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PREDHOVOR

Publikovanie zborníka Mladá veda 2007 je premiérovým aktom tohto druhu, ktorým
vedenie FHV UMB reaguje jednak na špecifický status študentov 3. stupňa vysokoškolského štúdia,
jednak na skutočnosť, že publikačná produkcia doktorandov si takéto zviditeľnenie zasluhuje,
pretože nezanedbateľným množstvom výstupov dotvára celkový obraz o vedeckovýskumných
aktivitách na fakulte.
Naznačený stav je dôsledkom realizácie dovedna 9 doktorandských študijných programov,
štúdium ktorých si zvolilo 44 denných a 60 externých študentov; je zrejmé, že uvedené
kvantitatívne parametre sú odzrkadlením úrovne odborného potenciálu fakulty.
Možnosť publikovať využila približne jedna tretina doktorandov, hoci správnejšie by bolo
konštatovanie, že publikované štúdie sú výsledkom výberu, pri ktorom školitelia, garantujúci
svojimi posudkami kvalitu celého diela, zodpovedne zvažovali, ktoré texty si svojou odbornou
kvalifikovanosťou túto príležitosť zaslúžia. V publikácii sa takto stretajú výsledky výskumu
z oblasti filozofie, etiky, histórie, lingvistiky, literárnej vedy, odborovej didaktiky a športovej
edukológie, ktoré sú v kvalitatívnej hierarchii vedeckých výstupov všetkých našich doktorandov
položené najvyššie. Bolo by prospešné, keby sa stali inšpiráciou pre všeobecnejší trend
kvalitatívneho vzostupu tohto štúdia, čo je napokon aj zmyslom jeho legislatívneho poňatia.
Obsah publikácie naznačuje, že mladú vedu, ktorá sa profiluje predovšetkým v rámci
participácie doktorandov na vedeckých projektoch školiacich pracovísk, treba brať vážne; v jej
výsledkoch, totožných s počiatočným štádiom vedeckej kariéry jednotlivcov, sa zračí intelekt,
úroveň východiskového poznania, stupeň metodologickej zrelosti, ale aj odhodlanie a ambície,
ktoré sú pozitívnym prísľubom nielen pre budúce technologické, ale aj duchovné bytie našej
spoločnosti.

Kristína Krnová
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THE UNION OF MIND AND BODY ACCORDING TO DESCARTES
Mgr. Zuzana Brťková, 3rd year, Systematic philosophy

“How can the soul of man determine the spirits of the body, so as to produce voluntary actions
(given that the soul is only a thinking substance)?”
([5])
INTRODUCTION
The question written above comes from the pen of princess Elisabeth, a woman, who was keeping
correspondence with Descartes and raising many questions for him to be answered. The following
topic, which I am going to have a closer look at, is the issue of the union of mind and body in
Descartes’ philosophy. Reading his work makes one have the impression that Descartes did not
spend much time with explaining the interaction between mind and body. It seems that he had the
feeling he was quite explicit and clear in the pages devoted to the mentioned problem and that the
union of mind and body was not as problematic for him as one could expect that relation to be. It
was the princess, who was asking him to say more about the possibility of the interaction of these
two distinct substances, as Descartes considered them to be. Since Descartes’ philosophy, the issue
of the causal connection between the mental and physical has become crucial for the philosophy of
mind, as everybody interested in this branch of philosophy has to take as a starting point Descartes’
view of dualistic notion of the matter. Descartes’ influence is of a great significance, so one has to
understand his ideas of the union of mind and body, to feel comfortable to follow the development
of this issue, nowadays one of the central ones in philosophy. In the response to the question raised
by the princess, Descartes writes:
I can truly say that the question your Highness asks me, seems to be the one, which I can
most reasonably be asked, in the light of my published writings. There are two things in the human
soul, which all the knowledge we can have of its nature depends on. The one is that it thinks; the
other is that, since it is united to the body, it can act and be acted upon along with it. I have said
hardly anything about the second, and I have devoted all my efforts to making the first properly
understood, since my main purpose was to prove the distinction, which there is between the soul
and the body. ([4]).
The question of the interaction between mind and body has kept coming up from Descartes’
times till contemporary philosophy. The center of the interest lies in the understanding of the
faculties of mind and body and the causal relation they have on each other, and also in the content
of these terms, as it has changed since Descartes and moved closer to the physical understanding,
8

which goes along with the development of neurosciences. Having introduced the situation of this
problem in Descartes’ and also in philosophy in general, let me proceed to the details of the union
of mind and body according to one of the most influential innovators of this disputable issue. The
structure of my presenting the topic is following: First of all I would like to interpret Descartes’
understanding of the single substances, I then proceed to the mind-body relation and then continue
with pointing at the parts of the view, which are still considered to be unclear, or in other words,
which have different possible interpretations. As sources of my paper I take the most important of
Descartes’ works considering the issue of my interest, concretely, I direct my attention to The
Passions of the Soul, The Meditations and the letters to Princess Elizabeth. The end of my paper I
mainly support with the book on Descartes written by Marleen Rozemond.
Discussing the relation of mind and body needs to begin with clarification of these two
terms. It is necessary to say what Descartes understands under the mind and the body, as the
grasping of the notion of their union cannot work without it. So as a preliminary to the issue of the
union, let me say a few words about its single parts. The crucial idea of Descartes’ understanding
the world is capturing it in terms of substances. On this fundamental idea, Descartes is building up
his theory of dualism between mind and body, considering them as two substances, which are
distinct from each other. The very general idea he says about it is following:
First, I note that there are in us certain primitive notions, which are like archetypes, which
we use as patterns for construing all the rest of our knowledge. There are only a very few such
notions. The most general ones apply to everything we can conceive - being, number, duration, etc.
Apart from these, in the case of body taken by itself, we have only the notion of extension, from
which there follow those of shape and motion; in the case of the soul taken by itself, only that of
thought (which includes the perceptions of the understanding and the inclinations of the will); and
finally, as for the soul and body taken together, we have only the notion of their union, on which
depends that of the power which the soul has to move the body, and of the power which the body
has to act on the soul, and to cause its sensations and passions. ([4]).
To understand this, more detailed explanation needs to be provided with paying attention to
the core terms. I propose the following order of the parts, which require going into details: the
account of body, mind, and then their union. Let me briefly introduce the main features of body and
mind and then see the details in the analysis of their union.

A.

What is a body?
“By a body I understand whatever has a determinable shape and a definable location and can

occupy a space in such a way as to exclude any other body; it can be perceived by touch, sight,
hearing, taste or smell, and can be moved in various ways, not by itself but by whatever else comes
9

into contact with it.” ([1], p. 81). In contrast to mind, or mental substance, Descartes conceives
body to be a material substance with the attribute of extension and divisibility of its parts. He
compares the human body to a machine, or to an automaton in virtue of its mechanical organization
and way of working. “I might consider the body of a man as a kind of machine equipped with and
made up of bones, nerves, muscles, veins, blood and skin in such a way that, even if there were no
mind in it, it would still perform all the same movements as it now does in those cases where
movement is not under the control of the will or, consequently, of the mind.” ([1], p.119). A dead
body is according to Descartes comparable to a broken clock or a machine, as because of a
defect/fault it cannot keep on working properly. ([2], p. 21). All these characteristics of a human
body lead Descartes to have the reason to consider it as a single, distinct substance and to
understand a man on the dualistic principle consisting of mind and body.

B.

What is a mind?
As I have already outlined, the mind is the second substance of the human being, the

substance, which turns an automaton, a machine into a person. The basic features of the mind are
non-extensionality and non-divisibility, as I can grasp the notion of mind only as a complex that
cannot be divided into other subparts. It is mind that makes a human being to exist, the principle of
thinking, and the fundamental feature of mind, but from this it does not follow that death is caused
by the soul, but as Descartes stresses, death is the result of the failure of the body mechanism ([2],
p. 21). The proof of my existence lies in the awareness of thinking that I am something, which is the
only thing I can be sure about; I cannot separate from my existence. “I am, I exist – that is certain.
But for how long? For as long as I am thinking. For it could be that were I totally to cease from
thinking, I should totally cease to exist. At present I am not admitting anything except what is
necessarily true. I am, then, in the strict sense only a thing that thinks; that is, I am a mind, or
intelligence, or intellect, or reason – words whose meaning I have been ignorant until now. But for
all that I am a thing which is real and which truly exists. But what kind of a thing? As I have just
said - a thinking thing.” ([1], p. 82). As we can see, Descartes is explicit about the essence of human
existence; it is the process of thinking, which is fundamental for creatures possessing minds. Only
the fact of my thinking cannot be doubtful. The essence of being “I” lies in the inseparability of
thinking from the subject. At this point of following Descartes’ thoughts it is necessary, before
proceeding to the union of mind and body, to clarify the act of thinking and what it captures, to
prepare us to understand the interaction with the body. What does Descartes mean by using the
term of “thinking”? “But what then am I? A thing that thinks. What is that? A thing that doubts,
understands, affirms, denies, is willing, is unwilling, and also imagines and has sensory
perceptions.” ([1], p. 83). It is very important to understand the content of this proposition, as all of
10

the mentioned things are part of the essence of a man, but they are not having the same status of
importance and source of the origin. It is necessary to emphasize the difference between thinking,
sense-perception and imagining, although all of the mentioned processes are attributed to the soul,
as they are producing thoughts, which are its fundamental features. On the other hand, everything
that does not belong to the soul must belong to the body, as movements, heat etc. Concerning the
thoughts of our souls, Descartes distinguishes them according to the criterion of their origin,
concretely according to the volition of the agent and according to the dependence on the soul. By
actions of the soul Descartes means all of our voluntary thoughts, which depend on the souls
directly, and the outcome is pure thinking, capturing the ideas and immaterial objects. ([2], p. 2829). Imagining is that kind of perception or that kind of the act of mind, when the subject tries to
capture “the shape or image of a corporeal thing” ([1] p.111), although the objects of imagining are
not real, they may be just chimeras. Anyway, imagining is a part of thinking, as it is caused by our
volition of mind, but is it understanding as well? Descartes replies that there is definitely a
difference between understanding and imagining, which lies in the process and the result of these
two actions. The outcome I get in my mind by the means of imagining can be a confused
representation, but understanding leads a man to capture the things without flaws. Comparing the
process of these mentioned parts of thinking, “imagination requires a peculiar effort of mind which
is not required for understanding; this additional effort of mind clearly shows the difference
between imagination and pure understanding.” ([1], p. 111). The thing that makes imagining an
action of a soul is the volition of it, which means that it depends upon the person’s free decision of
what she will be imagining. There is another difference between the act of thinking and imagining,
as put in the words of Descartes: “when the mind understands, it in some way turns towards itself
and inspects one of the ideas which are within it; but when it imagines, it turns towards the body
and looks at something in the body which conforms to an idea understood by the mind or perceived
by the senses.” ([1], p. 113) Another mode of thinking classified by Descartes is sensory perception,
and this kind is not as distinct from the corporeal things as imagining is, as we perceive the objects
outside us or also within our body by means of our senses and nerves. The perceptions that are
referring to the objects outside us are those of colors, shapes, light etc. On the other hand, those
perceptions, which refer to our bodies, are for example hunger, thirst, and tiredness. Perceptions
referring to the soul itself are those, which doe not need body for emerging, as the effect is felt only
by the soul. These are considered to be passions of the soul, like joy, anger, and sadness.
At this point I shall turn to the third and main issue of my paper, and I concentrate on
thinking about sensations and perceptions and keep on developing the mind-body union under the
following question:

11

C.

What is to be understood under the concept of the union of the mind and the body?
As I have started talking about sensations, the issue of the union of mind and body is just

going to appear, so answering the question of the possibility of causal interaction between a mind
and a body I analyze by way of describing the process of sensory perception. First of all it is
necessary to start with a short reference to physiology, as Descartes conceives “the soul truly joined
to the whole body” ([2], p. 35) in virtue of the organization and complexity of the bodily organs. If
the material structure is damaged, as was already mentioned, the mind also possesses failures.
Descartes knows that the brain is the most important part of the body, which exercises all of the
faculties of mind, but he is even more precise in the fact of localization of the source of minds’
operating, when he says that it is the pineal gland, a small element in the middle of the brain. The
reason of this idea Descartes explains by the fact that we have double organs of our external senses,
and to transform their inputs into one coherent thought, they must meet to unite in that single gland
in the brain, before they proceed to the soul ([2], p. 36-37). So the idea of getting sensory
perception grounds in the process of the external objects affecting our sensory organs, which pass
the resemblance of them to the soul through the brain, especially through the pineal gland. What
makes one think that sensory perception is exercising of the union of mind and body? “I
remembered that the use of senses had come first, while the use of my reason came only later” ([1],
p. 112). The awareness of the objects around me comes from the sensory perception, comes through
the body organs. It cannot be mistaken, when I say I seem to see something, as I realize that in
virtue of my mind. The process of sensory perception is a very natural one and it does not depend
nor on my will neither on my body alone. The faculty, which is responsible for having perceptual
experience, must be the union of mind and body. Concerning the sensing of internal states, it is
absolutely natural to have feelings of our bodily needs and states, and what is natural that is true, as
Descartes contends. There cannot be a doubt that I get ideas of internal and external objects through
the senses.
“There is nothing that my own nature teaches me more vividly than that I have a body, and
that when I feel pain there is something wrong with the body, and that when I am hungry or thirsty
the body needs food and drink, and so on. So I should not doubt that there is some more truth in
this. Nature also teaches me, by these sensations of pain, hunger, thirst and so on, that I am not
merely present in my body as a sailor is present in a ship, but that I am very closely joined and, as it
were, intermingled with it, so that I and the body form a unit. If this were not so, I, who am nothing
but a thinking thing, would not feel pain when the body was hurt, but would perceive the damage
purely by the intellect, just as a sailor perceives by sight if anything in his ship is broken. Similarly,
when the body needed food or drink, I should have an explicit understanding of the fact, instead of
having confused sensations of hunger and thirst. For these sensations of hunger, thirst, pain and so
12

on are nothing but confused modes of thinking which arise from the union and, as it were,
intermingling of the mind with the body.” ([1], p. 116-117).
The question of reliability of the sensory perceptions is not in the contrast with the fact that I
surely need the sensory perceptions to gain knowledge about the external world. The sensory
perceptions, with the help of memory and imagination, inform the mind about the character of the
inner or external environment of the body, but this power of information is limited, in virtue of the
confusion and unclearness they provide with the perceiving process. Sensory perception does not
lead one to understanding, to the pure thoughts, the only way how to get true ideas, without
vagueness, is through the intellect. Only reason does not mislead us when trying to grasp the
essence of perceived objects. “And so something which I thought I was seeing with my eyes is in
fact grasped solely by the faculty of judgment which is in my mind.” ([1], p. 85).
Following these Descartes’ thoughts we can grasp his idea of mind-body union grounded in
the sensory perception, which is, to put it according to a different frame of reference, the proof for
every individual human being that when it perceives, it is in virtue of the interaction of body on
mind. What is also necessary to emphasize is the difference between the action of body on mind, as
was just described, and the interaction of mind on body. This is not the same for Descartes, as the
first introduced relation is dependent on the intellect and body equally, the other one, minds’
impinging on bodies is based on thoughts, free will, which is dominant in this kind of interaction.
Descartes explains this causal relation quite briefly: “And the whole action of the soul consists in
this: merely by willing something, it makes the little gland to which it is closely joined move in the
way required to produce the effect corresponding to this volition.” ([2], p. 41). So it is needed to
keep in one’s mind that Descartes sees the union of mind and body in the process of sensory
perception, which is not the same as the affect of a thought resulted in a body movement.
Concerning the term “sensation”, which is cardinal for the presented issue, it is required to
clarify the content and use of it. Affirmatively following Rozemund, who is absolutely aware of this
point, one more distinction must be said. Descartes identifies three grades of sensation. The first
grade of sensation refers to perceiving on the very same level as the animals do. The second grade
is common for people, and that is that kind, which I was writing about, when discussing the mindbody interaction, pointing at the fact that the extension and a thought is present here. The third
grade of sensation is the intellectual aspect of perception of human beings or it could be also
characteristic for the angels, as for the subjects, who gain pure intellectual knowledge, without any
influence of a body. The point is that Descartes, when talking about the interaction between body
and mind, uses the term with the reference to the second grade. “We are exploring the question how
we must understand Descartes’ claim that sensation arises from the close union and, as it were,
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intermingling of mind and body, and now we can see that our question concerns the second grade of
sensation.” ([3], p. 186).

CONCLUSION
The aim of my paper was to outline the notion of the union of mind and body in Descartes’
philosophy. I have presented the view on the both substances separately and then I tried to bring
closer the principle of their unity. The most important thing that is necessary to remember in the
context of Descartes’ view on the interaction between mind and body is his strict following of the
idea of dualism. Although the issue, which was described, refers to the union, the dualistic
conception is, according to my opinion, not suffering of departure from it. Descartes still believes
that mind and body are two separate substances with different characteristics and roles in the life of
human being, but it does not mean that the interaction is impossible. As he shows, the interaction is
even necessary for having ideas about our inner states and about external objects, which we grasp
through the sensory perception followed by the use of intellect then. The union of these substances
cannot be understood as the third independent substance, as it is not independent from mind and
body, but it is some kind of part of them. On the other hand, this union also does not lead to the
reduction of dualistic conception into the only substance, the union, as Descartes is absolutely
convinced and clear about the independent existence of mind and body, in virtue of their different
consistency. Descartes does not devote as much effort to write about the union as he does in the
case of characterizing of its single parts. I would even say that he puts a lot just between the lines,
but the idea of the mind-body union is accessible and decipherable from the thoughts he writes, as I
have tried to show in my interpretation.

Resumé
Cieľom môjho článku bolo načrtnutie jednoty tela a mysle v Descartesovej filozofii. Prezentovala
som pohľad na obe substancie oddelene a následne som sa pokúsila priblížiť princíp ich jednoty.
Najdôležitejšia vec, ktorú je potrebné zapamätať si v kontexte Descartesovho pohľadu na interakciu
medzi telom a mysľou, je jeho striktné sledovanie idey dualizmu. Hoci problém, ktorý bol
načrtnutý, odkazuje na spojitosť tela a mysle, dualistická koncepcia, podľa môjho názoru, netrpí
odklonom. Descartes stále verí, že myseľ a telo sú dve oddelené substancie s odlišnými povahami
a rolami v živote človeka, ale to neznamená, že ich vzájomná interakcia nie je možná. Ako ukazuje,
interakcia je dokonca nevyhnutná pre postihnutie ideí o našich vnútorných stavoch a o vonkajšom
svete, ktoré uchopujeme prostredníctvom zmyslového vnímania nasledovaného použitím intelektu.
Jednota týchto substancií nemôže byť chápaná ako tretia nezávislá substancia, pretože nie je
nezávislá od tela a mysle, ale je istým spôsobom ich súčasťou. Na druhej strane, táto jednota
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nemôže viesť ani k redukcii dvoch substancií na jednu, substanciu ich jednoty, keďže Descartes je
absolútne dôsledný a jasný v chápaní tela a mysle ako dvoch nezávislých substancií, pretože majú
odlišné konzistencie. Descartes nevenuje pri charakterizovaní jednoty tela a mysle tak veľa úsilia,
ako pri ich opise ako jednotlivých substancií. Dokonca by som povedala, že Descartes veľa vkladá
medzi riadky, ale idea jednoty tela a mysle je dosiahnuteľná a dešifrovateľná z myšlienok, ktoré
napísal, ako som sa snažila dokázať v mojej interpretácii.
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IDENTITA A ALTERITA MEDZI PARMENIDOM A PLATÓNOM
Mgr. Jaroslav Cepko, 3. ročník, Systematická filozofia

Postmoderní myslitelia viackrát poukázali na to, že jednou z charakteristických čŕt európskej
filozofickej tradície je prahnutie po jednotnom a univerzálnom poznaní, po vytvorení
všezahŕňajúceho systému, ktorý by bol čo najviac odolný voči lúčavke pochybnosti a klamu. Avšak
toto privilegovanie jednoty je v zjavnom kontraste so skúsenosťou mnohorakosti fenoménov
a s neschopnosťou dôjsť k všeobecne akceptovateľnému, nespochybniteľnému a jednotnému
filozofickému systému. Ako reakcia naň sa manifestom postmoderny stalo doceňovanie plurality.
Napätie medzi „jednotou“ a „pluralitou“ je úzko späté s problematikou „totožnosti“
a „inakosti“, alebo „identity“ a „alterity“, ktoré sa už v ranom štádiu európskeho filozofického
myslenia transformovali z logických princípov na ontologické postuláty. Zámerom tohto príspevku
je sledovať počiatky myslenia „identity bytia“, ktoré siahajú k Parmenidovi z Eley, a jeho kritiku zo
strany Platóna, ktorý na jednej strane zavádza do filozofie myslenie „iného“, na strane druhej však
zostáva poplatný Parmenidovmu postulátu a otvára mu brány pre ďalšie pôsobenie, až kým sa snaha
„zabiť Parmenida“ ([17], 104) nestane jedným z článkov projektu postmoderny.

1. Parmenides: Identita bytia
Problematika „totožného“ a „iného“ sa vo filozofickej reflexii implicitným spôsobom
objavuje už v najstarších časoch. Stojí už za myšlienkou protikladov, prítomnou v Hésiodovej
Theogónii („noc a deň“). Podľa Anaximandra tieto sa rodia z „neobmedzeného“ (tÕ ¥peiron) (12
A9 a B1 zo Simplikia; [10], 57), ako „teplo a chlad plodené od večnosti“ (12 A 10
z Pseudoplutarcha; [10], 58). Ak Anaximandros odvádza diferenciu z „neobmedzeného“, jeho a
Hésiodov kritik Hérakleitos sa naopak snaží vo svojej dialektike poukázať na to, že medzi
protikladmi niet rozdielu, že sú to isté: „Učiteľom premnohých je Hésiodos; sú o ňom presvedčení,
že toho vie najviac hoci nevedel, čo je to deň a noc; veď je to isté“ (22 B 75). Už tu možno vidieť
zárodky problematiky vzťahu totožného a iného, ako aj snahu gréckeho myslenia o redukciu iného
na totožné, či už z hľadiska pôvodu (¢rc») alebo ich vzájomného dialektického prekonania.
Zásadným útokom na myslenie diferencie vôbec je ontologická špekulácia Parmenida
z Eley. Vo svojej poéme O prírode sa zaoberá problémom samotného bytia (e•nai): Čo naozaj je?
V prvom kroku Parmenides nachádza tri možné riešenia (cesty): 1) bytie je; 2) bytie nie je;
3) bytie zároveň je i nie je:
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Chcem ti teda povedať – a ty počúvaj moje slová a zachovaj si ich – ktoré cesty
skúmania sú jedine mysliteľné: jedna, že je a nemôže nebyť, to je cesta presvedčenia,
lebo sleduje pravdu; druhá, že nie je a nevyhnutne musí nebyť (22 B 2 a 3 z Prokla
a Klementa; [10], 118);
...cesta […] na ktorej sa zmietajú nič nevediaci dvojhlaví ľudia; lebo bezradnosť
v hrudi vedie ich bezradnú myseľ. Oni sa však ženú, zároveň hluchí a slepí, pomätenci,
nesúdne davy, ktoré pokladajú bytie a nebytie za to isté a nie to isté a pre ktorých je vo
všetkom spiatočná cesta (28 B 6 zo Simplikia; [10], 118).
Druhú z uvedených ciest hneď skartuje ako neprechodnú:
Táto cesta však – to ti hovorím – je celkom nepoznateľná, totiž nejestvujúce nemôžeš
ani poznať (pretože to nie je možné), ani vysloviť, lebo myslenie a bytie je to isté (22 B
2 a 3 z Prokla a Klementa; [10], 118).
Treba hovoriť a myslieť, že jestvujúce je, lebo bytie je, ale nič nie je (28 B 6 zo
Simplikia; [10], 118).
Lebo to sa nikdy nebude môcť dokázať, že jestvuje nebytie. Ty však odvráť svoju
myseľ od tejto cesty skúmania (28 B 7 zo Sexta; [10], 118).
Tretej ceste Parmenides neprikladá veľkú váhu. Je to iluzórna cesta zdania (dÒxa) viazaná
na zmyslovú percepciu, ktorá môže byť klamlivá, a preto aj akýkoľvek pohyb a zmena, akékoľvek
vnímanie protikladov (bytie a nebytie) je len zdanlivé.
Proti tretej ceste zdania vyzdvihuje Parmenides prvú cestu pravdy (¢l»qeia). Táto nie je
riadená zmyslami, ale rozumným náhľadom (lÒgoj):
Ostáva teda správa len o jednej ceste, že je: Je na nej mnoho znakov; pretože jestvujúce
ani nevzniklo ani nezanikne, je celé, jediné, pevné a neukončené. Ani nikdy nebolo, ani
nikdy nebude, lebo je teraz, zároveň celé, jedno, súvislé (28 B 8 zo Sexta; [10], 118).
Bytie, ktoré je a nemôže nebyť nadobúda podľa Parmenida nasledovné charakteristiky:
Ak totiž raz vzniklo, potom nie je, ale nie je tiež, ak až v budúcnosti má byť. Takto
vyhaslo vznikanie a odstránil sa zánik. Jestvujúce nie je deliteľné, pretože je celé
rovnaké a nejestvuje nič silnejšie, čo by mohlo prekážať jeho spojeniu, ani nič slabšie,
lebo všetko je vyplnené jestvujúcim. Celé jestvujúce je preto súvislé, lebo jestvujúce sa
dotýka jestvujúceho. Spočíva však nehybne v zovretí mocných pút bez počiatku
a konca, veď predsa vznik a zánik boli zahnané do najkrajnejších diaľav, zapudil ich
pravdivý dôkaz. A ako to isté ostáva na tom istom mieste a nehybne v sebe samom,
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pevne zotrvávajúc na svojom mieste (zvýraznil J.C.). Mocná nevyhnutnosť ho drží
v putách hranice, ktorá ho zviera, pretože jestvujúce nesmie byť bez konca. Nič totiž
nepotrebuje. Nejestvujúce by potrebovalo všetko (28 B 8 zo Sexta; [10], 119).
Nepodlieha vzniku a zániku, je nedeliteľné, totožné a vymedzené. Zdá sa, že tieto vlastnosti
možno redukovať na jeho totožnosť, ktorá (zatiaľ implicitne) vylučuje svoj protiklad, čiže čokoľvek
„iné“. V gréckom texte vyznačenej pasáže badať hru so zámenom aÙtÒj, ktorého odvodeniny sa tu
vyskytujú až päťkrát.
taÙtÒn t' ™n taÙtîi te mšnon kaq' ˜autÒ te ke‹tai coÜtwj œmpedon aâqi mšnei.
[To isté zostávajúce v tom istom, leží samo osebe a tak tam/tu nehybne zostáva.]
Ak nestrácame zo zreteľa, že „œsti g¦r e•nai mhd•n d' oÙk œstin“ [bytie je, ale nič nie je]
(28 B 6 zo Simplikia; [10], 118), taÙtÒn [to isté]1 sa stáva jedinou reálnou skutočnosťou, kým jeho
jediný možný protipól – mhdšn [nič] – nie je reálne existujúci. Súcno ako taÙtÒn nemá konkurenta,
preto zostáva jediné. 2 Z totožnosti bytia a z vylúčenia čohokoľvek iného vyplývajú aj ďalšie
vlastnosti bytia, ktoré mu Parmenides prisudzuje. Ak je jedno, nemá v sebe rozdiel, nemá časti,
nemožno ho rozdeliť; nemôže sa rozpadnúť na časti, ani nemôže k sebe prijať nič „iné“, z čoho
vyplýva nemožnosť zmeny3 a zároveň nemožnosť vzniku a zániku. Záhadnou však zostáva ďalšia
vlastnosť, ktorou Parmenides charakterizuje súcno: jeho vymedzenosť. Odkiaľ sa berie „Nutnosť“
['An£gkh], ktorá ho drží v putách hranice“ [pe…ratoj ™n desmo‹sin œcei]? Pristupuje táto
„Nutnosť“ predsa len ako niečo „iné“ k bytiu, ktoré je jej „väzňom“? Isteže, dalo by sa
argumentovať mytologickým charakterom celej Parmenidovej básnickej skladby, no sám
Parmenides odôvodňuje túto nutnú vymedzenosť ontologicky tým, že bytie bez hraníc by muselo
zahŕňať aj všetko „ostatné“. Ak však okrem bytia nie je nič, od čoho ho delia tieto hranice? Otázka
nás necháva v rozpakoch, ak sa snažíme vysloviť dohady, čo je „za“ touto hranicou. Zostaňme však
pri znení textu a považujme tieto „hranice“, za obrazný opis toho, že bytie nič „iné“ nepotrebuje.
Obraz hranice (alebo medze) nechce poukazovať na to, čo je „za“ ňou, ale skôr na to, že to, čo je
„v“ ich vnútri je nezávislé, nič (iné) nepotrebujúce, sebestačné.
Ak sa však odpútame od najbližšieho kontextu, môžeme dospieť k interpretácii, ktorá
prechádza za čisto ontologický horizont. Per£j je totiž pre Grékov „medza“ dovoľujúca
„vymedzenie“, teda definíciu. 'Epist»mh sa od mienky (dÒxa) líši práve istotou, čiže
nevyhnutnosťou, „nutnosťou“, jej objektom je „niečo, čo nemôže byť iné, ako je“ ([2], I, 2). Tým,

1

taÙtÒn = tÕ aÙtÒn [„to samo“, „to isté“, ak chceme v slovenčine vyjadriť jedným výrazom: „totožné“]
Tu nie je bez významu to, že grécke mhdšn je zloženinou záporovej častice m» a číslovkou v neutre ›n, čiže
etymologicky znamená „ne-jedno“
3
Táto téza viedla k známym Zenónovým apóriám týkajúcim sa času, a teda zmeny.

2
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že Parmenidovo bytie je vtesnané do hraníc, môže byť nimi vymedzené, čím sa zaručuje jeho
poznateľnosť. „Nutnosť“ držiaca súce v „medziach“ by potom bola logická nutnosť.4
Otázku vzťahu poznania a bytia rieši Parmenides spôsobom, ktorý zodpovedá jeho snahe po
radikálnej totožnosti bytia. Ak okrem bytia nie je nič iné, potom ani poznanie nemôže byť iné ako
bytie: „tÕ g¦r aÙtÕ noe‹n ™st…n te kaˆ e•nai“ [lebo myslenie a bytie je to isté] (22 B 2 a 3
z Prokla a Klementa; [10], 118); „Myslenie totiž nemôžeš nájsť bez jestvujúceho, v ktorom je
myslenie vyjadrené. Lebo mimo jestvujúceho nič nie je...“ (22 B 8 zo Sexta; [10], 119). Vzhľadom
k tejto korešpondencii medzi bytím a myslením (e•nai = noe‹n), nebytiu (u Parmenida „ničote“)
zodpovedá ne-myslenie, z čoho mu vyplýva, že nebytie nemožno myslieť. Preto je myslenie nebytia
zakázanou cestou:
Táto cesta však – to ti hovorím – je celkom nepoznateľná, totiž nejestvujúce nemôžeš
ani poznať (pretože to nie je možné), ani vysloviť, lebo myslenie a bytie je to isté (22 B
2 a 3 z Prokla a Klementa; [10], 118).
Nebytie je jedným slovom nemysliteľné, nevypovedateľné.
Parmenidov monizmus siaha teda až sem. Keďže celá skutočnosť (aj myslenie) je taÙtÒn,
pozitívna a absolútna, čokoľvek „iné“ (›teron) neexistuje. Je však Parmenides vo svojom monizme
úplne dôsledný? Pri lepšom pohľade sa nám objaví štrbina, cez ktorú sa do Parmenidovho so sebou
identického, jediného, kompaktného, nedeliteľného, nerozbitného sférického sveta predsa len votrel
akýsi tieň diferencie.5 Ak už nie na ontologickej úrovni, tak určite na rovine epistemologickej. Sám
totiž rozlišuje medzi cestou „pravdy“ a „mienky“ (¢l»qeia ≠ dÒxa). Ak je teda bytie dokonale
poznateľné, dokonca s poznaním koinciduje, prečo sme svedkami onej „dvojhlavosti“
v každodennom styku so svetom, prečo sa bytie „javí“ a nielen prosto „je“? Zdá sa, že tu sú
Parmenidove hranice v jeho boji proti dualite protikladov, nakoľko sám pripúšťa takýto dualizmus
poznania.
Všimnime si tiež, že tu nejde iba o dualizmus ontologický, ale že je prenesený aj na
axiologickú rovinu. Cesta prostých ľudí je cestou „hluchých a slepých, pomätencov, nesúdnych
davov“ (28 B 6 zo Simplikia; [10], 118). Tieto pejoratívne vyjadrenia spôsobujú, že sa oproti ceste
„pravdy“ javí ako hodnotovo nižšia, menej vznešená. Môžeme sa preto oprávnene domnievať, že
Untersteinerov názor, podľa ktorého „Parmenidova doxa a alétheia nepochybne stoja na jednej a tej

4

Richard McKirahan poukazuje na to, že Parmenides je prvý, kto na odôvodnenie svojej filozofie použil striktne
logické deduktívne argumenty. Prírodní filozofi pred ním predkladali svoje teórie bez toho, aby ich odôvodňovali. Tým
však, že Parmenidove závery boli v očividnom rozpore s každodennou skúsenosťou, on a po ňom aj celá jeho škola ich
museli oprieť o logickú dedukciu, najmä o logický princíp identity ([11], 16-17).
5
Na čo neskôr poukázal aj Aristoteles: „Parmenides usudzujúc, že popri jestvujúcom nejestvujúce nie je ničím,
nevyhnutne sa domnieva, že jestvujúce je jedno a že nič iné nie je... keďže je však nútený riadiť sa javmi a keďže si
myslí, že jedno je podľa rozumu, ale mnohé podľa zmyslového vnímania, opäť kladie dve príčiny a dva počiatky...“ (28
A 24 z Aristotela; [10], 120 = Met I, 986b 27; [3], 49).
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istej ceste [...] sú komplementárne a rovnako nevyhnutné“ ([18], CLXXXII), nie je celkom v súlade
s posolstvom textu. Uprednostňovanie logu pred doxou, statickosti pred pohybom, totožnosti pred
diferenciou, ktoré badáme v Parmenidovej poéme, ešte nadlho ovplyvní vývoj filozofie. Stane sa
markantným u Platóna, hoci to bude práve on, kto podrobí Parmenidov monizmus kritike, a poľom
tohto boja bude práve otázka doxy.

2. Platónov dialóg Sofistés: „Iné“ ako relatívne nebytie
Platón sa v mnohých aspektoch javí ako dedič Parmenidovej tradície. Nadväzuje naňho vo
svojej koncepcii stanovujúcej dve poznávacie schopnosti: na jednej strane stojí dÒxa a na strane
druhej ™pist»mh (Štát, V, 447c-478d; [15], 229-231). V rozhovore s Glaukónom Sokrates najprv
prichádza k tomu, že tak ™pist»mh, ako aj dÒxa patria medzi poznávacie schopnosti. Hneď nato sa
pokúša stanoviť, čo obom týmto poznávacím schopnostiam zodpovedá na ontologickej úrovni:
„Vedenie sa nepochybne vzťahuje na súcno, aby sa poznalo čo do vlastností. […] Mienka však, aby
sa nepoznalo, ale sa o ňom iba domnievalo“ (V, 478a; [15], 230). Podľa posledného výroku by sa
mohlo zdať, že mienka je nepoznaním, čo však Sokrates odmieta, nakoľko „kto sa domnieva,
domnieva sa o niečom“ (V, 478b; [15], 230), a preto „mienka by nebola […] neznalosťou“
(V, 478c; [15], 231). Jednou z premís vedúcich k tomuto tvrdeniu je Parmenidovo tabu uvalené na
myslenie nebytia: „Z nevyhnutných dôvodov,“ znie totiž Sokratova replika, „sme pripísali nesúcnu
neznalosť, súcnu však poznanie“ (V, 478c; [15], 231). Ak je teda mienka niečo iné ako poznanie
a neznalosť, a zároveň má s oboma niečo spoločné, bude niečím „medzi“ (metaxÚ):
S:

Leží teda [mienka] vnútri obidvoch [poznania a neznalosti]?

G:

Áno.

S:

Teda mienka by bola uprostred medzi nimi.

G:

Iste.

S:

Nepovedali sme už: keby sa niečo ukázalo súčasne ako jestvujúce

i nejestvujúce, ležalo by uprostred medzi čisto jestvujúcim a úplne nejestvujúcim, a preto
sa naň nemôže vzťahovať ani vedenie, ani nevedenie, ale iba to, čo sa znovu objaví
medzi neznalosťou a vedením?
G:

Správne.

S:

Objavilo sa teraz medzi nimi to, čo nazývame mienkou?

G:

Objavilo (V, 478c-d; [15], 231).

Podľa Parmenidom poskytnutej šablóny korešpondencie bytia a poznania (e•nai = noe‹n)
Platón analyzuje poznávacie schopnosti a priraďuje im vlastný predmet bádania. „Poznaniu“
(™pist»mh) zodpovedá „súcno“ (tÕ Ôn), kontrapunktom k nemu je „nepoznanie“ (¥gnoia)
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vzťahujúce sa na „ne-súcno“ (tÕ m¾ Ôn) a napokon „mienka“ (dÒxa) – čo je cieľ celej analýzy – má
za svoj objekt akúsi zmes oboch:
™pist»mh
¥gnoia
dÒxa

tÕ Ôn
tÕ m¾ Ôn
tÕ Ôn ∩ tÕ m¾ Ôn

Práve konglomerát súcna a nesúcna (tÕ Ôn – tÕ m¾ Ôn), ktorý patrí do oblasti metaxÚ a je
objektom „mienky“, vedie Platóna k vypracovaniu teórie ideí v jej klasickej podobe:
... nech mi prosím odpovie ten muž, ktorý neuznáva krásu samu osebe a v tých istých
vzťahoch nemennú formu (e„dšan) samej krásy, ale iba množstvo krásnych vecí, ktorý
sa rád pozerá ale neznesie, aby niekto povedal, že krása je jedna, spravodlivosť jedna
a tak ďalej. – Nuž, priateľ môj, – povieme, – nejestvuje medzi týmito mnohými
krásnymi vecami niečo, čo by sa neukázalo aj mrzkým? A medzi mnohými
spravodlivými, čo by sa neukázalo nespravodlivým? A medzi mnohými zbožnými, čo
by sa ukázalo bezbožným? (V, 479a; [15], 232).
Jednotliviny, ako zmyslovo vnímateľné exemplifikácie svojich nemenných ideí, sa podobajú
„dvojznačným slovným hračkám“ a „detskej hádanke“. Charakterizuje ich „dvojznačnosť
a nemožno si urobiť pevnú predstavu ani o tom, že sú, ani o tom, že nie sú“ (V, 479c; [15], 232).
Pohybujú sa „kdesi uprostred medzi nesúcnom a čistým súcnom […] možno ich pochopiť iba
strednou schopnosťou (tÍ metaxÚ dun¦mei)“ (V, 479d; [15], 233).
S umiestnením zmyslovo vnímateľných jednotlivín do priestoru „medzi“ čisto jestvujúcim
a úplne neexistujúcim ide ruka v ruke aj ich axiologická devalvácia. Majú nižšiu mieru bytia
a prímes nebytia robí ich poznanie menej istým, klamlivým, menej hodnotným.
Doteraz sa Platónova koncepcia nezdá byť odlišnou od Parmenidovej. Platón udržiava
rozdiel medzi istejším rozumovým poznaním a neistou mienkou; za samozrejmú pokladá totožnosť
myslenia a poznania, čo sú, v oboch prípadoch, názory siahajúce k Parmenidovi. Novosť spočíva
v domyslení objektu mienky. Mienka, ktorá je už podľa Parmenida zdrojom klamu, sa Platónovi
ukazuje ako pole, na ktorom treba Parmenida skorigovať. Klamlivosť, respektíve možnosť omylu
privádza na svetlo celú sériu problémov. Ak je pre Platóna objektom mienky súce s prímesou
nesúceho, pripustenie omylu vedie ku konfrontácii s tézou „veľkého Parmenida“ (Sof. I, 237a, [14],
40) a s jeho zákazom myslieť (a vypovedať) nebytie:
oÙ g¦r m»pote toàto damÁi e•nai m¾ ™Ònta: ¢ll¦ sÝ tÁsd' ¢f' Ðdoà diz»sioj e•r
ge nÒhma.
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[Lebo to sa nikdy nebude môct dokázať, že jestvuje nebytie. Ty však odvráť svoju
myseľ od tejto cesty skúmania] (28 B 7 zo Sexta; [10], 118).
K tematizácii tohto problému pristúpil Platón v dialógu Sofista, ktorý patrí do série tzv.
neskorších dialógov, čo znamená, že prezentuje najzrelšie štádium Platónovho myslenia, v ktorom
neváha podrobiť kritike nielen svojich predchodcov a súčasníkov, ale nájdeme v ňom aj prvky
zásadnej autokritiky.
Zaujímavé je už samotné situovanie dialógu. Jeho názov prezrádza, že pôjde
o konfrontáciou so sofistikou. Prekvapí nás však to, že rozhovor vedie hosť („cudzinec“ - xšnoj)
z Eley „priateľ Parmenidových a Zenónových žiakov a muž ducha veľmi filozofického“ (I, 216a;
[14], 11). Na túto súvislosť poukazuje Giancarlo Movia, keď hovorí: „Cieľom tohto dialógu
a perspektívou, do ktorej je umiestnený, je snaha vyhnať sofistu zo skrýše, do ktorej sa schoval, čiže
z temnoty nebytia, a tak dať vo svojom pravom svetle zažiariť idei bytia. Ako sa v ňom píše, ak
nebytie nie je, potom nič nie je nepravdivé; ak Parmenides, potom aj Gorgias“ ([12], 475).6
Pri pokuse o definíciu sofistu pomocou delenia činností a remesiel dochádza elejský hosť
k záveru, že „sofista má, ako sa nám ukázalo, vo svojom vlastníctve akési zdanlivé vedenie
o všetkých veciach, ale nie pravdu“ (I, 233d, [14], 35). Sofista je teda ten, kto narába s nepravdou
ako s vedením. Keďže vedenie je považované za vlastnenie pravdy, sofista sa javí ako majster
zdania, pretvárky, podvodu; vydáva za pravdu niečo, čo pravdou nie je, ale len sa na ňu podobá,
„javí sa ako“ pravda. Na ilustráciu problému pravdy a klamu uvádza Platón dva druhy
napodobovania: „zobrazovacie umenie“ (e„kastik¾ tšcnh) (I, 235d; [14], 38) a „preludové
umenie“ (fantastik¾ tšcnh) (I, 236c; [14], 39). Tieto sa medzi sebou navzájom líšia tým, že
„zobrazovacie umenie“ zachováva miery a farbu modelu, a preto je pravdivé; „preludové umenie“
je klamlivé, nakoľko umelec pri ňom „necháva pravdivosť bokom a vo svojich obrazoch nevytvára
skutočné pomery, ale tie, ktoré sa zdajú krásne“ (I, 236a; [14], 39). V prvom prípade je produktom
obraz (e„kèn) a v druhom prípade niečo zdanlivé (f£ntasma). Analogicky, „v poli záujmu
sofistickej rétoriky sa podľa zakladateľa Akadémie nenachádza pravda, ale iba vyjadrenia
opierajúce sa o napodobovanie pravdy. Zavrhnutie sofistického stanoviska sa ukáže byť obranou
parmenidovského skúmania absolútnej pravdy opierajúcej sa o pravdivú istotu“ ([9], 347).
Na tomto mieste pristupuje elejský hosť k formulácii zásadnej otázky:
Vzácny priateľu, nachádzame sa pred skutočne ťažkou otázkou. Toto javenie a zdanie,
no pritom nebytie, a hovorenie niečoho, ale nie pravdy – toto všetko je stále plné
ťažkostí, v minulosti i teraz. Je totiž veľmi ťažké pochopiť, Theaitétos, akým výrazom

6

Gorgias z Leontín, sofista pôsobiaci v Aténach, si osvojil logickú argumentáciu elejčanov a doviedol ju do opačného
extrému: vypracoval eristický dôkaz, ktorého záverom je, že nič (ani súcno) nie je ([10], 212-214).
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sa má povedať alebo myslieť, že nepravdivé veci skutočne sú, bez toho, aby sa človek,
keď to vysloví, nezaplietol do sporu (I, 236e; [14], 40).
A ďalej hosť vysvetľuje:
„Tento výrok sa odvážil predpokladať, že ne-súca vec je; lebo inak by sa nepravda
nestávala súcnom. Avšak veľký Parmenides, chlapče, keď sme boli ešte chlapcami,
nám o tom od počiatku a navždy hlásal, v reči neviazanej i vo veršoch: z nesúcna sa
súcno nikdy násilim robiť nedá; radšej od tejto cesty, keď pátraš, zdržuj svoju myseľ“
(I, 237a; [14], 40).
Platón sa v dialógu Sofista teda explicitne snaží o vyvrátenie Parmenidovej tézy o nebytí
nesúcna a o nemožnosti myslieť ho, a tým aj o absolútnej pozitivite súcna. Elejský hosť nazýva
priam otcovraždou (patralo…a) svoju vlastnú snahu, pri ktorej „bude nutné podrobiť skúške náuku
otca Parmenida a násilne dokazovať, že nesúcno v istom zmysle je a zas naopak že súcno akýmsi
spôsobom nie je“ (I, 241d; [14], 47).
Elejčan uvádza niekoľko apórií založených na korešpondencii bytia, poznania a jazyka (I,
237b-239c; [14], 40-44). Sám ich považuje, za celkom presvedčivé, pretože neskôr, evidentne
odkazujúc na ne, hovorí: „Keby [výpoveď – lÒgoj] bola o ničom, ani by to nebola výpoveď,
ukázali sme totiž, že je nemožné, aby bola výpoveď, ktorá by bola výpoveďou o ničom“ (I, 263c;
[14], 81). Z toho vyplýva, že ak aj hovoríme o „ničom“, znamená to, že v skutočnosti hovoríme
o „niečom“. Preto akákoľvek snaha hovoriť o ničom sa míňa svojho cieľa.
Hosť musí ukázať, ako je možné, že jedna vec môže byť pomenovaná viacerými názvami (I,
251a-b; [14], 62). Na ilustrovanie celej záležitosti, ako aj na demonštráciu toho, že niektoré názvy
síce objekt špecifikujú, ale opisujú ho nesprávne, zavádza hosť istý druh mechanizmu. Hovorí, že
v otázke spájania pojmov (rodov súcien) môže platiť: 1) všetky sa dajú spájať; 2) žiadne sa nemôžu
spájať a 3) niektoré sa môžu spájať a iné nie (I, 252e; [14], 64). Prvé dve možnosti sa v už
spomínaných apóriách ukázali ako neschodné, preto jedinou správnou je tretia možnosť. Táto však
predpokladá isté kritériá správneho „spájania“ alebo „miešania“. Podobne ako v bežnom jazyku
existujú kritériá na spájanie hlások, tak sa aj na správne spájanie pojmov vyžaduje zvláštna tšcnh –
dialektika (I, 253d; [14], 65).
Hosť hneď na to obracia svoju pozornosť k „najväčším rodom“ (mšgista tîn genîn)
a hneď vymenúva tri: 1) súcno (tÕ Ôn); 2) pokoj (st£sij) a 3) pohyb (k…nhsij) (I, 254d; [14], 67).
Pri krátkej analýze ich vzťahov dochádza k dvom záverom: „Sú to tri veci“ (nedajú sa zredukovať)
a „každá jedna z nich je rôzna (›teron) od ďalších dvoch, ale sama so sebou je totožná (taÙtÒn)“
(I, 254d; [14], 67). Po tejto konštatácii navrhuje povýšiť aj tieto dva pojmy na „najvyššie rody“,
podobne ako prvé tri, a tak rozšíriť ich počet na päť: 4) „totožné“ (taÙtÒn) a 5) „iné“ (›teron).
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V ďalšej sérii porovnávaní zisťuje, že tieto dve posledné nemožno zredukovať na žiadne
z predchádzajúcich troch.
Z textu nikde nevyplýva, že by okrem piatich spomenutých neboli žiadne iné „veľké rody“.
V dialógu Parmenides Platón analyzuje aj ďalšie, ako „podobnosť“ a „nepodobnosť“, „jednosť“
a „mnohosť“ atď. (II, 129d-e; 130b-e; [13], 19-20). 7 Hosť v Sofistovi si vyberá iba týchto päť
pravdepodobne preto, lebo najlepšie môžu poslúžiť jeho úmyslu demonštrovať možnosť mylných
súdov. U spomenutých vyšších rodoch (tak v Sofistovi ako aj v Parmenidovi) je nápadná ich
párovosť. Sú to páry antoným.
tÕ Ôn – (tÕ m¾ Ôn)
st£sij – k…nhsij
taÙtÒn – ›teron
–

„Súcno a nesúcno“ je ontologický protiklad inšpirovaný Parmenidom. Keďže tento zakázal
myslieť i vypovedať nesúcno, toto nemôže byť „rodom“ a preto ho Platón ani neuvádza.
Napokon, ako sme videli, otázka nesúcna stojí na pozadí celej argumentácie a, ako uvidíme,
budú sa ho týkať aj závery našej analýzy.

–

„Pokoj a pohyb“ – v kontexte Platónovho prirovnania fungujú ako spoluhlásky, ktoré sa
navzájom nemôžu miešať.

–

„Totožné a iné“ – spolu so súcnom sú akoby samohláskami, ktoré umožňujú spájanie rodov
s ostatnými alebo ich odlišovanie (relačnosť).
Ako poznamenáva M. L. Gillová, interpretácia tejto centrálnej časti Sofistu zostáva

kontroverznou. Plodným sa ukazuje jej výklad vo svetle druhej časti Parmenida, kde Platón
dochádza k sérii problematických výsledkov, keď totožnosť a inakosť považuje za vymedzené rody,
ako spravodlivosť a nespravodlivosť, cnosť a neresť. Týmto apóriám sa dá vyhnúť tak, že
samohláskové druhy budeme považovať za odlišné od bežných rodov. Kým bežné rody majú určitý
obsah (ktorý Aristoteles nazve kategoriálnym), samohláskové rody sú obsahovo neutrálne
(v stredoveku by ich nazvali transcendentáliami, nakoľko presahujú Aristotelových desať kategórií,
alebo neskôr synketegorémami). Ich úlohou je štrukturovať ostatné rody a umožňovať im navzájom
sa spájať. Mohli by sme ich nazvať aj „formálnymi rodmi“ ([6], 5.2). Identita samotných
formálnych rodov je determinovaná ich funkciou vzhľadom k bežným rodom.
Pokoj a pohyb ako dva spoluhláskové rody slúžia na demonštráciu fungovania
samohláskových rodov. V prvom už spomínanom kroku (I, 254d-255e; [14], 67-69) hosť rozlišuje
medzi piatimi veľkými rodmi a začína súcnom, pokojom a pohybom. Pokoj a pohyb sa ako
7

Filip Karfík poukazuje na to, že problém predostretý v Sofistovi je dopracovaním výsledkov Parmenida ([8], 163).
Bogdan Dembiński konštatuje, že v Sofistovi je čisto ontologická optika Parmenida prenesená na logickú rovinu teórie
pojmov ([5], 109). Paralelnými miestami dialógov Parmenides a Sofista sa zaoberá David Ambuel [1].
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protiklady spolu nespájajú, no súcno sa s nimi spája, nakoľko aj pokoj aj pohyb sú. Preto súcno
musí byť niečím tretím: Keby súcno, ktoré sa aplikuje na oba protiklady, bolo to isté, čo jedno
z nich – napr. pokoj –, potom ak sa bytie aplikuje na pohyb, substitúciou by pohyb mal účasť na
svojom protiklade, čo je nemožné, nakoľko pohyb a pokoj sa nemiešajú. Podobný argument Elejčan
používa pri dokazovaní, že totožnosť a inakosť sa odlišujú od pokoja a pohybu (I, 254e-255b; [14],
67-68). Okrem toho, súcno sa odlišuje od totožnosti, pretože ak by to tak nebolo, ak hovoríme, že
pohyb a pokoj sú, a nahradili by sme súcno totožnosťou, pokoj by bol totožný s pohybom, čo je
spor.
Nakoniec hosť rozlišuje medzi inakosťou a súcnom, čo sa javí ako kľúčová dištinkcia
s celým radom konsekvencií:
H: A či odlišnosť tu máme počítať ako piatu? Alebo si máme myslieť, že ona a „súcno“
sú len dve mená pre jeden rod?
Th: Možno.
H: Ale pripúšťaš, dúfam, že jedny súcna sa myslia samé osebe (t¦ aÙt¦ kaq' aØt£),
ďalšie však vždy v pomere k druhým (t¦ prÕj ¥lla).
Th: Akoby nie?
H: A pojem odlišnosti je vždy myslený v pomeru k niečomu inému (prÕj ›teron),
však?
Th: Tak je.
H: Ale nebolo by to tak, keby sa pojmy súcnosť a odlišnosť od seba celkom nelíšili.
Avšak keby pojem odlišnosti mal účasť na oboch ideách [t.j. kaq' aØtÒ a prÕj ¥lla]
tak, ako pojem súcna, to by niekedy medzi rôznymi vecami bola aj taká rôzna vec,
ktorá by nebola rôzna v pomere k inej veci; takto nám však s úplnou istotou vychádza,
že všetko, čo je odlišné, je nutne tým, čo je [t.j. odlišným], v pomeru k niečomu inému.
(I, 255c-d; [14], 68-69).
Inakosť je teda podľa Platóna odlišná od bytia, pretože je vždy vo vzťahu k druhým veciam
(prÕj ¥lla), presnejšie povedané „k niečomu inému“ (prÕj ›teron), kým bytie je tak samo osebe
(aÙtÕ kaq' aØtÒ), ako aj vo vzťahu k druhým veciam (prÕj ¥lla). Toto platí aj v prípade
aplikácie inakosti na ostatné „veľké rody“:
A povieme, že [odlišnosť] nimi [ostanými veľkými ideami] preniká; lebo každá jedna z nich je
odlišná od ostatných nie zo svojej vlastnej podstaty, ale preto, že má účasť na idei odlišnosti
(I, 255e; [14], 69].
Veľa odborníkov si myslelo a myslí, že keď Platón hovorí o bytí osebe a bytí vo vzťahu,
rozlišuje medzi dvoma významami slovesa „byť“: V zmysle kompletnom, absolútnom (ako
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existencia), a nekompletnom, relatívnom (ako kopula v subjekto-predikátovej štruktúre výroku).
Nakoľko v klasickej gréčtine neexistuje výraz pre sloveso „existovať“, Platón používa sloveso
„byť“ v obidvoch významoch. Naznačovali by to výroky, nachádzajúce sa aj v Sofistovi, typu:
„Pohyb je, pretože má účasť na súcne“ (I, 256a, [14], 69), kde by najschodnejšia cesta interpretácie
hovorila, že œstin je tu kompletný predikát. Samozrejme, že sa nájdu aj početní a vplyvní
odporcovia takéhoto výkladu so svojimi vlastnými argumentmi.8
Znenie vyššie citovaného textu nášho dialógu nám však dovoľuje načrtnúť línie vzťahov
medzi dvoma „veľkými rodmi“ a dvoma spomenutými významami súcna:
1. totožnosť (tÕ taÙtÒn) – súcno osebe (t¦ aÙt¦ kaq' aØt£);
2. inakosť (tÕ q£teron) – súcno v pomere k druhým (t¦ prÕj ¥lla) alebo k niečomu inému
(t¦ d• prÕj ›teron).
Vybavený takýmto aparátom poznatkov o vzťahoch medzi rodmi, môže sa Platón vrátiť
k otázke nesúcna:
H: Je teda nutné, že nesúcno je aj v pohybe aj v ostatných rodoch súcien; lebo podstata
odlišnosti vo všetkých spôsobuje, že každý jeden rod je odlišný od súcna, a tým z neho
robí nesúcno; a takto z toho istého hľadiska právom nazveme všetky rody nesúcnami
a zas naopak, pretože sú účastné na súcne, povieme o nich, že sú, a nazveme ich
súcnami.
Th: Tak by sa zdalo.
H: Teda v každej idei je vo veľkom množstve súcno, ale v nesčíselnom množstve
nesúcno (I, 256d-e; [14], 71).
Ako interpretuje Kubok, nesúcno je to, čo je „odlišné“ (›teron) od súcna. Každá vec,
nakoľko je, má v sebe súcno, no zároveň vo svojom „rozdiele“ (prÒj) od súcna samého
(kaq' aØtÒ) je nesúcnom. Navyše (podľa I, 257a; [14], 71) súcno je „jedno“ (›n) samo pre seba,
kým množstvo nesúcien vo vzťahu k súcnu samému osebe ustanovuje „neobmedzené množstvo“
(¥peiron d• pl»qei) ([9], 362).
Ak sa opäť vrátime k perspektíve Parmenidovho zákazu myslieť a vypovedať nebytie,
Platón ho spresňuje nasledovným spôsobom: Vzťah medzi súcim a nesúcim (tÕ Ôn – tÕ m¾ Ôn)
možno riešiť dvojako. Parmenides chápal tÕ m¾ Ôn ako polárny (kontrárny) protiklad k tÕ Ôn.
V takom prípade nebytie je nebytím v absolútnom zmysle, čiže „ničotou“ (mhdšn). U Parmenida
teda m¾ Ôn = mhdšn. Platón však poukazuje na to, že negácia nie je nutne vyjadrením protikladu.
Záporná častica „ne-“ (m» alebo aj oÙk) sa používa aj v relatívnom zmysle, pričom označuje niečo

8

Detailnejšia prezentácia diskusie sa nachádza v [4].
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z vecí „iných“ od tej, ktorá vystupuje po tejto záporke. V tomto význame „nebytie“ je „inakosť“
(tÕ m¾ Ôn = tÕ q£teron).
Vrátiac sa k pôvodnému problému, čiže k sofizmom a nepravdivým výrokom, Platón
v Sofistovi I, 263b ([14], 81) tvrdí, že pravdivý výrok hovorí „o tebe niečo súceho, ako to je“
(t¦ Ônta æj œstin perˆ soà), nepravdivé zas hovorí „niečo iné ako je“ (›tera tîn Ôntwn).
Presnejšie charakterizuje nepravdivý výrok ako ten, ktorý „hovorí o nesúcnach ako o súcnach“
(t¦ m¾ Ônt' ¥ra æj Ônta lšgei) a „hovorí o tebe niečo iné, ako je“ (Ônta dš ge ›tera perˆ soà).
Berúc do úvahy, že každý výrok sa týka niečoho (reálneho, neexistujú výroky o ničom), nepravdivé
tvrdenie hovorí o niečom, čo je iné ako v skutočnosti. Podľa Platóna omyl vzniká nepresnou
predikáciou ([9], 365). Majstrom manipulácie s výrokmi, ktoré sú iné ako v skutočnosti, je „zákerný
napodobovateľ“ (I, 268a; [14], 88) zabiehajúci do „temnosti nesúcna“ ako do svojej skrýše (I, 254a;
[9], 66) – sofista.

Po prezentácii Platónovej kritiky Parmenida môžeme povedať, že projekt „otcovraždy“
Parmenida, ktorý sa prisudzuje Platónovi, sa v konečnom dôsledku javí ako rozpačitý a polovičatý.9
Kubok právom označuje túto „otcovraždu“ za „domnelú“ ([9], 325). Platón v mnohých ohľadoch
nešetrí voči Parmenidovi uznaním, keď ho nazýva „veľkým“ (I, 237a; [14], 40) a „otcom“ (I, 241d;
[14], 47). A naopak, sám Platón sa ukazuje byť Parmenidovým synom a dedičom, a to v nejednej
oblasti. Ak Parmenides vyslovil tézu o jednote poznania a reči: „Nejestvujúce nemôžeš ani poznať
– pretože je to nemožné –, ani vysloviť“ (22 B 2 a 3 z Prokla a Klementa; [10], 118), Platón
v Sofistovi tvrdí to isté: „Myslenie a reč je to isté“ (di£noia m•n kaˆ lÒgoj taÙtÒn ™stin) (I,
263e; [14], 82). Parmenidova myšlienka korešpondencie medzi bytím a myslením/jazykom stojí za
Platónovým tvrdením, že „je nemožné, aby bola výpoveď, ktorá by bola výpoveďou o ničom“
(I, 263c; [14], 81). Parmenidovské je u Platóna v neposlednom rade aj rozlíšenie medzi „mienkou“
a „vedením“, načrtnuté už v V. knihe Politey. A napriek tomu, že Platón poukázal na relačný
charakter v súcne (prÕj ¥lla), jeho súcno kaq' aØtÒ vykazuje mnohé z charakteristík, ktoré
svojmu statickému bytiu pripísal Parmenides. T¦ aÙt¦ kaq' aØt£, za ktorými možno cítiť
privilegovaný svet ideí stredného Platóna, 10 je miestom, kde Parmenides prežil, a Parmenidovo
9

Aj samotný citát, ktorým sa toto okrídlené heslo inšpiruje, v skutočnosti vyjadruje obavu elejského hosťa: „Aby si si
o mne [Theaitetos] nemyslel, že sa zo mňa stáva akýsi otcovrah (patralo…aj)“ (241d; [14], 47).
10
V Timaiovi je dokonalý kozmos predstavený ako Parmenidova sféra: „Všetky tieto myšlienky večného boha o bohu,
ktorý iba mal kedysi byť, urobili z úplných tiel telo celistvé a úplné, hladké a všade jednotné, s rovnakými
vzdialenosťami od stredu; doprostred neho potom vložil dušu, rozopäl ju po celom tele a ešte aj navonok ňou telo obalil
a tak zbudoval svet jeden, jediný, osamelý, guľu otáčajúcu sa v kruhu, ktorý vďaka svojej dokonalosti môže vstupovať
do styku sám so sebou a nič iné nepotrebuje, keďže sám seba dokonale pozná a priatelí sa sám so sebou“ (IV, 34b; [16],
31).
TÕ q£teron je pre Platóna princípom stávania, menlivosti materiálneho sveta ([7], 85). Zmiešaním dokonalého sveta
s matériou vytvoril dhmiourgÒj dušu sveta, obsahujúcu totožnosť i inakosť: „Zo súcna nedeliteľného, stále totožného,
a z menlivého súcna, obsiahnutého v látkach, deliteľného, zmiesil tretí, stredný druh, druh súcnosti účastný na podstate
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„bytie totožné so sebou samým a ležiace samo osebe (kaq' ˜autÒ)“ (28 B 8 zo Sexta; [10], 119) sa
sprostredkovane cez ne stane charakteristikou Aristotelových substancií.

Záver
Na spôsob rekapitulácie pripomeňme, že od počiatkov európskej filozofie je otázka identity
preferovaná pred myslením alterity. Parmenides vo svojej aplikácii pravidiel logiky (myslenia) na
ontologickú rovinu dospel k afirmácii absolútnej totožnosti bytia, ktoré popri sebe nepotrebuje nič
iné.
Za predpokladu totožnosti bytia a myslenia sa však stáva problematickou otázka „mienky“,
čiže nepravdivého, mylného poznania. V tejto súvislosti Platón prichádza s pokusom o „vraždu“
Parmenida postulujúc „iné“ ako relatívne ne-súcno. Aj keď toto pripustenie „iného“ svojím
spôsobom mieri proti Parmenidovi, ťažko povedať, že by jeho „otcovražda“ bola dokonaná.
Naopak, tak ako na epistemologickej rovine je pre Platóna príznačné uprednostňovanie „poznania“
pred „mienkou“, aj na ontologickej rovine zostáva privilegované súcno „osebe“ a „inakosť“ zostáva
späté s (hoci relatívnym) „ne-súcnom“, s me-ontológiou.
Na toto dedičstvo neskôr nadviaže aj Platónov žiak Aristoteles, ktorý dospieva k tomu, že
kľúčový pojem jeho ontológie, substancia, vykazuje podobné črty ako Parmenidovo bytie.
Substancia je totožná so sebou a nezávislá od čohokoľvek iného. Napokon aj ďalší vývoj
filozofického myslenia pokračoval v línii započatej Parmenidom, a to tým, že „totožnosť“ stála
v popredí záujmu a „iné“, resp. „iný“ bol považovaný za deštrukčný, rušivý faktor. Problém,
pôvodne nastolený v rovine logicko-epistemologicko-ontologickej, sa objavil aj v oblasti
antropologickej a sociálno-etickej, keď sa za ideál začala považovať sloboda, v zmysle nezávislosti,
popretia vzťahov (cynicko-stoický pojem autarkie), a neskôr, keď aristotelovská substancia vošla
do Boethiovej definície osoby.
Úvahy o človeku sa však – najmä v 20. storočí – stanú oblasťou, kde znovu dôjde
k pokusom o vymanenie sa z Parmenidovho dedičstva. Jedným z nich bude anti-esencializmus
existencializmu, no v ešte radikálnejšej podobe sa odvrat od Parmenida objaví v „myslení
Druhého“, ktoré sa stalo programom E. Lévinasa.

totožnosti a podstate odlišnosti, a v rovnakom pomere ho zložil uprostred súcna nedeliteľného a telesného súcna
deliteľného; potom vzal tie tri prvky a zmiesil ich všetky v jeden útvar, násilne spojac s totožnom s ním nezmiesiteľnú
podstatu odlišnosti“ (IV, 35a; [16], 32).
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Resumé
Príspevok ponúka náhľad do počiatkov problematiky identity a alterity v gréckej antike. Autor
zastáva názor, že Parmenidova idea bytia identického samo so sebou poznačila európske myslenie
až do nedávnej doby, a to napriek rozličným pokusom o jej prekonanie myslením „iného“. Táto
skutočnosť je ilustrovaná na príklade Platónových „veľkých rodov“ z dialógu Sofista. Napriek
tomu, že Platón pripúšťa možnosť myslenia inakosti, väčší dôraz kladie na totožnosť, vďaka čomu
Parmenidova koncepcia mohla naďalej rozvíjať svoj vplyv aj na neskorších mysliteľov. Z tohto
dôvodu Platónova otcovražda Parmenida zostala iba zdanlivou a svojich pokračovateľov nájde až
v radoch postmoderných filozofov.
Kľúčové slová: filozofia – ontológia – identita – alterita – inakosť – iné – Parmenides – Platón

Summary
The present paper offers a view into the origins of the issue of identity and alterity in Greek
antiquity. Its author maintains that the Parmenidean idea of being identical with itself marked the
European philosophical thought up to recent times, in spite of several tendencies to overcome it by
thinking of “the other”. This fact is illustrated on Plato’s “great genders” in his late dialogue
Sophist. Though he admits the possibility of thinking about otherness, he puts major stress on the
identity and thus the conception of Parmenides could exercise its influence on later thinkers.
Therefore the Plato’s patricide of Parmenides remained fictitious and its project will find its
supporters in the ranks of postmodern philosophers.
Key words: philosophy – ontology – identity – alterity – otherness – other – Parmenides – Plato
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MACINTYRE A HUMOVA TÉZA (Metafyzické aspekty MacIntyrovej etiky)
Mgr. Peter Grešša, 2. ročník, Systematická filozofia

I.
Alasdair MacIntyre je popredným predstaviteľom etiky cnosti, ktorá sa sformovala v
polovici 20. storočia v kritickej reakcii voči utilitaristickým a kantovským predstavám etiky, ale tiež
s kritickými pripomienkami k limitám metód analytickej filozofie vo vzťahu k jej metaetickým
skúmaniam. Cieľom tejto eseje nie je primárne vymedzovať MacIntyrovo hľadisko voči hľadiskám
spomínaných a etikmi cnosti kritizovaných koncepcií, pokiaľ to nebude nevyhnutné. Za cieľ si
stanovujeme a budeme radi, ak sa nám prostredníctvom MacIntyra na príklade Humovej tézy podarí
doložiť, že funkčná a nedefektívna etika sa bez určitých metafyzických predpokladov nezaobíde.
Čo tu myslíme pod metafyzikou, resp. v akom zmysle chceme (a je možné) hovoriť
o prelínaní diskurzov etiky a metafyziky? Ciest sa ukazuje viacero. Možno by sme v takejto
počiatočnej fáze skúmania mali skôr pokorne sklopiť zrak a nechať prehovoriť konkrétne problémy.
Napriek tomu sa pokúsme o predbežné a zatiaľ len veľmi všeobecné naznačenie vzťahov medzi
etikou a metafyzikou.
Etika je praktická disciplína v zásade sa pokúšajúca zodpovedať jednu základnú otázku: Ako
máme konať? Odpovede na tieto otázky dávajú hodnotové súdy. Prostredníctvom hodnotových
súdov hodnotíme (a zároveň predpisujeme) správanie. Otázka je, na základe čoho veciam, ľudom
a činnostiam vo všeobecnosti pripisujeme hodnotu? Na základe čoho zdôvodním (zhodnotím) svoje
správanie ako šľachetné alebo naopak odsúdeniahodné? Čo mám vôbec na mysli, keď
opisujem nejakú vec (ľudí, činnosti) ako hodnotnú?
V snahe explicitnejšie vymedziť tieto otázky si vypomôžeme dištinkciou zásadnou pre
skúmania metaetiky tak, ako ju tématizujú Svoboda s Kolářom vo svojej knihe Logika a etika. Ide
o dištinkciu medzi faktami a hodnotami: „...fakt je běžne chápán jako stav věcí ve světe, to, jak se
ve skutečnosti mají, bez ohledu na to, co víme nebo si myslíme. Hodnota naproti tomu je chápána
jako význam připisovaný věcem (v širokém slova smyslu), ať už z lidského či z nejakého
obecnejšího hlediska. Tento význam je přitom považován za relevantní pro naše rozhodování
v okamžicích volby“ ([3], 33).
Rozdiel je tu podľa nás intuitívne jasný. Keď povieme X je červené, ale Y je
odsúdeniahodné, v prvom prípade skutočnosť (len) opisujeme, v druhom ju hodnotíme, pripisujeme
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jej význam (v tomto prípade negatívny) 1 . Uvedené chápanie faktu ako stavu vecí vo svete
a nezávislej entity je typické pre doktrínu logického atomizmu a tradičnú korešpondenčnú teóriu
pravdy. Fakty tu vystupujú ako: „...strukturované celky, složené z věcí spolu s jejich vlastnostmi
a vzájemnými vztahy. Souhrnem takových celků, faktů je pak svět,“ ([3], 36).
Vyslovme tvrdenie, že nejaké X je červené. Ako zistíme, že je takéto tvrdenie pravdivé?
Jednoducho tak, že nájdeme nejakú entitu X (fyzikálny stav sveta), ktorá bude mať takú vlastnosť,
že bude červená. Keď táto entita červená nebude, ale bude napríklad modrá, naše tvrdenie
samozrejme pravdivé nebude (známa relácia štrukturálneho izomorfizmu). Je teda v možnostiach
takýchto faktov, že jednoducho: „...činí nekteré věci pravdivými díky své reálné existenci ve světe.“
([3], 36).
Vráťme sa ale k hodnotám. Ako zistíme, že Y je odsúdeniahodné? Alebo ešte inak, ako
zistíme, že tvrdenie Y je odsúdeniahodné je pravdivé? Ako si túto pravdivosť overíme? Tu sa
objavuje problém. Môžeme detailne opísať čin, ktorý hodnotíme, napríklad úkladnú vraždu alebo
krádež, aby sme použili najexpresívnejšie príklady. Ale kde tu medzi faktami reálneho sveta
(v duchu logického atomizmu) nájdeme hodnotu „odsúdeniahodnosti“, ktorá by korešpondovala
s naším tvrdením? Ako sme prišli k záveru, že X je odsúdeniehodné? Čo takúto hodnotu
konštituuje? Je pre všetkých pozorovateľná na spôsob pozorovateľnosti faktu, že X je červené?
Ontologický status faktu a ontologický status hodnoty nie je podľa nás, minimálne v chápaní
logického

atomizmu,

rovnaký.

Hodnoty

(dobro/zlo,

spravodlivosť/nespravodlivosť,

šľachetnosť/odsúdeniahodnosť) podľa Wittgensteina alebo Russela určite nenájdeme medzi faktami
fyzikálneho sveta. Carnap by možno povedal, že tvrdenie Y je odsúdeniahodné je, podobne ako
metafyzické tvrdenia, maximálne tak výrazom istého životného pocitu, ale „odsúdeniahodnosť“ ako
samostatnú hodnotu nikde vo faktickom svete nenašiel. Zdá sa teda, ako aj argumentuje Svoboda
s Kolářom, že hodnoty v takomto chápaní nie sú objektívne existujúce stavy vecí, ako je to
v prípade faktov. Sú to skôr vlastnosti, ktoré subjektívne vytvárame, pokiaľ teda ide vôbec
v nejakom zmysle o vlastnosti ([3], 49). Ale aj tento komentár je podľa nás veľmi zjednodušujúci
a postihuje len určité spektrum názorov odpovedajúcich na otázku, čo by sme mohli chápať pod
pojmom hodnota.
Situácia sa samozrejme ďalej komplikuje u neskorého Wittgensteina a v post-Quinovskej
analytickej filozofii. Fakty prestávajú byť definované ako konštituenty sveta a menia sa na ľudské
konštrukty. Strácajú svoju výsostnú pozíciu reprezentanta pravej skutočnosti nezávislej na ľudskom
poznaní, ktoré je len jej nedokonalým odrazom. Dokonca samotná povaha faktu môže byť
výsledkom určitého hodnotenia ([3], 45). Je prirodzené, že sa tým eliminujú možnosti
1

V tomto kontexte sa tiež zvykne hovoriť o deskriptívnych (faktuálnych) a preskriptívnych (normatívnych či
hodnotových) súdoch
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korešpondenčnej teórie pravdy a stierajú sa niektoré podstatné rozdiely v charaktere dištinkcie
fakty/hodnoty. Zostáva stále aktuálna otázka kde hodnoty hľadať (empirický svet, abstraktná
metafyzická sféra zvláštnych entít?) a čo vlastne hodnoty sú 2 (empirické vlastnosti, špecifické
abstraktné entity, vyjadrenia subjektívnych pocitov?).
Existuje však ešte jedna rovina, v ktorej etiku pretína diskurz metafyziky. Nazvali by sme ju
pracovne rovinou fenomenologickou a vrátime sa k nej krátko až v posledných častiach tejto eseje.

II.
V 18. storočí David Hume vo svojej Rozprave o ľudskej prirodzenosti vyslovil tvrdenie,
ktoré je podľa Poppera najdôležitejším poznatkom celej etiky. Zhrniem podstatu jeho výroku, ktorý
býva v súčasnosti interpretovaný takto: Hodnotové (preskriptívne) súdy sa nedajú logicky odvodiť
zo súdov faktických (deskriptívnych)3.
Vráťme sa ešte raz k nášmu príkladu o červenom X a odsúdeniahodnom Y, pričom budeme
príležitostne naďalej konzultovať Kolářove a Svobodove analýzy a interpretácie Huma. Hľadali
sme v duchu korešpondenčnej teórie pravdy spôsob, ako overiť pravdivosť uvedených dvoch
tvrdení. V prvom prípade bola odpoveď jednoduchá, v druhom sa nám zdala obtiažnejšia. Vo
fyzikálnom svete stavov vecí sme nenašli nič čo by s tvrdením Y je odsúdeniahodné
korešpondovalo. Povedali sme tiež, že hodnotový súd takéhoto typu je zároveň preskriptívny, to
znamená, že na naše konanie kladie určité nároky. Ak je konanie typu Y odsúdeniahodné, znamená
to, že by sme takto konať nemali. Nevieme si však predstaviť, v akom zmysle by malo byť
preskriptívne tvrdenie X je červené, alebo ako by sme z neho preskriptívne tvrdenie mohli logicky
odvodiť. Takže: pokým tvrdenie X je červené je verifikovateľné, lebo odráža fakty reálneho sveta,
tvrdenie Y je odsúdeniahodné takto verifikovateľné nie je, pre nás tak vyvstáva otázka, čo týmto
tvrdením, ak ním teda nepodávame žiadnu relevantnú informáciu o faktickom stave sveta, chceme
povedať. Hume tvrdí, že tým nevravíme nič iné len to, aký by svet podľa nás mal či nemal byť.
Vyjadrujeme svoje želania a túžby. Otázkou ale potom je, či sme o svojich túžbach schopní viesť
racionálnu diskusiu v takom zmysle v akom by sme ju boli schopní viesť o svojich presvedčeniach
2

Vlastné metaetické skúmania sa nesnažia otázku metafyzickej povahy hodnôt pre jej problematickosť vyložene obísť,
no sústreďujú sa predovšetkým na otázky jazykového významu výrazov „fakt“ a „hodnota“, logické vlastnosti
hodnotových pojmov a tvrdení, prípadne logické vzťahy medzi hodnotovými a faktuálnymi súdmi. ([3], 25-31).
3
V anglickej terminológii sa hovorí o tzv. is-ought problem. Pre názornosť uvádzame interpretovanú pasáž z Humovej
Rozpravy o ľudskej prirodzenosti: „V Každém systému morálky, se kterým jsem se doposud setkal, jsem si vždy
povšiml, že jeho autor po nějakou dobu postupuje běžnými úvahami a ustanovuje existenci Boha, nebo vyslovuje
pozorování ohledně lidských věcí, když pojednou jsem překvapen zjištením, že namísto běžných spon výrokú jako ‘je’ a
‘není’ se nesetkávám s žádným výrokem, který by nebyl spjat pomocí ‘má být’ a ‘nemá být’. Tato změna je stěží
zaznamenatelná, má však rozhodující důsledky. Jelikož toto ‘má být’ a ‘nemá být’ vyjadřuje nějaký nový vztah či
tvrzení, je nutné, aby tento vztah byl prozkoumán a vysvětlen a zároveň aby bylo vysvetleno to, co se zdá docela
nejasné – jak tento nový vztah může být odvozen z jiných, které jsou od nej zcela odlišné.“ ([2], 154) Pre naše účely
v tejto eseji však postačí, ak sa budeme zaoberať všeobecne uznávanou interpretáciou Humovej tézy tak ako ju
prezentujú Svoboda s Kolářom vo svojej knihe.
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o faktickom stave sveta4. Ako píšu Kolář so Svobodom: „Přesvědčení totiž můžeme kritizovat či
průkazně vyvracet či dokazovat poukazem na dané, ověřitelné skutečnosti. Naproti tomu se nelze
racionálne přít o pravdivost touhy, hovořit o mylné touze atd.“ ([3], 155).
Limity takejto diskusie by podľa nás zjednodušene mohli vyzerať takto: Vravíš, že X je
červené a ja som si empiricky overil, že tomu tak je a súhlasím s tebou. Tiež ale vravíš, že Y je
odsúdeniahodné. Ja som ale na Y nič odsúdeniahodné nenašiel a neviem, o čom hovoríš. Myslím si,
že ty len chceš, aby Y bolo odsúdeniahodné a aby sa ľudia Y nedopúšťali, ale mňa si nijako
nepresvedčil.
Situácia sa však ďalej komplikuje. Podľa Huma totiž človeka dokážu motivovať k činnosti
práve a len jeho túžby (tzv. humova klasická teória motivácie): „Přesvědčení sama o sobě nás
k žádnému jednání nemotivují. Lidé jsou k jednání motivováni tím, že chtejí, aby svět v jejich
bezprostředním a případne i vzdáleném okolí byl takový a takový, nikoliv tím, že vedí, že svět je
takový a takový. Tyto touhy mohou být přitom velmi rozmanité, od touhy po bezprostředním
ukojení hladu po touhu po nastolení věčného ráje na zemi.“ ([3], 155)5
Pre etiku ako praktickú disciplínu z toho však plynie zdrvujúci záver. Ak nás ku konaniu
dokážu motivovať iba túžby a o túžbach, ako sme videli, nie je možné racionálne diskutovať, potom
je všetko naše konanie, spolu s hodnotovými súdmi predpisujúcimi či zakazujúcimi toto konanie,
racionálne neobhájiteľné. Inými slovami, pokiaľ sa s ostatnými nezhodneme vo svojich túžbach,
neexistuje spôsob ako nás presvedčiť, že by sme nejako mali alebo nemali konať. Kritizovať
môžeme maximálne tak spôsob, akým sa snažíme naše túžby naplniť. Zdá sa tiež, že k takýmto
záverom sme prišli preto, lebo nedokážeme racionálne obhájiť existenciu morálneho faktu v zmysle
reálne existujúcej a empiricky verifikovateľnej entity.
Zhrňme si celý problém a zároveň sa pokúsme poukázať na jeho riešenia. Humova téza
podľa nás predpokladá a platí iba ak sú splnené nasledujúce 3. okolnosti:
1.

psychologický predpoklad, že nás ku konaniu motivujú len naše túžby, pričom rozum
má len inštrumentálnu funkciu pri dosahovaní cieľov konania.

2.

predpoklad, že racionálna diskusia sa obmedzuje len na verifikovateľnosť našich
presvedčení o faktickom stave sveta, o túžbach sa nedá racionálne diskutovať.

3.

4

predpoklad korešpondenčnej teórie pravdy.

Pojmy presvedčenia a túžby tu nepoužívame náhodne. Ide o Humovo vlastné rozlíšenie základných druhov ľudských
psychických stavov, ktoré sú v analogickom vzťahu k vyjadreniam o tom čo je a o tom čo by malo byť. Presvedčenia
konštituujú našu predstavu o tom aký svet je či nie je zatiaľ čo túžby vyjadrujú naše želanie aký by svet mal či nemal
byť ([3], 155-157).
5
Chceli by sme zvlášť upozorniť na poslednú vetu tejto citácie. Vyplýva z nej totiž, že Hume v zásade nerobí rozdiel
medzi tvrdením typu, mali by sme sa najesť lebo sme hladní a tvrdením, mali by sme sa k sebe správať slušne (ak
chceme prípadne dosiahnuť raj na zemi). Nerobí teda rozdiel, a jeho koncepcia to ani neumožňuje, medzi prostým
vyjadrením túžby či potreby tela a morálnym hodnotením podmieneným súdom vylučujúcim určité správanie
povedzme ako nežiadúce či odsúdeniahodné.
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Prvý a druhý predpoklad by sme narušili, ak by sa ukázalo, že medzi faktickými
a hodnotovými súdmi existuje racionálny prechod, prípadne by sme dokázali úlohu rozumu ako
motivačného faktora nášho konania. Akým spôsobom by mohol byť tento racionálny prechod
ustanovený a v čom by spočívala jeho racionalita, tomu sa budeme venovať na nasledujúcich
stranách. Zároveň budeme skúmať, či tento prechod predpokladá argument, ktorý by bol svojou
povahou metafyzický. Tretí predpoklad by sme narušili, ak by sme odmietli korešpondenčnú teóriu
pravdy. Dôsledky tohto odmietnutia sme stručne naznačili v prvej časti našej eseje. Ide o otázku
epistemologickú, súvisí s problematikou (ne)prístupnosti samotného faktického sveta nášmu
teoretickému poznaniu, preto ak sa jej v tomto texte budeme venovať, tak len veľmi okrajovo.

III.
Uveďme čisto faktické tvrdenia ako: „Tento dom horí“ alebo „Tieto huby, ktoré ideš jesť, sú
jedovaté“. Je možné z nich odvodiť konanie, ktoré by nám hovorilo, čo by sme mali/nemali robiť,
navyše konanie, ktoré by sme prípadne mohli posudzovať a hodnotiť v intenciách dištinkcie
racionálne/iracionálne? Podľa nás to možné je. Pokiaľ nechceme uhorieť, mali by sme horiaci dom
veľmi rýchlo opustiť, a pokiaľ sa nechceme otráviť, tak by sme jedovaté huby rozhodne jesť
nemali. Uviesť ďalšie podobné príklady, kedy z faktických deskriptívnych tvrdení odvodíme
takýmto spôsobom tvrdenia preskriptívne, nie je problém. Myslíme si tiež, že by tieto prípady ani
nemuseli byť prípadmi, kedy by malo prísť k nedorozumeniam ohľadne racionality našich
preskripcií. Pod racionalitou v tomto prípade pritom nemyslíme len inštrumentálnu zdatnosť nájsť
najefektívnejší (pretože najrýchlejší) spôsob, ako sa dostať z horiaceho domu, ale racionálnou tu
nazývame aj povahu túžby zachrániť sa6. Striktné trvanie na tom, že faktický stav vecí, to ako svet
je (a naše presvedčenia o tom ako svet je), nijako neovplyvňuje naše konanie, sa nám zdá trochu
pritiahnuté za vlasy. Problém s takýmito tvrdeniami však, samozrejme, spočíva v tom, že
nepredpisujú správanie, ktoré by sme mohli označiť za mravne relevantné. Môžeme sa pýtať
a hodnotiť konanie opustiť horiaci dom ako dobré? V istom zmysle áno, ale určite nie v mravnom.
Zamerajme sa teda na samotný hodnotový pojem dobrý, a tu sa už budeme pridŕžať
MacIntyrových úvah. MacIntyre tvrdí, že existujú pojmy, nazýva ich funkčné pojmy, na základe
ktorých sa dá z faktických premís odvodiť platný hodnotiaci záver ([6], 75-76). Je pre nás pritom
podstatné, že tieto pojmy sú zvláštnym, no v podstate veľmi prirodzeným spôsobom spojené
s atributívnym adjektívom dobrý. Uvádza príklady dobrých/zlých hodiniek či dobrého/zlého
hospodára. Na základe čoho týmto pojmom pripisujeme uvedené hodnoty? Na základe toho, ako

6

Ja sa samozrejme môžem rozhodnúť zostať v horiacom dome a moje konanie nebude iracionálne, pokiaľ ho
relevantným spôsobom zdôvodním. Otázka, čo je racionálnym správaním a či túžby môžu byť nejakým spôsobom
racionálne, je samozrejme komplexná a komplikovaná, a preto ju nechávame v tomto texte otvorenú.
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napĺňajú funkciu a účel, pre ktorý boli tieto hodinky zhotovené či ku ktorému hospodára zaväzuje
jeho povolanie. K tomuto napĺňaniu účelu pritom dochádza vo svete verifikovateľných faktov. Zlé
hodinky sú „nespoľahlivé a nepresné“, zlý hospodár má najhoršie výnosy v kraji a podobne.
V tomto zmysle aj to X, ktoré je červené, môže byť dobré, ak by napríklad išlo o červenú stoličku,
ktorá však napĺňa svoj účel; totiž, dobre sa na nej sedí. Nazvať niekoho dobrým hospodárom je teda
v tomto zmysle faktickým výrokom. Nerobíme tým nič iné, len z hľadiska účelu a funkcie
definujeme činnosti, ktoré by (dobrý) hospodár mal robiť: „...pojem hodinek nemůže být definován
nezávisle na pojmu dobrých hodinek, a stejně tak pojem zemědelce nelze oddelit od dobrého
zemědelce; a tedy kritéria toho, co znamená být hodinkami a co znamená být dobrými hodinkami –
a totéž platí pro zemědelce a pro jakýkoli jiný funkční pojem -, nejsou na sobě vzájemně nezávislá“.
([6], 76).
Dobre, povieme si, všetko je to pekné, ale opäť, ako v predchádzajúcom odstavci, musíme
pripomenúť, že napriek priamemu užívaniu zrejme najtypickejšieho a najvšeobecnejšieho
hodnotového pojmu 7 , ani jeden z uvedených funkčných pojmov nie je definovaný mravne
relevantnou funkciou či správaním. MacIntyrova základná otázka v tejto fáze je, či majú funkčné
pojmy miesto aj v morálnej argumentácii. Mohli by sme napríklad „funkčne“ chápať pojem dobrý
človek? Ak nie, kde je problém? Čím je hodnotový pojem dobrého tak špecifický?
Svoboda s Kolářom venujú jazykovej analýze pojmu „dobrý“ celú jednu kapitolu. Dovolíme
si zacitovať z ich série príkladov: „Josef je černovlasý, Josef je kuchařem, Josef umí vařit česnečku,
Josef je vtipný, Josef je poctivý, Josef je dobrý člověk.“ ([3], 100). V postupnosti tejto sady je na
prvý pohľad zjavný významový posun v povahe vlastností, ktoré sú Josefovi pripisované. V čom
tento posun spočíva? Keď sa pozrieme na prvý príklad, zistíme, že ide o deskriptívne faktické
tvrdenie, kde akékoľvek (mravné či iné) hodnotenie absentuje. Do istej miery je to podobné aj
v druhom prípade, aj keď MacIntyre by zrejme namietal, že „kuchař“ je funkčný pojem, v ktorom
(napriek nepopierateľnej faktickosti a opisnosti spojenia „Josef je kuchařem“) je implicitne
obsiahnuté kritérium, ktoré z hľadiska účelu vykonávania tohto povolania obsahuje istý, aj keď
mravne irelevantný, hodnotiaci prvok. Pre Svobodu s Kolářom však ide stále o z hodnotového
hľadiska neutrálne faktické tvrdenie. Podobne ako v treťom príklade (opis schopností). Autori
zdôrazňujú, že k zásadnej zmene prichádza až s poslednými tromi prípadmi. Deskriptívny prvok
ustupuje do úzadia najprv v prípade Josefovej vtipnosti, kedy hodnotíme isté faktické schopnosti,
ktoré však už neopisujeme neutrálnym spôsobom. No k mravne relevantnému hodnoteniu sa
dostávame až v prípade Josefovej poctivosti. Slovo poctivý, napriek tomu, že tu už ide o hodnotenie

7

Všeobecnejším hodnotovým pojmom než dobrý/zlý je snáď už len pojem hodnoty, práve preto, že vo svojom
význame zahŕňa aj uvedenú dištinkciu.
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mravne relevantné, však má stále určitý deskriptívny obsah: „Informuje nás například, že se
neobohacuje na úkor druhých, neříká vedomě nepravdu aby z toho těžil atp“. ([3], 100).
Všimnime si, že slovné spojenia ako vtipný a poctivý človek by sme, aj keď zjavne
s určitými ťažkosťami, vo voľnejšej interpretácii stále ešte mohli chápať ako funkčné pojmy
v MacIntyrovskom zmysle. Odkazujú na deskriptívny rozmer označenia a pomenúvajú, čo by sme
pod vtipným či poctivým človekom mohli rozumieť. Ako je to však s adjektívom dobrý? Resp. čo
by sme opísali ako jeho deskriptívny obsah? Svoboda s Kolářom píšu: „...zaujetí schvalujícího
postoje (z jistého daného hlediska) je primární, podstatnou složkou významu slova dobrý, zatímco
(deskriptivní) charakteristiky, jejichž přítomnost je za daných okolností podmínkou kladného
hodnocení jistého předmětu, tvoří jakousi sekundární, kontextově závislou složku jeho významu.“
([3], 101) Inými slovami, adjektívum dobrý môže mať rôzny (napr. kultúrne podmienený)
deskriptívny obsah, ale vždy vyjadruje kladný hodnotiaci postoj. Na druhej strane adjektíva ako
poctivý či odvážny sa od svojho deskriptívneho významu nikdy úplne oddeliť nedajú, avšak
nemusia vždy nevyhnutne vyvolať kladnú schvaľujúcu reakciu. Táto deskriptívna neistota
a neurčitosť okolo slova dobrý, a naopak jeho primárne hodnotiaci význam je podľa MacIntyra
kameňom úrazu súčasnej etiky a jednou z odpovedí na otázku, prečo sa nám faktické (deskriptívne)
vymedzenie spojenia dobrý človek zdá byť neuskutočniteľné a naivné.
Samozrejme, čo sa týka hodnôt, môžeme urobiť ešte jednu, pre nás veľmi podstatnú
dištinkciu. Svoboda s Kolářom hovoria v zásade o dvojakom užití hodnotových pojmov: relatívnom
(inštrumentálnom) a absolútnom (mravnom): „Být relativne, instrumentálne dobrý znamená být
dobrý k nějakému účelu.“([3], 48) A naopak: „Absolutná (mravná) hodnota je hodnota, kterou
k žádnému cíli ani účelu nevztahujeme, je hodnotou o sobě.“ ([3], 48). Lenže zdá sa, že MacIntyre
chce resuscituovať spojenie dobrý človek ako funkčný pojem, inými slovami, chce o tomto spojení
hovoriť v inštrumentálnom zmysle podobne ako hovoríme o dobrom noži, či dobrej stoličke.
V povahe funkčného pojmu predsa je, ako sme zistili, zohľadnenie účelu, ktorý svojským spôsobom
definuje deskriptívny obsah pojmu tak, že o dobrom človeku by sme mohli hovoriť ako o faktickom
výroku podobne ako by sme, deskriptívne, z hľadiska účelu, mohli hovoriť o dobrom noži. Ale ak
Kolář

so

Svobodom

definujú

mravnú

hodnotu

(a

mravnosť

vôbec)

jej

nepodmienenosťou akýmkoľvek účelom, potom sú buď MacIntyrove snahy chápať pojem dobrého
človeka inštrumentálne a zároveň mravne nerealizovateľné, alebo sa jednoducho s MacIntyrom
rozchádzajú v definícii mravnosti.
Skúsme teraz uvažovať o adjektíve dobrý v jeho neinštrumentálnom mravnom zmysle ako
o motivačnom faktore určitého konania. Predstavme si, že nám niekto povie, že by sme mali robiť
nejaké X, lebo robiť X je dobré. Máme tu nepodmienený imperatív vyjadrujúci isté absolútne
hodnotenie, ktoré nemožno vztiahnuť k žiadnemu cieľu ani účelu, teda tzv. hodnotu o sebe. Čo
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týmto odporúčaním niekto môže myslieť? Je nám takéto odporúčanie zrozumiteľné? Podľa
MacIntyra imperatívne vety ako jednotná gramatická forma slúžia a vždy slúžili viacerým
funkciám. Pomocou imperatívov môžeme zrozumiteľne varovať, dávať rady, hroziť: „...čo dáva
imperatívu charakter rečového prejavu je spôsob zdôvodnenia, ktorý môže rečník podať
a zdôvodnenie ktoré môže podať poslucháč a konať na jeho základe.“ ([4], 129) Pokiaľ je imperatív
podložený zdôvodnením, je funkčný a zrozumiteľný. Je však zdôvodnením odkaz na to, že X je
dobré, teda obyčajné zaujatie kladného hodnotiaceho stanoviska? Ako sa pýta MacIntyre: „Môžem
zrozumiteľne konštatovať‚ ‘nevaroval som ho, neradil mu, nezastrašoval ho, ani som mu
neprikazoval nič robiť; jednoducho som mu len povedal nech to urobí!’?“ ([4], 128). Zdá sa, že sa
nám tu obchádzkou cez analýzu pojmu dobrý v jeho mravnom zmysle zase vracia Hume so svojou
tézou o racionálnej nepodložiteľnosti hodnotových súdov.
Zistili sme, že odvodiť tvrdenie typu „mal by“ z faktických tvrdení by nemusel byť problém.
Problémom však je odvodiť z takýchto tvrdení tvrdenie mravne relevantné. Ťažkosti robí najmä
nestabilný deskriptívny obsah pojmu dobrý. Ak však nedokážeme vymedziť deskriptívny obsah
slova dobrý, ťažko dokážeme na základe obyčajného hodnotenia urobiť Humom kritizovaný
prechod od faktického k normatívnemu tvrdeniu a poskytnúť tak dôvody, prečo by niekto mal robiť
tak a nie inak. Zdá sa, že slovné spojenia vytvorené pomocou adjektíva dobrý, môžeme chápať ako
faktický výrok len ak ponímame takéto spojenie v inštrumentálnom (nie-morálnom) zmysle.
MacIntyre naznačuje isté riešenie: ak by bolo možné postulovať spojenie dobrý človek ako funkčný
pojem, mohli by sme hovoriť o faktickom výroku s istým deskriptívnym obsahom. Inými slovami:
Mali by sme sa pokúsiť nejakým spôsobom otvoriť možnosti rozumnej argumentácie o cieľoch
nášho konania. Zatiaľ ale nie je jasné, či a ako je takéto riešenie realizovateľné.

IV.
Dovolíme si byť trochu popisní, avšak nie bezdôvodne, a uvedieme teraz niekoľko
najobligátnejších príkladov, ktoré uvádzajú MacIntyre a G. M. Anscombe ako ekvivalenty spojenia
„mal by“, ktoré však, na rozdiel od mravného chápania 8 tohto spojenia, ponúkajú podľa svojich
autorov relevantné dôvody pre odporúčaný typ konania, postulujú logicky zdôvodniteľný prechod
od tvrdenia typu „je“ k novému typu tvrdenia. Pokúsime sa tiež určiť, v čom toto zdôvodnenie
spočíva, či môže ísť (po predchádzajúcich neúspešných pokusoch) konečne o dôvody v určitom
zmysle mravné a v čom sa toto zdôvodnenie od zdôvodnenia „mravného“ odlišuje9.
V prvom prípade ide o nahradenie spojenia „mal by“ (ought) spojením „byť zaviazaný“, či
„byť dlžníkom“ (owe). Ak mi niekto požičia peniaze, či poskytne tovar s určitou dobou splatnosti,
8
9

Mravného samozrejme v spomínanom zmysle absolútnej, nepodmienej hodnoty.
Uvedené príklady sú analyzované v ([6], 145-156), ([4], 142-145), ([5], 5-14) a ([1])
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to, koľko som mu dlžný a dokedy mu mám určenú sumu splatiť, je nepochybne faktickou
záležitosťou. V závislosti od toho, či sumu včas splatím alebo nie, potom môžem byť hodnotený
ako čestný človek alebo podvodník. Anscombe v tomto kontexte rozvíja úvahu o „relatívnej
tvrdosti“ (relative bruteness) faktov. „To, že kupcovi dlžím takú-a-takú sumu peňazí je súborom
faktov, ktoré sú ‚tvrdé‘ vo vzťahu k opisu ‚Som podvodník‘. ‚Podvodníctvo‘ je pritom samozrejme
druhom ‚nepoctivosti‘ alebo ‚nespravodlivosti‘.“[1] Samozrejme, faktický pojem dlžoby môžeme
chápať ako inštitucionálne podmienený, a takto chápaný fakt nie je zase tvrdým faktom na spôsob
faktu o nejakom X, ktoré je drevené atď. To však podľa Anscombe neznamená, že by sme
hodnotové pojmy ako podvodníctvo, nespravodlivosť, nepoctivosť nemohli posudzovať a
odvodzovať z faktického základu, ako tvrdí Hume.
MacIntyre uvádza historický príklad zákonov „krvnej pomsty“ z prostredia islandských
herojských spoločností. Keď nepriateľ usmrtí príslušníka mojej rodiny, som povinný jeho smrť
pomstiť. Pre člena daného spoločenstva, ktoré takýto zákon prijalo za svoje, nie je v možnostiach
voľby tieto pravidlá spochybňovať a pýtať sa, ako by mal či nemal konať. Záväzky vyplývajúce
z pravidiel krvnej pomsty sú faktické záväzky. „To, ako by mal konať, je len ďalším faktom, to je
jediné možné chápanie a jediné možné použitie spojenia ‚mal by‘, ktoré je mu dostupné.“ ([4], 145)
Čo je podstatné pre uvedené príklady záväznej povinnosti? V obidvoch prípadoch sa podáva
zdôvodnenie toho, čo by sme mali urobiť, odvolaním sa na fakty, je podmienené deskripciou
určitých faktických vzťahov a príslušné žiadúce správanie je z nich celkom dobre odvoditeľné. To
znamená, že napríklad v prvom prípade nie je na mne, aby som svojím chcením či túžbou určil, že
Jano je podvodník alebo čestný človek, keď už dva roky mešká, vyhovára sa, kúpe vo svojom
novom bazéne a nevracia Ferovi požičané peniaze. V druhom príklade nám dokonca nie je daný ani
priestor pre voľbu či úvahy typu ako by sme mali/nemali konať. Sieť inštitucionálnych pravidiel
vytvára faktický vzťah, v ktorom je od nás, za určitej situácie, príslušná reakcia jednoducho
vyžadovaná takmer na spôsob a s istotou kauzálnej následnosti.
Tretí príklad je pre nás ale najzaujímavejší. Anscombe tu hovorí o prechode od „je“
k tvrdeniu typu „vyžaduje“ (needs). Skúmajme: „...prechod od je k vyžaduje; napríklad z hľadiska
charakteristík organizmu vo vzťahu k jeho prostrediu, ktoré vyžaduje. Tvrdiť, že organizmus toto
prostredie vyžaduje, neznamená tvrdiť, že ho napr. chcete mať v tomto prostredí, ale že tento
organizmus sa jednoducho nebude úspešne rozvíjať (flourish) pokiaľ v tomto prostredí nebude.“ [1]
Bez ohľadu na to, že Anscombe tu opäť ustanovuje legitímny prechod od tvrdenia typu „je“ k „mal
by“ tvrdeniu, resp. k „vyžaduje“ (t.j. ak sa chce organizmus úspešne rozvíjať mal by byť v takom
a takom prostredí, pretože to jeho povaha vyžaduje), fígeľ odsúvajúci zdanlivo autonómnu sféru
Humových túžob na druhú koľaj, podobne ako v predchádzajúcich príkladoch, spočíva v tom, že čo
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tento organizmus vyžaduje, aby sa mohol rozvíjať, nezávisí od toho či chceme/nechceme, aby to
vyžadoval. Máme tu čo robiť s faktom, ktorý je na našich túžbach nezávislý.
Tento príklad (na rozdiel od predchádzajúcich dvoch) sa ale zdá byť opäť zavádzajúci.
Anscombe sa tu zjavne dopúšťa „naturalistického omylu“10; to aké prostredie nejaký organizmus
potrebuje a aké by sme mu teda mali dopriať, aby sa mohol rozvíjať, predsa nemá s morálkou nič
spoločné. Nie tak úplne, hovorí MacIntyre s Anscombe.
Pokúsme sa urobiť jedno porovnanie z hľadiska štruktúry etického uvažovania. Podľa
MacIntyra, ako moderného obhajcu Aristotelovho dedičstva, funkčný morálny systém musí
nevyhnutne pozostávať z troch prvkov ([6], 69-72). Etika je síce v prvom rade súborom pravidiel
regulujúcim správanie človeka, ale tieto pravidlá sú zrozumiteľné a racionálne (!) len s určitým
porozumením ľudskej prirodzenosti, a to v dvojakom zmysle: „V Aristotelově teleologickém
systému existuje bytostný rozdíl medzi člověkem ‚tak jak je‘ a člověkem, kterým by se ‚mohl stát‘,
kdyby svou vlatní přirozenost uskutečnil. Etika je vědení, které umožňuje člověku pochopit, jak
dochází k přechodu z prvního do druhého stavu. Předpokládá tedy určitý výklad možnosti
a uskutečnění, podstaty člověka jakožto rozumového živočicha a především určitý výklad lidského
telosu (zacílení).“ ([6], 69) Teraz si však predstavme, že máme len určitú základnú predstavu
ľudskej prirodzenosti, môžeme napr. človeka chápať ako špecificky rozumnú bytosť alebo ako
bytosť ovládanú túžbami a môžeme mať aj súbor pravidiel upravujúcich naše konanie
a vychovávajúcich túto pôvodnú prirodzenosť. Avšak, sme v situácii, kedy nie je jasné, k čomu nás
tieto pravidlá majú vychovávať. Zo systematického súboru pravidiel sa tak stáva len zopár
nezmyselných predpisov, ktoré prirodzene nemôžu byť odvoditeľné z faktického stavu „aký človek
je“, pretože zmysel nadobúdajú až s porozumením účelu, „akým by človek byť mal“. V takejto
situácii sa môže objaviť niekto ako Hume a založiť ľudskú prirodzenosť na túžbach, ale keďže
z morálnych pojmov a morálnymi pojmami podložených normatívnych tvrdení zostalo iba torzo,
totiž prázdne predpisy o tom, čo je dobré/zlé, môže si dovoliť tvrdiť, a nebude ďaleko od pravdy, že
takéto normatívne tvrdenia sú len racionálne nepodložené a z faktického stavu vecí racionálne
neodvoditeľné vyjadrenia našich túžob11.
Ak teda Anscombe v spomínanom príklade hovorí o prostredí, v ktorom by sa daný
organizmus mal rozvíjať, hovorí o podmienkach, za ktorých môže uskutočniť svoj telos, teda
podmienkach, za ktorých môže naplniť svoj účel a podmienkach, ktoré nestoja na jeho, ani na našej

10

Ide o argument intuicionistu G. E. Moora. Naturalistického omylu sa dopúšťajú tí, ktorí sa pokúšajú zredukovať
(zameniť) pojem dobrého na nejakú inú (naturálnu) kvalitu ([3], 83).
11
Hume podľa MacIntyra pravdivo vystihol stav morálky v 18. storočí, ale zároveň zostal jej obeťou. Práve preto, že
sám chápal ľudskú prirodzenosť ako danú a nemennú nemohol porozumieť pravidlám, ktoré ju mali usmerňovať.
Podľa MacIntyra však Humove: „...túžby, emócie a podobne neprichádzajú len tak, nie sú to len dojmy. Môžu byť do
rôzneho stupňa modifikované, kritizované, odmietané a rozvíjané a pod. Tomuto aspektu však Hume a jeho
nasledovníci nevenujú dostatočnú pozornosť.“ ([5], 175)
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ľubovôli. Podobne, ak hovoríme o dobrom človeku, hovoríme o človeku, ktorý napĺňa svoju
špecifickú úlohu byť (dobrým) človekom. Bez ohľadu na to, či je takéto uvažovanie o dobrom
človeku z hľadiska jeho účelu možné, podstatné je, že pre MacIntyra bez porozumenia ľudskej
prirodzenosti práve z hľadiska jej účelu je akákoľvek etika neúplná, nezrozumiteľná a nefunkčná:
„...eliminace jakékoli zmínky o podstate lidské přirozenosti a s tím spojené i pojetí telosu
(zanechává) morální schéma, které sestává pouze ze dvou prvkú, jejichž vztah se tak stává velmi
nejasný.“ ([6], 72)12.

V.
Náš záver je možno trochu paradoxný. MacIntyre súhlasí s Humom, že prechod od
faktických tvrdení k normatívnym je neuskutočniteľný. Je neuskutočniteľný ak máme k dispozícii
dve v zásade odporujúce si zložky, s ktorými pracujú niektoré etiky: pôvodnú predstavu ľudskej
prirodzenosti a holý súbor preskriptívnych odporúčaní. Rozdiel medzi Humom, jeho nasledovníkmi
a MacIntyrom spočíva v tom, že zatiaľ čo pre prvých ide o ahistorický poznatok a objav, podľa
MacIntyra ide o diagnózu stavu etiky alebo aspoň toho, čo sa ešte za etiku považovalo v 18. storočí.
Zmysluplné etické myslenie pôvodne malo úplne inú štruktúru.
Ak sme MacIntyrovu argumentáciu interpretovali správne, nachádza sa v nej samozrejme
veľmi špekulatívny predpoklad: To, čo robí etické pravidlá zrozumiteľnými a odvoditeľnými
z faktických tvrdení, je porozumenie účelu ľudskej prirodzenosti. Tvrdiť, že porozumenie takémuto
účelu robí etické pravidlá zrozumiteľnými možno ešte je priechodné, ale povedať, že sa týmto
ustanovuje legitímny racionálny prechod od faktických tvrdení k etickým pravidlám regulujúcim
naše správanie, tak ako tento prechod (resp. jeho nemožnosť) postuluje Hume a jeho interpretátori,
je prinajmenšom veľmi diskutabilné. Príklad s organizmom a jeho prostredím môže byť platný pre
rastlinu, ktorá vyžaduje povedzme určitú mieru vlhkosti pôdy, ale snaha takýmto spôsobom hovoriť
o človeku môže vyznievať skutočne „redukcionisticky“. Akým spôsobom môže racionálne
zdôvodňovanie (o akom druhu racionality tu vlastne hovoríme?) prostredníctvom konečného účelu
ľudskej prirodzenosti fungovať je jednoducho záležitosťou značne komplikovanou a svoje miesto tu
majú aj špecifické skúmania fenomenologickej tradície. Na druhej strane, ani Anscombe
s MacInyrom netvrdia, že hovoriť o ľudskom telose je jednoduché, ale skôr, že je to potrebné.

12

Spoločné vnímanie dobrého človeka ako funkčného pojmu samozrejme nie je západnej civilizácii cudzie.
MacIntyrova argumentácia je v tomto ohľade veľmi široká, zasahuje hlboko do dejín filozofie, a nebudeme sa jej
podrobne venovať. V zásade sa spolu s Anscombe odvolávajú na teleologickú aristotelovskú tradíciu a stredovekú
tomisticko-teologickú tradíciu. Situáciu, v ktorej sú pojmy a imperatívy modernej etiky zbavené predstavy telosu
potom MacIntyre zvykne charakterizovať výrazmi ako „pozůstatek, stráta kontextu a následná stráta srozumitelnosti.“
([6], 78) Anscombe, v reakcii na Huma, hovorí o morálnom „mal by“ ako o prázdnom slovnom spojení s „púhou
hypnotickou silou“ a „psychologickým efektom“, ktoré však pochopiteľne pre svoj holý preskriptívny charakter
nemôže byť odvoditeľné z ničoho. ([1])
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Napokon, nie je pojem telosu už prekonanou a archaickou záležitosťou? Tu je v hre opäť
korešpondenčná teória pravdy, otázka, do akej miery je náš (aj vedecký) obraz reality výrazom
istého prekognitívneho hodnotenia, ale aj aktuálne problémy filozofie sociálnych vied. Totiž vzťah
medzi antickým ponímaním telosu a zohľadňovaním úmyslu, intencionálnych javov a celých
intencionálnych konceptuálnych schém konajúcich ako podstatných prvkov mimokauzálnej
explanácie a porozumenia ľudskému konaniu, je možno bližší ako sa na prvý pohľad zdá.
Zvláštnym problémom je, ako sa pojem telosu prejavuje v naratívnej sebainterpretácii vlastného
konania i konania iných. Voči akému jednotiacemu zmysluplnému a zrozumiteľnému príbehu
jednotlivci, ale i celé skupiny vzťahujú svoje každodenné správanie a rituály? Odvolávaním sa na
aké konečné ciele zrozumiteľne zodpovedajú svoje morálne konflikty? To, čo sa v 18. storočí
oknom vyhodilo von ako rozumom neuchopiteľné a nepotrebné, sa vracia dverami a dožaduje
pozornosti sociálnych vedcov.
MacIntyre má bližšie k sociálnym vedám ako k fenomenológii. Podľa nás vedie v podstate
boj na dvoch frontoch: musí presvedčiť, že je možné prísť s určitou, aspoň minimálnou, koncepciou
telosu, musí hovoriť o účele človeka ako špecifického druhu. Inými slovami, musí špecifikovať
minimálne podmienky, ktoré ak budú zmarené, nemožno (fakticky) hovoriť o šťastnom človeku
a dobre prežitom živote, pričom rešpektovať tieto podmienky je racionálne. Jeho etika sa tak do
značnej miery nevyhnutne musí stať antropológiou (alebo filozofiou psychológie). V druhej línii tu
však nejde o spor o nejaký konkrétny telos. Pokiaľ má MacIntyre pravdu a to, čo dnes nazývame
etikou, a čo sa snažíme až spätne a s veľkými problémami definovať, je len nefunkčným
a neúplným torzom, potom je spor o vrátenie pojmu účelu do jazyka morálky sporom o etiku a o to,
či je vôbec bez pojmu účelu etické uvažovanie možné.

Resumé
Otázkou tohto článku je, či sa funkčná etika, ako praktická filozofická disciplína, zaobíde bez istých
metafyzických predpokladov. Pod funčnou etikou autor rozumie podmienku, že normatívne
tvrdenia, ako formálny základ väčšiny etík, musia byť rozumovo podložené a tak aj predmetom
racionálnej diskusie. Podľa Humovej tézy normatívne tvrdenia budú racionálne, ak dokážeme
možnosť ich racionálneho odvodenia z tvrdení faktických. To však podľa Huma nie je
realizovateľné. Normatívne tvrdenia sa tak stávajú len vyjadrením rozumovo nezdôvodnených
ľudských túžob, ktoré nemôžu byť predmetom racionálnej diskusie. Následne sa autor zaoberá
problematickosťou významu hodnotového pojmu ‘dobrý’. Problém je najmä s nestálosťou
deskriptívneho obsahu tohto pojmu, čo zneisťuje možnosť racionálneho odvodenia morálnych
imperatívov z faktických tvrdeni. Vyvstáva otazka, čo vôbec pod morálkou rozumieť. MacInyre
súhlasí s Humom v otázke problematickej odvoditeľnosti normatívnych tvrdení z tvrdení
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faktických, ale odmieta, že ide o zlyhanie etiky vôbec. Etika je rozumovo zdôvodniteľná len ak do
procesov praktického usudzovania zarátame aj koncepciu ľudského telosu, koncepciu, ktorá zjavne
chýbala a bola na ústupe vo väčšine etických systémov 18. storočia, ktoré boli objektom Humovej
kritiky.

Summary
The question stated in this article is whether ethics as a practical philosophy could be working
without properly any metaphysical prerequisites. By properly working ethics, the author means that
normative sentences, as formal basics of most ethics, are rationally backed by reason and as such
could provide subject-matter for rational discussion. According to Hume’s thesis; to make
normative sentences rational, the possibility of their rational inference from factual statements is
required. Hume states that to provide this is not viable. Thus, normative statements are taken as
mere expressions of man’s desires unbacked by reason with no possibility of rational discussion.
Later on, the disputability of the evaluative term ‘good’ is discussed. The problem with ‘good’ is in
its hardly fixed descriptive content which makes the rational inference from factual statements to
moral imperatives doubtful. The question what should be understood under the term morality is
raised. MacIntyre agrees with Hume that the disputable inference is not possible but disagrees that
this is the failure of ethics in general. Ethics is made rationally comprehensible only if metaphysical
concept o man’s telos is included in practical reasoning, the concept, which was obviously lacking
and in decline in most of the 18th century ethical systems criticized by Hume.
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BLÍZKOSŤ (NÁČRT K JEJ INÉMU PONÍMANIU)
Mgr. Peter Mačaj, 3. ročník, Systematická filozofia

Na úvod.
Potreba uvažovať o blízkosti nepramení z ničoho iného, ako zo strašiaka, ktorému čelíme.
Ten má svoju konkrétnu podobu, ktorá sa s príchodom noci razom rozmaže. Deň zvýrazňuje
detaily: rozoznávame franforce starých handier, slamený – asi klobúk, deravé vedro ceriace svoje
zuby; noc toto všetko prikryje, stratí sa forma, výraz (ktorý nás aj tak skôr pobavil) a zostane len
jednoliata silueta. Myslíme si, že strašiaka poznáme – nezľakneme sa ho, keď ho zbadáme – skrátka
sme dostatočne poučení o tom, čo to je. To, čo poznáme, je však len časťou toho, čím je strašiak
naozaj. To vie každý, kto na neho znenazdajky natrafil počas nočnej prechádzky.
Hneď na začiatku povedzme, že naša otázka o blízkosti bude súvisieť aj s otázkou poznania.
Hovorí sa, že ak nejakú vec poznávame, tak sa približujeme k pravde o nej. A byť blízko k pravde
o nejakej veci znamená, že túto vec dokážeme identifikovať (tzn. stotožniť ju s predchádzajúcou
skúsenosťou, ktorú o nej máme) a ďalej, že vieme, ako to s ňou je, poznáme jej vlastnosti, môžeme
ňou manipulovať či prakticky narábať, a teda máme nad ňou moc. Jedným z našich zámerov
v nasledujúcom texte je ukázať, že práve takto poňatá blízkosť už blízkosťou nie je. To, čo nie je
blízkosťou, by zákonite malo byť jej opakom, teda vzdialenosťou a to čo najväčšou! No my tu
chceme zároveň zdôrazniť ešte jeden jej možný protipól, a to absolútnu absenciu dištancie. Teda
ešte raz: na jednej strane absolútny, nezainteresovaný odstup a na strane druhej nijaký odstup, iba
identita, proti ktorej nestojí nič, čo by nedokázala identifikovať, nič, čo by bolo absolútne iné než
všetko, s čím sa doposiaľ stretla. Tieto dva rôzne momenty nášho vzťahovania sa k tomu, čo
voláme svet, nebudeme v našom texte tematizovať gnozeologicky, ale sa v nich pokúsime rozoznať
a zdôrazniť súvislosti etické.
Čoraz častejšie počúvame o tom, že ľudia sa stále viac jedni druhým vzďaľujú, že sa
vzájomne odcudzujeme. Počúvame o kríze rodiny, ktorá sa nás nejedného bytostne dotýka.
Stretávame sa s ignoranciou či násilím, s neschopnosťou byť druhými vypočutí či druhého vypočuť.
Aj to sú naši strašiaci. No pritom stačí, ak všetky tieto problémy vymenujeme zaradom, napríklad
vo večerných správach a razom nadobúdame akýsi pokoj, prameniaci z toho, že je tu ktosi, kto o
probléme vie, kto sa mu venuje, kto bude dosť nepriepustnou bariérou, zabraňujúcou tomuto
problému, aby nás vydesil bezprostredne a nepripravených. Vec či udalosť dostane svoje meno a to,
čo už má meno, o tom sa dá hovoriť, toho sa už netreba báť. No aj títo strašiaci majú svoju temnú
stránku, aj ich môžeme stretnúť nečakane, akosi sa nezhodujúcich s tým, čo o nich vieme. A čo je
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ich temnou stránkou? Je ňou to, čo je im všetkým spoločné a čo ich zároveň prípad od prípadu
odlišuje – tento konkrétny človek. Vždy iný človek pre každú jednotlivú krízu rodiny – vždy iná
kríza rodiny. Človek ako radikálna inakosť. Potreba uvažovať o pojme blízkosti nepramení z ničoho
iného, ako z nášho dennodenného stretávania sa s konkrétnymi ľuďmi. Tí nás zas a znova utvrdzujú
v tom, že pokiaľ ide o človeka, tak nijaké zovšeobecnenie neplatí. Človeka sa nemožno zmocniť,
pretože nemáme nijakú ideu, ktorá by ho absolútne vystihovala, a preto má byť naše uvažovanie
o blízkosti hľadaním spôsobu, ako sa mu priblížiť. 1
Od začiatku nám pôjde o to, poukázať na možnosť iného zmyslu pojmu blízkosť 2 . Sme
vedení intuíciou, ktorá za týmto pojmom tuší omnoho viac, než je zrejmé na prvý pohľad. Celý
predkladaný text je vlastne kladením otázky a hľadaním jej nevyhnutných súvislostí. Zároveň sa
snažíme rozoznať také pohľady na blízkosť, ktorých prostredníctvom by sa nám k nej nikdy
nepodarilo priblížiť. Na mysli tu máme novoveký, racionalistický subjekt a Heideggerov pobyt.
Nie je možné, aby sme hneď v úvode povedali, čo rozumieme pod pojmom blízkosť. Predsa
je však nevyhnutné aspoň čosi naznačiť, ukázať čitateľovi náš prvotný impulz, položiť si otázky,
ktoré sú možno aj jeho otázkami. Hovorí sa, že „každý je iný“ a myslíme tým to, že všetci máme
odlišný pohľad na svet, každý máme inú životnú skúsenosť. Kdesi uprostred tejto odlišnosti3, sa
s týmito inými ľuďmi stretávame a skôr či neskôr sa ocitáme v situácii, kedy aj napriek týmto
stretnutiam, napriek tomu, že nie sme sami, nás odrazu prepadá intenzívny pocit osamelosti.
Odlišnosť je spôsob, ako sa voči nemu chrániť. Je to však zároveň cesta, ktorú ak si volíme, nutne
samých seba redukujeme, prestávame samých seba vnímať vcelku – ako radikálnu inakosť.
Nevnímať samých seba ako iných, ale ako odlišných – to znamená voliť nejaké kritérium odlišnosti,
čím samých seba zaraďujeme do nejakej skupiny, s ktorou zdieľame nejaký spoločný znak. V tejto
skupine, to už ale nie sme my sami, tu samých seba strácame, stávame sa svojím vlastným torzom.
Na jednej strane nám teda hrozí táto strata samých seba a na druhej strane nekonečná samota
absolútnej inakosti. Pretože kto je osamelejší než ten, s kým pre jeho inakosť nedokážeme nájsť
nijakú spoločnú reč? Predkladaný text chce byť hľadaním takého „miesta“, kde človek odhodlaný

1

Možno čitateľ na tomto mieste cíti rovnako, ako autor nutkanie zdôrazniť v tejto vete prostredníctvom častice „aspoň“
(„.... ako sa mu aspoň priblížiť.“), že vo vzťahu k druhému človeku môžeme zakúšať aj čosi omnoho hlbšie než je
blízkosť. Napríklad lásku zvykneme chápať ako splynutie, či zjednotenie protikladov do harmonického celku. My však
chceme ukázať, že toto nutkanie má svoj konkrétny pôvod v našej neschopnosti vnímať blížneho, ako absolútne iného,
s ktorým – pokiaľ len jeho inakosť nechceme negovať, a tým ho vlastne, ako iného zabiť – splynúť nesmieme. Nie je
etickejší a hlbší vzťah k druhému človeku než je hľadanie blízkosti.
2
Preto tam, kde budeme chcieť dať dôraz na to, že hovoríme o onom hľadanom pojme blízkosti, budeme slovo blízkosť
písať kurzívou.
3
Je treba povedať, že tento pojem sme tu použili iba preto, aby sme sa ho mohli vzápätí vzdať. Nezodpovedá totiž
skutočnosti a nevypovedá pravdivo o inakosti medzi ľuďmi. Líšiť sa od – to predpokladá, že dokážeme túto odlišnosť
určiť, nejako ju kvantifikovať. My to však nedokážeme a ani sa o to nechceme pokúšať, pretože každý takýto pokus sa
vystavuje nebezpečenstvu redukcie človeka. Už iba určenie kritéria (farba pokožky, svetonázor, náboženské vyznanie)
odvracia náš pohľad od človeka v celej jeho neuchopiteľnosti a nevyčerpateľnosti.
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prijať svoju inakosť nezostáva vo svete sám, ale naopak, objavuje možnosť iného (ako na odlišnosti
založeného) vzťahu k druhému človeku, k druhej inakosti. Toto „miesto“ budeme nazývať blízkosť.
Z nemožnosti dosiahnuť blízkosť sa pokúšame usvedčiť tak všemocný subjekt –
mysliace ego, samo seba potvrdzujúce v akte myslenia, vystavujúce sa však hrozbe solipsizmu –
ako aj Heideggerov neautentický pobyt, ktorý síce existuje spolu s druhými, no toto spolubytie je
založené len na tom, čo majú spoločné (spoločný svet, spoločné témy rozhovorov a i.).
Domnievame sa, že hlavnou príčinou tejto nemožnosti je ich silná previazanosť so svetom, ktorá sa
prejavuje ako nemožnosť pripustiť čosi iné, než tento svet. Svetu rozumieme ako súvislosti zmyslu,
v ktorom nie je miesto pre čosi iné. Všetko, čo je vo svete, má svoj zmysel. To znamená, že
všetkému rozumieme a všetko identifikujeme ako patriace do tohto sveta. Iba s inakosťou si tento
pojem sveta nevie poradiť. Preto venujeme prevažnú časť našich nasledujúcich úvah hľadaniu
akéhosi zásvetia, o ktorom sa domnievame, že je doménou inakosti, bez ktorej nemá uvažovanie
o blízkosti zmysel.

Otázka ide blízkosti po krku. Kladúc si otázku po blízkosti, považujeme za správne,
najskôr čo-to povedať o otázke samotnej. Čo sa stane v okamihu keď sa opýtame na blízkosť?
Automaticky sa naštartuje podriaďovanie, zaraďovanie a usúvzťažňovanie zmyslu, ktorého
nositeľom je náš pojem. Pre otázku po blízkosti sú ale dôsledky fatálne. Rovnaké dôsledky sledoval
aj Heidegger, pri otázke po bytí, ktorá sa nechala viesť iba bežným porozumením tomuto pojmu.4
V oboch prípadoch sa vytráca možnosť, odhaliť aj čosi iné, ako bežne tradovaný zmysel toho, na čo
sa otázka pýta a preto hovorme pokojne o násilí onoho bežného zmyslu a sledujme, čo presne to
znamená pre blízkosť.
Pokiaľ necháme našu otázku viesť iba tým, že blízkosť je „malá vzdialenosť“, odpoveď je
naporúdzi. Zmysel pojmu blízkosť je takto zrejmý a jasný. Dialektika otázky a odpovede môže
ďalej vyústiť do pýtania sa na to, čo je „malé“ a čo je to „vzdialenosť“. Od tohto okamihu už ale nie
je možné povedať o blízkosti nič viac. Naše pýtanie sa je na konci ešte pred tým, než sme vôbec
začali. Moc zmyslu, o ktorom Lévinas povie, že je to to: „čím se něco vnějšího již upravilo
a vztáhlo k vnitřnímu“ ([4], 39), je už taká. Prostým konštatovaním tohto, vynášame nad blízkosťou
rozsudok smrti. Veď čo už je to za blízkosť, ktorej chceme porozumieť z jediného bodu, teda
z vedomia? V otázke po blízkosti je ukrytá pasca na blízkosť, ktorej zaklapnutím sa hľadané vytratí5

4

Heidegger v tejto súvislosti poukazuje na tri predsudky, ktoré ako hovorí: „... vždy znovu živí názor o zbytečnosti
tázání po bytí“ ([1], 18; porov. tamže 17-20). Špecifické postavenie má tretí z nich, ktorý hovorí o samozrejmosti tohto
pojmu. Každý nejako rozumie zmyslu pojmu bytie, a nič neurobíme s tým, že naše pýtanie sa po bytí, bude „toto
průměrné a vágní porozumění bytí...“ ([1], 21) viesť.
5
To platí pre každý lov, kde ulovené je už niečo iné, než sme lovili.
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a zostane len „malá vzdialenosť“, ktorá aj podľa Heideggera: „... není ještě blízkost“, rovnako ako
„velká vzdálenost není ještě dálka“6 ([2], 7).
Čo podniknúť na záchranu blízkosti? Podľa toho, čo nám pred chvíľou hovoril Lévinas
o moci zmyslu – ktorá vlastne nie je ničím iným ako mocou vedomia, „které se nepřestává
identifikovat“ ([5], 114) s vonkajším, ktoré nachádza v samom sebe, ako ono dôverne známe,
prostredníctvom ktorého si toto vonkajšie prisvojuje – je zrejmé, že máme iba jedinú možnosť, ako
sa vyhnúť osídlam tejto moci. Vedomie oberá, vtiahnutím vonkajšieho do seba, toto vonkajšie
o jeho tajomstvo. Nevyzradí ho však, len ho prosto odignoruje. Tajomstvo sa mu skrátka nehodí.
Nevie, čo by si s ním počalo, a keďže k nemu nemá nijaký kľúč, zostáva čímsi čo nedokáže dať do
poriadku. Keď Lévinas hovorí: „Svět je to, co je dáno“ ([4], 38), alebo „otevřeno zkoumání“ ([5],
114), nadobúdame presvedčenie, že tajomstvo môže mať svoje miesto jedine za svetom, kdesi
v zásvetí. Zmysel, vedomie a moc sú pojmy, ktoré sa nám zlievajú v jedno. Odkazujú k svetu,
v ktorom sa pohybujeme, v ktorom každodenne sme. „Smysl je to, v čem se zdržuje srozumitelnost
něčeho, to, co je artikulovatelné v rozumějícím odemykání“ ([1], 183), hovorí Heidegger
v súvislosti svojich analýz rozumenia a výkladu. Naše každodenné obstarávanie, sa vďaka tomu
deje bezproblémovo, nakoľko všetko je tak, ako má byť. K všetkým dverám máme kľúč. Nestáva sa
často, aby sme o niečo zakopli, a to aj napriek tomu, že podľa toho, čo sa hovorí, je každé
zakopnutie označením miesta, kde je ukrytý poklad.

Odčarovať bežné porozumenie blízkosti. Ak sa chceme dostať do blízkosti tejto blízkosti,
o ktorú nám ide, môžeme tak urobiť prostým odčarovaním bežného porozumenia blízkosti. Týmto
odčarovaním myslíme také naloženie s oným bežným zmyslom, pri ktorom dochádza ku
konfrontácii bežného s nie bežným. Ide nám teda o to, nechať bokom to porozumenie blízkosti,
ktoré sa nám natíska ako prvé. Chceme sa dobrať iného, než bežne tradovaného zmyslu tohto pojmu
a k tomu sa potrebujeme zaočkovať dávkou tajuplnosti. Tajomno, zázračno sú oparom, ktorý
rozmazáva obrysy, ako keď kúzelník prikrýva jemnou šatkou jablko, aby ho vzápätí nechal
zmiznúť. Opar tajomstva, táto hmla – neodmysliteľná rekvizita všetkých kúzelníckych predstavení
– je príležitosťou vidieť inak a to iba preto, lebo odrazu nie je vidieť „nič“. Zázrak nie je za zrakom
náhodou. Ak je totiž zrak – ktorému s Aristotelom dávame prednosť takmer pred všetkými
ostatnými zmyslami – tým, na čom je založený náš každodenný vzťah k dôverne známemu svetu,
potom je z času na čas naozaj potrebné vykonať nejaký zázrak, stajomniť dôverne známe, svet, či
nejakú jednotlivosť v ňom. Učiniť ju neviditeľnou, ale nie neprítomnou, naopak o to naliehavejšie
prítomnou. Ako keď na niekoho čakáme, a nevieme sa ho dočkať. Netrpezlivosť, nedočkavosť nás
nenechá myslieť na nič iné, aj keď očakávaný je stále v nedohľadne. Filosof by možno mal byť
6

A rovnako je možné povedať: ... už nie je...
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v prvom rade takýmto kúzelníkom, prikrývajúcim stereotypy zamatovou šatkou svojich otázok.
Tieto stereotypy však nie sú na veciach, to náš pohľad na veci je taký. Preto použime túto šatku na
to, aby sme si ju previazali cez oči. Náš krok to zneistí, vydáme sa napospas osudu. Ako pri hre na
„slepú babu“, nechajme sebou zatočiť, načiahnime ruky pred seba a môžeme začať hľadať.
Vo veci čarov, kúziel a zázrakov sa nechávame poučiť odborníkom na slovo vzatým –
kúzelníkom. Kúzelníci, mágovia, veštice a iní renomovaní odborníci vo veci zázrakov, sú vždy
znovu pripravení a plní síl, vykonať pred našimi očami čosi, čo sa vzpiera nášmu chápaniu a čo je
teda, aj napriek tomuto pred, až kdesi za. Aby sme lepšie porozumeli tomu, o čom je reč, vybrali
sme sa na kúzelnícke predstavenie. Každé takéto predstavenie je charakteristické akýmsi tajomným
napätím, ktoré ho sprevádza od začiatku až do konca, a bez ktorého by ilúzia nebola dokonalá. Sami
sa stávame súčasťou tohto predstavenia, tejto hry na vážnosť, v ktorej má každý presne pridelenú
úlohu. A je to práve toto pridelenie úloh, ktoré dokazuje, že celá tá situácia je vykonštruovaná,
a nech nám kúzelník predstaví akýkoľvek dosiaľ nevídaný trik, my už sme ho vopred, ako diváci,
očakávali. Kúzelnícke predstavenie pred nás stavia zázrak, čím ho odcudzuje jeho pôvodnému
zmyslu, prísť odinakiaľ. Preto môžeme povedať, že je to zázrak len čiastočne, že to nie je úplný
zázrak. Je to iba trik, ktorý dokonale plní svoju funkciu, oklamať naše zmysly.
Čo má ale spoločné blízkosť s kúzlami, a načo vlastne potrebujeme kúzelníka? Ono
odčarovanie bežného, sa vždy udeje pomocou zázraku, kúzla, pomocou niečoho z rádu nie bežného.
Ide len o to, zbaviť vec jej obrysov, jej vzťahov, ktoré má so svetom, či s časťou sveta, do ktorej
bezprostredne patrí. Domnievame sa, že vec má v sebe predpoklad a vždy čerstvý potenciál prísť
o svoj zmysel. Máme na mysli to, že vec nie je nikdy možné mať naraz celú. To otvára možnosť
zasadiť ju aj do kontextov, ktoré nie sú priamo viditeľné, o ktorých existencii ale nie je možné
pochybovať, pokiaľ sa len nechceme domnievať, že tam kam nedovidíme sa začína koniec sveta.

Horizont a iné. Aby sme nezostávali len v tejto rovine, siahnime na okamih po interpretácii
jedného pojmu, ktorý nám posunie hranice našich úvah. Ide o Husserlov pojem horizontu, tak ako o
ňom podáva výklad Patočka vo svojich prednáškach Tělo, společenství, jazyk, svět. „Horizont je
poslední viditelnost v krajině“ ([7], 29). To je dôležité pochopiť, pretože každá naša skúsenosť je
skúsenosťou vnútri tohto horizontu. Ešte dôležitejšie než toto, je uvedomiť si, že samotnú
skúsenosť tohto horizontu nemáme. Mať skúsenosť niečoho, to síce znamená „explikovat
horizonty“ ([7], 30), teda nejako zakúšať spolu s vecou aj horizont, alebo vec prostredníctvom
horizontu, no horizont je vždy nezmerne viac. Tvorí ho všetko: „... i sen, minulost, budoucnost,
fantazie, schematizace, příroda, dějiny, společnost, domov, cizota“ ([7], 29). „Horizont je také
zabarvení, atmosféra...“ ([7], 35) Celý svet je horizont podieľajúci sa na javení veci, no jeho väčšia
časť zostáva zamlčaným pozadím bezprostrednej danosti. Pozadím, ktoré má rozhodujúce slovo, pri
48

určovaní zmyslu každej jednotlivosti, slovo, ktoré však nikdy splna nezaznie. Zmysel je teda daný
čímsi, čo samo zostáva temné a nevyjasnené. Horizont má k ukázanému, k vyrieknutému,
k uchopenému stále čo pridať, a preto nás hovorenie o ňom, „... vede k podivným, takřka
kontradikčním napětím, např. kontradiktorický obrat, že v horizontu je obsažena přítomnost toho,
co ve vlastním smyslu přímo přítomné není, co se nám zplna neobjevuje – přítomnost
nepřítomného“ ([7], 32).
Tam, kam nedovidíme, sa začína nedohľadné, ktoré nemožno vidieť (je za zrakom), no
vďaka ktorému vidíme. Zmysel je daný čímsi, čo samo zmysel nemá, ale napriek tomu zmysel
sprostredkúva. Zmysel vo svojej jasnosti zabúda na svojho darcu, na svoje nedozerné pozadie. My
si však myslíme, že tu sú vzácne okamihy, kedy toto nedozerné vystupuje do popredia, kde zmysel
zatieni a tým sa ohlási. Zmysel – to vďaka čomu vec máme, je čímsi, čo je na veci. Je do veci
vtlačený, ako forma do látky – vec si ho stále so sebou nesie. To vďaka tomu jej rozumieme, bez
úsilia vedomého aktu porozumenia. Čosi konáme a vec sa k nám hlási, ako s týmto činom
bezpodmienečne súvisiaca. Ona sa na to hodí, podľa Heideggera na to dostačuje – to znamená
„s něčím na něco stačit“ ([1], 108), kým pri niečom inom si už s tou istou vecou nevystačíme.
Zmysel veci sa konštituuje prostredníctvom jej umiestnenia, teda prostredníctvom jej
bezprostredného okolia, do ktorého patrí. Zároveň to, že je pre nás nositeľom nejakého zmyslu, je
dané tým že je umiestnená vo svete, je vnútrosvetská – svet jej dáva zmysel. Preto môžeme
povedať, že zmysel je už dopredu na nej samotnej, a že to nie sme my, kto jej ho dáva. Či skôr už to
nie sme my. Na začiatku ale musel byť niekto, kto vec vynašiel, kto jej zmysel vtlačil a kto ju
vhodne umiestnil, čím ju vlastne spravil nenápadnou v jej vhodnosti na to či ono. Od tohto
momentu môžeme hovoriť o tom, že všetko je už pripravené. Na scénu prichádzame až potom
a svetu už nejako rozumieme. Žijeme teda v ére, kedy svet nie je problémom. Sme potomkami
mocných dobyvateľov a objaviteľov, ktorí akoby vyčerpali všetky možnosti neznáma a hneď na
to svetu vtlačili svojou pýchou poznačenú pečať preskúmaného, obývateľného a konečného.
U Heideggera máme skutočne dojem, akoby tu človek prichádzal o svoju moc darcu zmyslu,
o moc subjektu utvárajúceho si svoj svet vo svojom vedomí. Svet už je u neho dopredu plný zmyslu
a človek doň akoby prichádzal iba na rekreáciu all inclusive. 7 Oproti predstave subjektu aktívne
všetko naokolo racionalizujúceho a nosiaceho si svoj svet vo svojej hlave, sú Heideggerove analýzy
určite fenomenologicky vykázateľnejšie, no na druhej strane pred nami stoja ako nechcené
svedectvá tých najhorších obrazov človeka.
Brániac sa pred nimi, sa snažíme Heideggera usvedčiť z toho, že nebral do úvahy celý
horizont bytia pobytu. Svet je pre neho to, čo je bezprostredne dané, alebo to k čomu bezprostredne
smerujú odkazy významov a zmyslu. Je to „svět našeho okolí“ ([1], 88). Patočka je ale presvedčený
7

Pobyt svetu prepadá, prepadá veciam, zvecňuje sa, prepadá druhým (neosobnému “ono sa“) a tak stráca seba samého.
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o inom charaktere sveta. Poukazuje na to, že je to v prvom rade zviera, čo „žije v ustavičném
aktuálním vztahu k okolí, v přítomnosti, ve vztahu k něčemu, co se ho dotýká,“ kým na rozdiel od
neho: „Člověk svými postoji, které zaujímá, se neustále vžívá do jiných situací, než je aktuální“
([7], 28). Človek má kedykoľvek možnosť prekročiť hranicu tohto okolia. Alternatíva tu pramení
z čohosi, čím Heideggerov pobyt neoplýva napriek tomu, že ide o obyčajnú ľudskú schopnosť
úsilia. My totiž máme možnosť vystúpiť zo svojho okolia a vstúpiť do sveta, ktorý „bývá určován
jako horizont horizontů, horizont vší reality“ ([7], 29). Kým okolie môžeme charakterizovať ako
domov, ktorý je nám vždy dôverne známy, svet je na rozdiel od okolia aj neznámo, cudzina.
Rozhodnutie vkročiť do neznámych horizontov sveta, teda opustenie bezpečia svojho domova, si
vyžaduje odvahu. V nej sa už ohlasuje čosi iné. Zaujatiu postoja odvahy totiž predchádza okamih,
v ktorom sme odrazu konfrontovaní s čímsi, čo nás vystraší.
Pre Heideggera je ale aj strašné z nášho sveta. Na tom môžeme dobre vysvetliť, jeho pojem
blízkosti. To, čo nám naháňa strach, nás ohrozuje a škodí nám. To je istotou, určitosťou tohto
strašného – je to jeho zmysel, na to dostačuje. Dostatočnosť – „Charakter bytí příručního jsoucna“
([1], 108) – je vlastná aj tomu, čo v nás vzbudzuje strach. Ak nás čosi ohrozuje, znamená to, že:
„škodlivé ešte nie je v dosažiteľnej blízkosti, ale blíži sa“ (porov. [1], 172). Ono sa to k nám blíži –
a čo je dôležité – „Toto přibližování je přibližování v rámci blízkosti“ ([1], 172). V blízkosti je celý
svet, v ktorom je takto zrušená každá možnosť objavenia sa niečoho nového, niečoho iného. Aj to,
čo pred tým nebolo v našom bezprostrednom okolí a čo sa doň teraz snaží dostať, prichádza
z blízkosti, v ktorej je nám blízko tým, že je z tohto sveta.
Svet je miestom, kde všetkému rozumieme ako niečomu, čo patrí do tohto sveta, ako
niečomu, čo má s týmto svetom svoju vlastnú súvislosť. Tento vzťah rozumenia človeka svetu
a vnútrosvetským súcnam je založený na blízkosti a deje sa v blízkosti. Veci sú nám blízko tým, že
im rozumieme, že vieme na čo sú, že vieme, kde ich máme hľadať, keď ich budeme potrebovať.
Byť v blízkosti, teda neznamená nič iné, ako byť poruke, na dosah. To, čo je v blízkosti je už
identifikované, rozpoznávame to, ako niečo. Lenže, nestáva sa toto identifikované súčasťou toho,
kto identifikoval, resp., nie je identifikácia možná len preto, že ten kto ju uskutočnil, mal poruke
spoľahlivý identikit? Blízko môže byť len to, čo už poznáme, čo už máme vo svojej moci. A my
chceme ukázať, že blízko môžeme byť len k tomu, čo vo svojej moci nemáme.
Čo sa týka Heideggerovej analýzy strachu, určitú váhu prikladáme tomu, že je to vždy ono
hrozivé, čo sa približuje, kým pobyt sa akoby nehýbal; a kam by aj šiel, keď všetko je mu vždy dosť
blízko. Je u neho teda zdôraznená ľudská pasivita, ako jeden z najhlavnejších momentov
vzťahovania sa človeka k svetu a k druhým ľuďom.
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Telo a iné. Patočkovi nejde v prvom rade o horizont, ale o subjektívne telo. Chce uchopiť
našu telesnosť personálne. Pri tematizovaní telesnosti je zásadným uvedomenie si, že
prostredníctvom tela sme viac, ako len umiestnení, postavení niekam do priestoru. Naše telo nie je
objektívnym ako predmety, ktoré máme teraz vo svojom okolí. Ono nie je, tak ako tieto predmety,
niekým niekde postavené aby tam stálo. Aj keby tento príkaz prišiel od duše, ktorej by sme
rozumeli, ako telu nadriadenej substancii, má telo stále možnosť neuposlúchnuť a ísť si po svojich.
Stáva sa nám predsa, že niekedy kráčame iba tak, kam nás nohy zavedú, zdanlivo bezcieľne, akoby
nikam. Nechodíme iba tam, kam sme si dopredu zadali, že pôjdeme. Tým ale nemáme na mysli
bezprostredné reagovanie na neočakávané, tzv. vybočenie z koľají.
„Kam si sa vybral?“, zvykneme sa pýtať niekoho známeho, pri nečakanom stretnutí.
Predpokladá táto otázka zásadne len a len dopredu uskutočnené rozhodnutie, voľbu predchádzajúcu
uvedeniu tela do pohybu? Ono to však nie je iba vybrať si, je to aj vybrať sa – postaviť samého sebe
niekam mimo seba. Vyjsť von z celku svojho sveta, byť odrazu cudzincom na neznámom území.
To predpokladá dať sa do pohybu, vykročiť, a to bez tela nejde. A toto telo, to sme tiež my. To nie
je nejaká naša súčasť, ktorú dirigujeme a ktorej hovoríme, kam má ísť. Nie je to objekt, ktorého je
duša subjektom. A nemožno ho ani redukovať na prostredníka nášho praktického rozumenia svetu.
Pozrime sa spolu s Patočkom, kam môže zájsť také ja Kantovo, ktorý rozumie telu
objektívne. Vo svete je len objektom medzi inými objektmi. Spoznávame ho objektívnymi
metódami. Považujeme ho za naše, ale nie za seba. Spirituálne ja svojmu telu tróni. Ale odkiaľ sa
toto ja vlastne vzalo? Objavil ho Descartes, ktorý tak nastavil kurz smerom na subjekt. Objav
mysliaceho ega, ako istoty, ako vždy prítomného pevného bodu uprostred neustálej zmeny,
priniesol do filosofie otázky, na ktoré nemáme ani dnes dostatočné odpovede. Konštitúcia sveta
subjektom, ako problém poznania, absolútne panstvo subjektu a jeho relativizácia v okamihu, keď
sa na scéne objavuje iné – to je pozadie aj nášho pýtania sa. Preto tá zastávka pri Patočkovej reflexii
Kanta, pretože ako čítame: „U ryze spirituálního já nelze zdůvodnit, proč by zachycovalo něco
jiného ([7]‚ 27).“ Ale my toto iné potrebujeme. Bez neho sa nám naše približovanie k blízkosti
nikdy nepodarí.
Patočka na tom istom mieste kladie dôraz na to, že nemožno určiť jednoznačné umiestnenie
spirituálneho ja – „to nemůže být nikde“ ([7]‚ 27), hovorí. A ak nie je nikde, znamená to, že sa
nemôže k ničomu priblížiť a od ničoho vzdialiť. Ale dá sa tým pádom povedať, že nemá zmysel
hovoriť o nejakom svete, ktorý toto spirituálne ja obýva? Nemá zmysel spýtať sa, kde je toto ja?
Nie je nikde. Nebyť nikde – to neznamená, že toto ja neexistuje. Má bytie, ale nemá miesto. Tým sa
pre nás stáva dôležitým vysloviť, čo vieme o tomto je a o tomto nikde. Ako môže toto ja byť
a nebyť pritom nikde? Že je, to vieme. Myslí predsa, a o tom nemožno pochybovať. Zatiaľ čo
o všetkom ostatnom si nemôžeme byť istí, naše myslenie, naše mysliace ja je nevyvrátiteľné. Ide
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však o to zistiť, ako sa jeho myslenie vyrovnáva s iným. Je myslenie tohto ja myslením iného? Svet,
to je na prvý pohľad niečo, čo je iné než ja. Inakosť tohto sveta sa však začne razom vytrácať, keď
si uvedomíme dôsledky a ďalekosiahlosť svojho myslenia – teda to, že subjektom tohto myslenia je
konkrétne ja, že svet je v prvom rade mnou ako subjektom myslený. Subjektivita nie je iba vedomie
seba samého, nie je to len moment vedomého vzťahovania sa k sebe. Mysliace ego, vedomie si
svojho ja na pozadí svojho myslenia, je len časťou našej subjektivity. Jej zvyšok, pritom tvoriaci jej
prevažnú časť, sa bez vedomia seba samého zaobíde. Subjekt je tu v bezvedomí, zatiaľ čo kontrolky
jeho životných funkcií nehlásia nič mimoriadne.
Táto subjektivita je nikde, lebo je takpovediac všade. Jej štruktúra nie je určená
vzťahovaním sa k tomu, čím nie je, ale vzťahovaním sa k sebe samej, ku kvázi inému, ktoré
nachádza v samom sebe. Byť a nebyť pritom nikde, to znamená nestáť oproti inému. Iba iné nám
môže určiť našu pozíciu. Na to, aby sme sa situovali, aby sme sa umiestnili, je ale najskôr treba
ustúpiť z dobytých území. Zastavenie rozširovania hraníc tohto nikde, je prvý krok pri hľadaní
miesta. Ako sme už povedali, byť nikde neznamená nebyť, ale nebyť niekde na nejakom
konkrétnom mieste. Objekt stojaci oproti subjektu, to je objekt v subjekte. Je to korelát niečoho
subjektívneho. Vzťahovanie sa k takémuto objektu, je vzťahovaním sa k tomuto korelátu. Korelát je
oným zmyslom, ktorý subjekt nachádza v samom sebe a prostredníctvom ktorého si následne
vonkajšie prisvojuje. Stolička je na sedenie. Ale to nie je niečo, čo by sa nám vzpieralo, čo by nám
ukázalo samých seba. Skôr nám to samých seba zamlčuje. V priamosti a jednoznačnosti korelácie
na samých seba zabúdame.
Domnievame sa, že najviac nám o spôsobe bytia tohto ja povedal Heidegger. V bytí pobytu
nie je miesto pre inakosť. Štruktúra jeho bytia je dopredu daná, nemožno z nej vybočiť. V jeho
svete nemožno nájsť nič, čo tam nemá svoje miesto. Všetko tu so všetkým súvisí a tie odkazy,
súvislosti zmyslu, sú bezchybne priame. Tu nie je možné zablúdiť, a ani sa niekam len tak
bezcieľne vybrať.8
Patočka rozlišuje danosti na horizontové a fenomenálne (porov. [7], 38). Kým fenomenálne
zakúšame, aj keď jednostranne, vec samu, horizontová danosť, ktorou je aj telo, „je zde,
manifestuje se, působí, ale nedává se ve své plnosti“ ([7], 38). Telesný dynamizmus idúci do vecí, si
sám seba vedomí nie je. Sme síce prostredníctvom neho, no v tomto našom bytí mimo seba na neho
zabúdame. To videl aj Heidegger, no na rozdiel od neho Patočka ide ďalej a ukazuje nám, ako sa
vďaka nášmu telu môžeme opäť sami so sebou stretnúť. Prostredníctvom tela vstupujeme do sveta,
kde na seba v praktickom zaobchádzaní s vecami, či v spolubytí s druhými zabúdame. Máme ale
možnosť ísť ešte ďalej, prekročiť nám dôverne známy svet a tu potom, v určitých vzácnych
8

Treba ale povedať, že Heidegger si tento charakter pobytu uvedomuje. Sám totiž o pobyte hovorí ako o zblúdenom
(neautentickom), no toto jeho zblúdenie tematizuje ako čosi negatívne, s čím je treba sa vysporiadať.
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okamihoch, byť konfrontovaní s čímsi, nad čím nemáme nijakú kontrolu, čo sa vzpiera našej moci
a v čom sa ohlasuje ono zásvetie.
Subjekt, či už Descartesov alebo Kantov, a ani Heideggerov pobyt, s ktorými sa celý čas
snažíme vyrovnať, túto možnosť nemajú. Až ja, ktoré je subjektívne telesné a schopné pohybu
v priestore zachádza do oblastí, ktoré mu boli dosiaľ neznáme. Spirituálne ja nemá túto možnosť
vyjsť von9. Svet je preň tým, čo je známe, čo je vnútri neho. Ale ak je všetko iba naša predstava,
kde sa potom vzal svet, ktorý je cudzí? Rovnakú otázku si môžeme položiť aj pokiaľ ide o pobyt,
ktorý Heidegger určuje ako „bytie vo svete“ – a ani o krok ďalej.
Telo ako horizontová danosť má rovnaký charakter ako svet. Je čímsi, čo zostáva v pozadí
nášho vzťahovania sa k svetu, ktorý je sám takýmto pozadím našich konkrétnych načiahnutí sa za
tou či onou vecou. Naše telo, my sami v určitých vzácnych okamihoch veľmi naliehavo
vystupujeme z tohto pozadia, pričom si držíme spôsob bytia pozadia, horizontu. Najvzácnejším
z týchto okamihov je stretnutie s druhým človekom. Subjektívne telo: „jak vstupuje do světa, při
vzdalování od sebe naráží na místo, z něhož pokračování dál je návratem zpátky k sobě. Toto místo
je druhá bytost – ty“ ([7], 31). Ty je tiež horizontová danosť. Nikdy totiž nemôžeme mať plnú
skúsenosť druhého človeka, tak ako nemôžeme mať plnú skúsenosť samých seba. Môžeme
o druhom čosi vedieť, ale to len vďaka tomu, čo všetko o ňom nevieme.

Únava, lenivosť a úsilie. Na tomto mieste sa vrátime ku kladeniu otázky po blízkosti.
Tematizovanie pojmov horizont a subjektívna telesnosť, nás mali priviesť pred brány inakosti, bez
ktorej sa k blízkosti nikdy nepriblížime. Potrebovali sme nájsť iný než kúzelnícky spôsob, ako k nej
dospieť, aj keď nemôžeme povedať, že sme sa od kúzelníka v mnohom nepoučili. K blízkosti sa
napríklad vďaka nemu vyberáme poslepiačky, po tme, v ktorej zmizol svet, zmysel a my sme
zostali bezmocní, vystavení nebezpečenstvu číhajúcemu na nás z každej strany. Pochopili sme, že
iba takto bezmocní dokážeme dospieť k blízkosti. Inej cesty niet, keďže všetko ostatné je mocou,
popierajúcou blízkosť. Zároveň sa ale ukázalo, že kúzelník nie je veľmi dobrým príkladom
bezmocnosti, že má naopak obrovskú moc.
Lévinas si takisto všimol kúzelníka. Symbolizuje u neho až prílišnú ľahkosť dosahovania
niečoho nového. Ak nám niečo ide príliš ľahko, zostávame nezainteresovane mimo toho, zostávame
voči tomu ľahostajní. V blízkosti ale takýto odstup nie je možný. Nie je s ňou zlučiteľný.
Nezainteresovanosť a ľahostajnosť sú charakteristické pre človeka, ktorý nemá záujem sa do
niečoho pustiť, pre niečo sa rozhodnúť a zotrvať pri tom. Lévinas hovorí, že: „Magie je vůči trvání
lhostejná. Je to zámek vystavěný za jedinou noc, je to náhlé objevení zlatého kočáru jediným
mávnutím kouzelné hůlky. [...] Její mávnutí také ohraničuje dobu, po niž kouzelník půjde za svým
9

Prečo nepripomenúť Kanta, ako filosofa filosofujceho zásadne doma v Königsbergu.
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dílem. Nezaplete se do okamžiku, v němž se dílo opravdu tvoří. Sleduje ho zdálky“ ([4], 27). Práve
v tom spočíva kúzelníkova moc. On totiž môže stáť mimo, čo je pre blízkosť rovnako zdrvujúce,
ako prepiate silenie sa subjektu vytvárajúceho si svoj svet. Rovnako mimo stojí aj Heideggerov
pobyt existujúci v mode sebastratenia, zabudnutosti na seba. Kúzelník je preto symbolom niečoho
tretieho, čo si pritom ponecháva určité znaky tak pobytu, ako racionalistického subjektu. Je ako
subjekt obdarený obrovskou mocou a ako pobyt stojí v prílišnom odstupe, avšak na rozdiel od
pobytu preto, že sám chce. Tak moc ako aj odstup blízkosti neprajú, preto sme v tomto momente,
keď sme kúzelnícke dospenie k nej usvedčili z toho, že nás vlastne zavádza, nútení poobzerať sa po
inom spôsobe, ako si zabezpečiť prístup k blízkosti. Pomôžu nám v tom Lévinasove analýzy únavy
a lenivosti z jeho knihy Existence a ten, kdo existuje. Ide nám o to ukázať, že nie je možné priblížiť
sa k blízkosti bez námahy, bez vynaloženého úsilia.
Na prvý pohľad by sme mohli povedať, že kým v lenivosti čelíme sami sebe, v únave stojí
čosi oproti nám. Zdá sa, že to my sme leniví, kým to ono nás unavuje. Lenivec sa vzdáva činu, kým
unavený váha, či v ňom pokračovať. Lévinasove analýzy však nejdú po stopách diferencií, ale
hľadajú to, čo majú lenivosť a únava spoločné. Obe sú totiž pre neho v prvom rade bezmocným
odmietaním existovať. Toto odmietanie je však neudržateľné – vždy totiž príde okamih, kedy sa
existujúci váhavo zmocňuje svojej existencie. Kedy je už odkladanie začiatku nezvratné, no kedy je
ešte stále prítomné toto kladenie nevyhnutného niekam preč od seba. Je to okamih, kedy
pristihujeme samých seba práve v tomto odkladaní.
„Lenost je bezmocnou a bezradostnou nechutí právě vůči samotné existenci jako břemenu.
Je to strach žít, který je však stále životem, kde obava z nezvyklého, z dobrodružství a z jeho
neznámých čerpá hnus z nechuti k podniku existence ([4]‚ 24).“ Našou otázkou je, v čom spočíva
toto bremeno existencie? Prečo existencia ťaží? Prečo vždy znovu zvádzame zápas sami so sebou
pokiaľ ide napríklad o ranné vstávanie? Domnievame sa, že toto všetko svedčí v prospech
existencie cudziny. Toto vonkajšie desí, pretože tam vonku niečo a niekto je, no tento niekto a toto
niečo sa nezhoduje s tým, čo máme v sebe, s tým čo zvládame. Koniec koncov, je možné zostať
doma. No nikdy nie navždy. Ono však nejde ani tak o to, skrývať sa pred tým, čo je vonku. Nejde
o to, pretože tento vonkajšok, toto zásvetie si vždy znovu hľadá spôsob, ako dať o sebe vedieť.
Vonku nie je iba za zatvorenými dverami našich bytov a domov. Exteriorita je stále niekde tu,
v každom okamihu ťuká na naše okenice, šuchoce pred našimi dverami. Je možné ju počuť
v tmavých priestoroch, v kúpeľni, keď kvapká vodovod, puká všade navôkol. Je neumlčateľná.
Neodbytná. Nástojčivo trvá na svojom vypočutí.
Únava a lenivosť sú skrýšou pred týmto vonkajším. Existujúci do nich uteká pred svojim
vlastným existovaním, pred neistotou, ktorú existovanie so sebou prináša. Toto myslí Lévinas tým,
keď povie, že únava je „únavou ze sebe“ ([4], 20). Práve táto dualita existujúceho a jeho existencie,
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je základom Lévinasových analýz fenoménov únavy a lenivosti. My vlastne z pozície existujúceho,
z titulu existujúceho odmietame existovať, zapliesť sa do strastí existovania. Odmietaním existovať
sa pokúšame vyhnúť inému, ktoré pred nás pohyb existovania stavia. Je to vždy určitý zápas
s týmto iným – súboj, v ktorom volíme rôzne stratégie. Máme moc iné zvládnuť a premeniť ho na
svoje – máme moc expandovať, ale môžeme sa tohto zápasu aj vzdať a ustúpiť – trebárs tak, ako
pobyt alebo kúzelník. Myslíme si, že je aj ďalšia možnosť, a práve preto sa zaujímame o blízkosť.
Táto tretia možnosť je niekde medzi, ale ešte pred tým, než sa ju pokúsime explikovať,
musíme odhaliť moment, v ktorom sa „existující zmocňuje své existence“ ([4], 21). Je to okamih
zrodenia, začiatok činnosti, s ktorou je podľa Lévinasa lenivosť „bytostně spojena“ ([4], 22). Ozýva
sa tesne pred začiatkom, aby si vymohla jeho ďalší odklad. „To podstatné na lenosti je její místo
před počátkem činu, to, že určitým způsobem míří k budoucnosti. Není to myšlenka na budoucnost,
po níž nenásleduje jednání. Lenost je ve své konkrétní plnosti zdržením se budoucnosti. [...] Je
únavou z budoucnosti. Počátek ji nepodněcuje jako příležitost znovuzrození, jako čerstvý a radostný
okamžik, jako nový moment; lenost už ho předem odbyla jako přítomnost únavy. Možná ohlašuje,
že osamělý subjekt nemůže mít budoucnost, panenský okamžik“ ([4], 25). Budúcnosť je hlavne
neistota, neznámo, ktorému sa chceme vyhnúť. S budúcnosťou prichádza iné, ktoré musíme nejako
zvládnuť.
Pre Lévinasa je stelesnením iného druhý človek. Preto sa lenivosť a únava vzťahujú
k samote. Potreba prekonať našu samotu, sa ozýva v nutnosti vyjsť zo seba – je treba žiť! – ale kto
na túto výzvu aj skutočne odpovie, keď nás zas a znova konfrontuje naša neschopnosť „dosáhnout
ty a v důsledku toho nezpůsobilost existence k tomu, co mělo být její základní funkcí“ ([4], 18)?
Koľko únavy sa nás vie zmocniť práve vtedy, keď od nás niečo potrebuje druhý, keď nás druhý
osloví, keď sa máme vystaviť druhému. Nesvedčí to o tom, že približovanie sa inému je bytostne
úsilím? Ale ak sme unavení zo seba, tak ako o tom hovorí Lévinas, potom to nie je druhý, kto nás
unavuje, ale je to práve táto naša neschopnosť. Sme otrávení z toho, že sa nám to zas a znova
nedarí, napriek tomu, že sa o to musíme zas a znova pokúšať, z titulu zmluvy medzi existujúcim
a jeho existenciou.
Tento existujúci, prekonávajúci únavu a lenivosť ma najlepší predpoklad, aby dosiahol
blízkosť, pretože má najbližšie k exteriorite, k inakosti. Jeho existencia je plná komplikácií, plná
ťažko zvládnuteľných nástrah. Pritom však stojí najbližšie tomu, aby sa pustil do ich zvládania. Je si
nejako vedomý toho, čo ho vonku čaká, ako aj toho, že sa pred tým neschová. Nie je ani v
onom prílišnom odstupe a nemá ani takú moc, ktorá by mu zabezpečila bezproblémovú expanziu do
inakosti. Nie je však celkom bezmocný, pretože má schopnosť úsilia, s ktorou dokáže prekonávať
vlastnú neochotu vystavovať sa hrozivej exteriorite.
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Túžba po nekonečne. S kúzelníkovou pomocou sme odčarovali svet, teda presnejšie jeho
zmysluplnú redukciu. Avšak čím, keďže tu už nič nezostalo, je teraz vedená naša otázka po
blízkosti? Lévinas hovorí o tom, že v našich otázkach chceme „uspokojit Touhu po Nekonečnu“
([4], 12), a o tejto túžbe nám povie, že: „Je jako dobrota: vytoužené ji nenaplňuje, nýbrž
prohlubuje“ ([6], 20). Túžiť po nekonečne teda znamená vytúženého sa nedočkať, jeho príchod
stále odkladať a predsa v tejto nenaplnenej túžbe zotrvávať. Oproti túžbe po nekonečne je
kúzelnícke predstavenie a naša slepota, iba takou hrou, aj keď nemožno poprieť, že zaujímavou.
Slepotu iba predstierame. Kúzelník iba ovláda zopár šikovných trikov. Predporozumenie, ktoré
v našej veci máme, v skutočnosti nemožno zabudnúť. Je stále kdesi v pozadí nášho pýtania sa, ktoré
dokonca môžeme redukovať iba na explikáciu tohto predporozumenia. Ak však toto všetko, čo sme
doposiaľ povedali, zasadíme do pýtania sa, ktoré je „Túžbou po Nekonečne“, ocitáme sa odrazu
v celkom odlišnom živle myslenia. Tu totiž tajomstvo neprichádza z moci človeka sebavedomo
vyslovujúceho čarovnú formulku. Neprichádza z vnútra, ale z vonka. A hlavne, neprichádza ako
desivé, ale ako vytúžené.
„Myslet Nekonečno, transcendenci, Cizince – hovorí Lévinas – neznamená myslet předmět“
([6], 34). Hejdánek vo svojej nedokončenej eseji Nepředmětné myšlení, nás uvádza do etymológie
slova predmet. Hovorí: „České slovo předmět je utvořeno nápodobou latinského slova obiectum (od
slovesa obicio, tj. obiacio, česky házím, metám před); v etymologickém navázání je tedy předmět
myšlení to, co myšlení „metá před sebe“, eventuelně co před sebe promítá“ ([3], 48). Myslenie je
zdrojom, u neho má predmet svoj pôvod. Je síce pred nami, ale to my sme ho tam umiestnili.
Predmet je to, čo stojí pred nami, avšak nie len ako vec položená na dosah ruky, ktorej už
rozumieme v jej príručnosti (v tom, na čo je určená), ale aj ako niečo, čo dokážeme myslieť.
Predmet je niečo, nad čím máme moc, čo ovládame, a na čo sa zároveň môžeme dívať aj z druhej
strany, ako na čosi, čo ovláda nás. Cudzie nemožno mať takto pod kontrolou. A to platí
dvojnásobne pre to, čo je absolútne iné. Pre Lévinasa je stelesnením takejto absolútnej inakosti
druhý človek, ktorý sa nám prihovára skrze svoju tvár.
Druhý nie je predmetom, je tvárou, ktorá „se vzpírá vlastnení, mé moci“ ([6], 174) a kladie
na nás etický nárok: nezabiješ ma. Preto ho nie je možné ani úplne ovládnuť, totalizovať, a nie je
možné ani zvoliť si prílišný odstup, znamenajúci samotu – lebo ako sme povedali vyššie, existujúci
nemôže nereagovať na výzvy svojej existencie. Jediné, čo nám teda zostáva, je zas a znova hľadať
ideálnu blízkosť, takú ktorá neubližuje. Ako hovorí Lévinas: „Nekonečno se zpřítomňuje jakožto
tvář v etické rezistenci, ochromující moji moc, vyvstává tvrdě a absolutně ve své nahotě a nouzi
z hloubky bezbranných očí. Pochopení této nouze a tohoto hladu zakládá samu blízkost Druhého“
([6], 176).
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Resumé
Autor chce týmto článkom poukázať na naliehavosť kladenia si otázky po blízkosti v rámci
etického diskurzu. Ide o veľmi zvláštnu kategóriu, ktorá svojou neuchopiteľnosťou priam dokonale
vystihuje podstatu nášho vzťahu k druhému človeku, ako absolútnej inakosti.

Summary
The author of the article would like to drag the reader’s attention to the urgency of asking the
question about proximity in the scope of ethic discourse. It is a strange category indeed as it is
impossible either to grasp or find the meaning of the blurred concept of proximity, which in a way
perfectly expresses the essence of our relationship to the other person as the absolute otherness.
Preklad: Mgr. Daniela Kecskemétiová
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LOGICKÁ ANALÝZA JAZYKA METAFYZIKY
ESEJ O CARNAPOVOM PRÍSTUPE K ONTOLÓGII PODIVNÝCH ENTÍT
Mgr. Ján Nikel, 2. ročník, Systematická filozofia

ÚVOD
Práce Rudolfa Carnapa z 30. rokov XX. storočia sa vyznačujú záujmom o hraničné
problémy vedy, o otázky na rozmedzí filozofie, fyziky, matematiky. Atmosféra Viedenského
krúžku podnietila Carnapa k systematickému záujmu o filozofické a metodologické otázky
empirických vied. Jedným z dôsledkov tohto smerovania bola myšlienka jednoty vedy na báze
fyzikalistického jazyka.1
Aplikácia tézy fyzikalizmu na jednotlivé systémy vedenia priviedla Carnapa k odmietnutiu
metafyziky z dôvodu nezmyselnosti jej viet. Na tomto tvrdení je zaujímavé to, že nie je založené na
empirických poznatkoch, ale Carnap k nemu dospel prostredníctvom logickej analýzy jazyka
metafyziky. Náš prístup k problematike vzťahu logického empirizmu k metafyzike je poznačený
práve touto špecifickou črtou Carnapovho myslenia.
Naša úvaha o Carnapovej metóde eliminácie metafyziky pozostáva z dvoch častí. V prvej
časti sa zameriavame na objasnenie termínu logická analýza jazyka (1. a 2. kapitola), v druhej
skúmame aplikáciu zásad logickej analýzy na vety metafyziky (3. a 4. kapitola). To znamená, že
postupne budeme hovoriť o systéme pravidiel jazyka, význame slov a zmysle viet, forme
jazykových výrazov, formálnom a materiálnom mode reči, vzťahu vety k jazykovému systému,
a napokon o tom, čo sú to pseudootázky a pseudotvrdenia.
Pokúsime sa ukázať, ako Carnap využil analytický aparát logického empirizmu pri
interpretácii Heideggerovej metafyziky, a tiež to, ako ideový základ novopozitivizmu ovplyvnil
Carnapovo chápanie Heideggera. Zároveň chceme zdôrazniť, že rozdiel medzi Carnapom
a carnapovskou interpretáciou Heideggera nie je vecou obsahu ich diel, ale skôr záležitosťou
estetiky vedeckého bádania, ak takouto disciplínou budeme rozumieť súbor kritérií pre
posudzovanie elegancie teórií.

1. LOGICKÁ ANALÝZA JAZYKA VEDY
Carnapovo

Prekonanie metafyziky logickou

analýzou

jazyka

začína prehľadným

(a neúplným) zhrnutím výhrad voči metafyzike. Metafyzike ako systému vedenia sa zvyčajne
1

Tézu fyzikalizmu môžeme parafrázovať ako preložiteľnosť akejkoľvek vedeckej vety do fyzikálneho jazyka bez
zmeny jej obsahu. ([2], 300)
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vyčítal najmä normatívny charakter, hodnotová kontaminácia a praktická neproduktívnosť. ([5],
257) Carnapovo stanovisko je – ako uvidíme – radikálnejšie, a to najmä preto, lebo svoju kritiku
nesústreďuje na „transcendentalizmus“ metafyziky, ale na formálnu konštitúciu jej jazyka.
Nenapáda metafyziku tam, kde je silná – vo sfére expresivity, ale cieli na jej slabé miesto, na jej
jazyk.
Carnap tvrdí, že „vety metafyziky sú nezmyselné.“ ([5], 257) Ako tomu máme rozumieť?
Nejde tu o nijaký rétorický zvrat, ale o poukázanie na bezobsažnosť tvrdení metafyziky vo
všeobecnosti a na Heideggerov spôsob hovorenia o bytí zvlášť. V centre Carnapovej kritiky jazyka
metafyziky totiž vôbec nie je kognitívna neproduktívnosť a empirická nepravdivosť viet
prirodzeného jazyka, ale taká postupnosť slov, ktorá zdanlivo pôsobí ako veta, avšak z určitých
dôvodov – o ktorých budeme uvažovať ďalej – vetou nie je resp., použijúc Carnapovu terminológiu,
je „pseudovetou“.
Carnap rozlišuje v jazyku dve vrstvy: materiálny modus reči (obsahujúci pseudoobjektové
vety) a formálny modus reči (zahŕňajúci syntaktické vety). Domnieva sa, že konštruovať
zmysluplné výroky o skutočnosti umožňuje funkčná jednota formálno-logického a teoretickopoznávacieho aspektu jazyka. Systém takýchto výpovedí o skutočnosti má charakter objektového
jazyka, ktorým sa vyjadrujú špeciálne vedy.2
Naopak, jazyk filozofie, ktorej úlohou je skúmať logickú štruktúru výrokov, je vlastne
jazykom o jazyku – metajazykom. Nezmyselnosť viet metafyziky potom neznamená, že takéto vety
nemajú nijaký empirický korelát, ale že nie sú konvertibilné na vety fyzikalistického jazyka.
Metafyzika je teda s ohľadom na tézu fyzikalizmu miestom, kde absentuje tak formálno-logický
aspekt, ako aj teoreticko-poznávacia dimenzia výrazových prostriedkov jazyka.
V nasledujúcej kapitole si ukážeme, čo je to metajazyk, aké sú jeho prvky a ich funkcie.

2. LOGICKÁ SYNTAX AKO PROSTRIEDOK ANALÝZY VÝROKOVÝCH FORIEM
Každý jazyk, podľa Carnapovej mienky, pozostáva z lexiky a formačných pravidiel
umožňujúcich tvorbu viet. 3 K dispozícii teda máme slovnú zásobu a syntaktické pravidlá, ktoré
„určujú, ako sa zo slov rôzneho druhu dajú formovať rozmanité vety.“ ([5], 258) Tieto pravidlá
Carnap ďalej diferencuje: sú to jednak formačné pravidlá, ktoré určujú, ako možno z jednotlivých

2

Vzorom objektového jazyka je pre Carnapa (a pre Viedenský krúžok vo všeobecnosti) jazyk fyziky. „Fyzikálny jazyk
je základný jazyk všetkých vied, univerzálny jazyk, ktorý v sebe zahrnuje obsah všetkých ostatných vedeckých jazykov.
Inými slovami, každá veta akéhokoľvek odvetvia vedeckého jazyka je ekvipolentná s nejakou vetou fyzikálneho jazyka
a možno ju teda preložiť do fyzikálneho jazyka bez toho, že by sa zmenil jej obsah.“ ([2], 300)
3
V tomto ohľade Carnap vychádza nepochybne z Hilbertovho formalizmu, ktorý budoval matematiku na axiomatickom
základe. Podstatnými prvkami takéhoto systému sú: (i) axiómy, (ii) odvodzovacie pravidlá umožňujúce tvorbu ďalších
tvrdení. ([1], 135)
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symbolov určitého jazykového systému tvoriť vety tohto systému ([2], 279), jednak transformačné
pravidlá, „ktoré určujú, ako môžeme z daných viet odvodiť (...) iné vety.“ ([2], 280)
V systéme reglementácie prirodzeného jazyka však Carnap nenachádza pravidlo, ktoré by
zamedzovalo konštruovať pseudovety, čiže vety, v ktorých sa buď „vyskytuje slovo, o ktorom sa
mylne domnievame, že má význam, alebo slová síce význam majú, ale sú spojené nesprávnou
syntaxou tak, že nedávajú nijaký zmysel.“ ([5], 258) Ak teda existuje jazyk, ktorý umožňuje tvorbu
pseudoviet, existuje aj možnosť prostredníctvom týchto pseudoviet formulovať pseudoproblémy.
Tento názor je dôsledkom toho, že „nová filozofia“ pestovaná členmi Viedenského kruhu, resp.
„niečo ako filozofia,“ ([7], 104) sa definovala ako „činnosť hľadania významu.“ ([8], 72)
Základom Carnapovej argumentácie proti metafyzike je teda kritérium zmyslu (založené na
význame slova) a princíp verifikovateľnosti (požadujúci bezprostredné a úplné empirické
potvrdenie). Takto nalinkovaná filozofia je „logikou vedy (...), teóriou formálnej štruktúry jazyka
vedy, ktorej budeme hovoriť: logická syntax jazyka vedy.“ ([3], 278)
Aby bolo možné eliminovať tie nedostatky jazyka, ktoré umožňujú formulovať pseudovety,
Carnap zavádza sémantickú redukciu, čiže transformačné pravidlo odvoditeľnosti významu slova.
„Takto sa transformuje každé slovo jazyka na iné slová vystupujúce v tzv. pozorovacích vetách
alebo protokolárnych vetách. Prostredníctvom tejto rekurzie získava slovo svoj význam.“ ([5], 259)
To znamená, že predpokladom významu slova je transformovateľnosť vety, v ktorej sa vyskytuje,
na protokolárnu vetu. Čiže protokolárna veta 4 je prostredím realizácie verifikačného kritéria
významu slova. Carnapovými slovami: „Význam je implicitne obsiahnutý v kritériu.“ ([5], 260) Je
zrejmé, že Carnap vôbec neodpovedá na otázku „čo je významom nejakého slova?“ ([5], 258)
Z uvedeného totiž vyplýva len to, že pre rozhodnutie, či slovo má význam je podstatná jeho
odvoditeľnosť (z výrokovej formy, v ktorej sa vyskytuje), redukovateľnosť (na iné slová) a splnenie
požiadavky verifikácie (t. j. určenie podmienok, za akých je výroková forma pravdivá,
a konfrontácia týchto podmienok so skutkovým stavom na ktorý sa dané slovo vzťahuje). Ale
hľadať akúsi hypostazovanú entitu, ktorej by sme nejakým spôsobom mohli pripísať status významu
(slova), by bolo podľa Carnapovho názoru prejavom nepochopenia nastolenej otázky.
Otázku zmyslu slova, resp. významu vety rieši Carnap v kontexte materiálneho
a formálneho modu reči. V dôsledku toho sa problematika (syntaktickej) odvoditeľnosti
a (empirickej) verifikovateľnosti posúva do odlišnej polohy, na akú sme navyknutí pri tradičnom
metafyzickom diskurze. Carnapov postoj v uvažovanej veci je v hrubom náčrte asi takýto: princíp
odvoditeľnosti môžeme premietnuť do pravidla formácie a pravidla transformácie. Kým prvé
predstavuje regulatív vymedzujúci prípustné vetné formy, druhé stanovuje podmienky, za ktorých
je nejaká veta dôsledkom inej vety (resp. viet).
4

Carnap chápe protokolárne vety ako prostriedok zdôvodnenia skúsenostného základu vedy. ([4], 287)
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Pod princípom verifikovateľnosti (v kontexte tohto článku hovoríme o úplnej verifikácii) 5
Carnap rozumie určenie pravdivosti výroku s konečnou platnosťou. Lenže bezprostredne empiricky
verifikovať môžeme iba protokolárne vety, 6 čo v konečnom dôsledku znamená, že význam slova je
neoddeliteľne spätý s procedúrou stanovenia jeho empirickej pravdivosti.
Nechajme otázku princípu verifikovateľnosti otvorenú, a prejdime k spôsobu, akým Carnap
dokazuje nezmyselnosť slov metafyziky prostredníctvom logickej analýzy jej jazyka.

3. SYNTAKTICKÁ ANALÝZA VIET METAFYZIKY
Carnapovo skúmanie slov metafyziky začína otázkou, za akých podmienok je výroková
forma, v ktorej sa uvažované slovo nachádza, pravdivá alebo nepravdivá. Predmetom úvahy je teda
„charakteristika alebo definícia slova.“ ([5], 261) Carnapovým zámerom je preskúmať také spôsoby
použitia slova, ktoré vedú ku konfúznym celkom výpovedí. Ide o to, že v metafyzických systémoch
sú slová použité v „inom“ význame, ako je empiricky stanovený (alebo dohodnutý). Slová
metafyziky majú vlastný „metafyzický“ význam. Inak povedané, slovo už neoznačuje, už nie je
symbolom, ale sprostredkuje, stalo sa alegóriou. Potom, ako uzatvára Carnap, postupnosti slov,
v ktorých sa vyskytujú slová zbavené významu, „nemajú zmysel, sú to číre pseudovety.“ ([5], 262)
Sémantické kritérium zmysluplnosti viet jazyka metafyziky teda Carnap a priori odmieta,
pretože prijal za svoj pôvodne Hilbertov predpoklad, že zdôvodnenie teórie „je výlučne
zdôvodnením jej neprotirečivosti.“ ([1], 84) Ak platí, že dôkaz neprotirečivosti logických pravidiel
axiomatického systému je odvodený z jeho formálnej štruktúry, ([1], 85 – 86) potom môžeme
hovoriť o carnapovskej absolutizácii syntaktického kritéria.
Carnap nepochybne odvodzuje rozhodnuteľnosť o zmysle viet od ich syntaktickej skladby. 7
„Syntax jazyka určuje, ktoré slovné spojenia sú prípustné, a ktoré nie.“ ([5], 263) V tejto súvislosti
sa ukazuje ako problematický vzťah medzi gramatickou syntaxou a syntaxou logickou: gramatické
a logické kategórie sa totiž líšia. Dôsledkom je, že gramatika pripúšťa aj také slovné reťazce, ktoré
prostredníctvom logiky identifikujeme ako chybné. Uvažujme napríklad vetu: Cézar je prvočíslo.
Táto veta je gramaticky správna. Subjekt, predikát i kopula sú v adekvátnych gramatických tvaroch
5

Princíp verifikácie v striktnej verzii vedie k značným ťažkostiam pri uznaní vedeckých hypotéz; z charakteru hypotézy
totiž vyplýva, že úplné a definitívne platné empirické potvrdenie nie je možné, alebo aspoň realizovateľné v plnom
rozsahu požiadavky striktnej verifikovateľnosti. V dôsledku toho bol neskôr Carnapom zavedený princíp
potvrditeľnosti (t. j. neúplnej verifikácie), ktorý predpokladá poznanie metódy overenia hypotézy, pričom sa nevyžaduje
jej faktické uskutočnenie.
6
Koncepcia protokolárnych viet vychádza z absolutizácie daného, „v logickom pozitivizme (...) nadobúda
prepracovanú formu absolutizmu pravety („elementárnej vety“, „atomárnej vety“).“ ([4], 298)
7
Toto tvrdenie sa vzťahuje viac-menej na ranú fázu vývinu Carnapovho myslenia. Neskôr ustupuje od svojho
presvedčenia o možnosti mechanického rozhodnutia o význame slov a zmyslu viet na základe rozpoznania ich
výrokovej formy. Daný jazyk ako určitý systém organizovaný pomocou formačných a transformačných pravidiel
obsahuje vety, ktoré sú buď pravdivé alebo nepravdivé. Pravdivosť a nepravdivosť však nemôžeme – ako tvrdí Carnap
– „definovať v rámci syntaxe, pretože to, či je daná veta pravdivá alebo nepravdivá, nezávisí vo všeobecnosti od
syntaktickej formy tejto vety, ale od skúsenosti, to znamená od niečoho mimojazykového.“ ([2], 282)
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a zaujímajú tie miesta v štruktúre vety, ktoré sú im predpísané systémom pravidiel gramatiky
slovenského jazyka. Z hľadiska logickej syntaxe však ide o chybu zámeny typov pojmov; subjektu
sa predikuje vlastnosť, nachádzajúca sa na inej logickej úrovni. ([5], 269)
Dá sa povedať, že omyl metafyziky vyplýva z ambiguity slova byť. Toto slovo sa používa
raz ako spojka s predikátom, inokedy ako samotný predikát. Navyše výstavba metafyzických
systémov je založená na nekorektnom používaní existenčného kvantifikátora. V odvodzovaní
výrokov sa to prejavuje tým, že existencia je vztiahnutá na subjekt premisy. Štruktúra výroku je
potom taká, že máme subjekt, ale chýba predikát. Za predikát sa považuje spojka, ktorá má zhodou
okolností rovnaký gramatický tvar ako by mal mať príslušný predikát. Takéto „predikáty“ sú
následne substancializované (podľa aristotelovského vzoru είναι → τό ον). Vznikajú tak
nezmyselné, ale pre metafyziku kľúčové pojmy. Carnapov odkaz je v stručnosti asi takýto: Ak
nachádzame potešenie v absurdnostiach, potom je metafyzika práve tým, čo by sme mali pestovať
a rozvíjať.
Intenzie a extenzie pojmov „správny“ a „nesprávny“ sa neprekrývajú s pojmami
„zmysluplný“ a „nezmyselný“. Jazyk metafyziky využíva práve tie priestory prirodzeného jazyka,
v ktorých sa gramatické a logické kategórie neprekrývajú, čo umožňuje produkovať slovné reťazce,
ktoré majú správnu gramatickú konštrukciu, a napriek tomu sú to pseudovety. Pseudovetami sú
práve preto, že „výroková forma (...) nezodpovedá požiadavkám kladeným na logicky korektný
jazyk.“ ([5], 265) Nekorektnosť sa prejavuje v jazyku tým, že použijeme nejaké slovo, napríklad
„nič“, ako meno predmetu tam, kde má plniť funkciu logickej formy výroku. ([5], 264 – 265)
Vidíme, že Carnap pri odmietnutí heideggerovskej metafyziky neoperuje len pojmom
pravdivosti určitého tvrdenia, ale zdôrazňuje jeho formálnu stránku. Tvrdí, že „ak nie je daný
význam slova, alebo postupnosť slov nie je utvorená syntakticky správne, nedá sa sformulovať ani
otázka.“ ([5], 267)
Pripúšťame, že oproti konštruovaniu obrazu sveta známemu zo systémov metafyziky, je
Carnapov prístup skutočne progresívny. Jeho námietka voči metafyzike je vlastne takáto: odpoveď
(ex definitione) prichádza až po otázke. Lenže metafyzika nijaké otázky (v zmysle kritérií logického
empirizmu) nekladie, podáva vopred hotové odpovede, ktoré čerpá (de facto nevedno ako)
z akéhosi transcendentálneho rezervoáru univerzálnych právd. Situovanosť metafyzickej pravdy
mimo fysis je pre logický empirizmus neprijateľná.
To je však len jedna z príčin Carnapovej kritiky tradičnej metafyziky. V nasledujúcej
kapitole preskúmame ďalšie dôvody vedúce Carnapa k odmietnutia metafyziky.
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4. KOGNITÍVNY STATUS VIET METAFYZIKY
Ako sme videli v predchádzajúcich kapitolách, Carnap neskúma korešpondenciu medzi
tvrdeniami a faktmi, t. j. medzi výrokmi o realite a samotnou realitou. Jeho teritóriom je samotný
jazyk. Analyzuje vzťahy medzi výrokmi navzájom, pričom závislosť tvrdení od faktov eliminuje
zavedením triedy pravdivých protokolárnych tvrdení. V dôsledku toho zakladá formálny systém na
báze triedy výrokov (protokolárnych tvrdení), o ktorých sa „pôvodne predpokladalo, že ich netreba
ďalej dokazovať.“ ([6], 436) Ako sa ale ukázalo, s definitívnosťou protokolárnych výrokov to nie je
také neproblematické, ako sa pôvodne domnievali členovia Viedenského kruhu. Ako už vieme, túto
ťažkosť sa Carnap pokúsil eliminovať diferencovaním medzi materiálnym a formálnym modom
reči. V intenciách formálneho modu reči potom môže Carnap chápať pojem pravdy ako „zhodu
medzi systémom uznaných protokolárnych tvrdení a logickými dôsledkami, ktoré možno
deduktívne odvodiť z týchto tvrdení a iných už prijatých tvrdení.“ ([6], 439)
Carnap zjavne preferuje formálny modus jazyka, ktorý považuje za pozadie teórie
verifikácie, ktorá neuvažuje o pravde ako o niečom absolútnom, ale pojem pravda používa ako
synonymum pre relatívne vysoký stupeň pravdepodobnosti. Požiadavka absolútnej pravdivosti je
z tohto pohľadu produktom materiálneho modu reči. Ako pravdivé sa podľa Carnapa vo vede
akceptuje len to, čo je zdôvodnené výrokmi s vysokým stupňom pravdepodobnosti (t. j.
protokolárnymi tvrdeniami). Indukciou možno dospieť k istej miere hodnovernosti výroku, a ako
Carnap ďalej tvrdí, táto miera hodnovernosti môže dosiahnuť taký vysoký stupeň, „ktorý stačí pre
všetky praktické účely, nikdy však nedosiahne absolútnu hodnovernosť.“ ([2], 267) To ale
znamená, že je možné skonštruovať aspoň dva systémy tvrdení, opierajúce sa o protokolárne
tvrdenia, ktoré budú „pravdivé“, ale navzájom nezlučiteľné.8
Čo z uvedeného vyplýva pre skúmanie vzťahu medzi logickým empirizmom a metafyzikou?
Rozdiel medzi individuálnym (alebo všeobecným) výrokom a pseudotvrdením je v tom, že z prvého
sú „dedukovateľné výroky o budúcich vnemoch spolu s nejakými ďalšími výrokmi, ktoré sú už
overené,“ ([2], 267) zatiaľ čo z druhého vyplýva čokoľvek. A teda – okrem iného – aj to, že
„nejestvuje nijaký pozorovateľný účinok,“ čiže neexistuje žiadna procedúra umožňujúca z „tvrdenia
dedukovať vnemové výroky“ ([2], 268) v súlade s platnými pravidlami odvodzovania. Takéto
tvrdenia sú podľa Carnapa nezmyselné, pretože „teoretický význam nedávajú výroku sprievodné
predstavy a myšlienky, ale možnosť dedukovať z daného výroku vnemové výroky, inými slovami,
možnosť verifikácie.“ ([2], 268) Pseudotvrdenie je teda taká postupnosť slov, ktorá je logicky
indiferentná. Výrok má podľa Carnapa zmysel len vtedy, ak disponuje možnosťou verifikácie.

8

Ako príklad môžeme uviesť heliocentrizmus a geocentrizmus v astronómii, flogistonovú teóriu a teóriu oxidácie
v chémii, koncepcie neptunizmu a plutonizmu v geológii, evolucionizmus a kreacionizmus v antropológii.
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Ak Carnap odmieta z nejakého dôvodu metafyziku, potom je to práve preto, lebo nič
nehovorí o tom, ako verifikovať jej tvrdenia. To znamená, že neodmieta metafyziku en bloc, ale len
určitý typ metafyziky. Ten typ, ktorý je neprevoditeľný do formálneho modu reči. Zároveň treba
mať na pamäti, čo vlastne Carnap rozumie pod pojmom metafyzika, resp. vety metafyziky.
„Metafyzickými“, hovorí Carnap, „budeme nazývať všetky tie výroky, ktoré si nárokujú vyjadrovať
poznatky o niečom, čo je nad alebo za akoukoľvek skúsenosťou, t. j. o pravej podstate vecí,
o veciach osebe, o absolútne a pod.“ ([2], 268) Metafyzické výroky sú teda také výroky, ktoré sa
pokúšajú formulovať otázky, ktoré nevedú (prostredníctvom dedukcie) k zmysluplnému systému
poznatkov, ale zneužívajú odvodzovacie pravidlá na zavádzanie kváziodpovedí ad hoc a podľa
ľubovôle ich strojcov. Z tohto stanoviska potom Carnap hodnotí Heideggerovu fundamentálnu
ontológiu ako zbierku metafyzických pseudoproblémov.
Carnap odmieta pseudotvrdenia metafyziky (a teda aj Heideggerove pseudotvrdenia) z toho
dôvodu, že nespĺňajú podmienku verifikovateľnosti, tzn. nie sú to výroky platné v teórii; nemajú
z pohľadu teórie nijaký zmysel. Nie sú nástrojom skúmania, ale naopak „samy osebe sú (...) iba
predmetom skúmania.“ ([2], 273) Nezmyselnosť týchto pseudotvrdení odvodzuje Carnap
z neadekvátnosti ich kognitívneho statusu. K vetám, ktoré „nemajú nijaký zmysel, nijaký teoretický
obsah“ ([2], 273) sa pristupuje tak, akoby tento požadovaný teoretický obsah mali. Nezmyselnosť
viet metafyziky v Carnapovom chápaní je teda synonymom pre konfúznosť použitia expresívnej
a reprezentatívnej funkcie jazyka.9
Absencia reprezentatívnej funkcie je zodpovedná za neteoretický charakter viet metafyziky.
Metafyzika je – podobne ako umenie – expresívna, tvrdí Carnap. ([2], 273 – 275) Na rozdiel od
umenia ale metafyzické vety (t. j. pseudotvrdenia) vytvárajú ilúziu teoretického obsahu.
Metafyzická rozprava parazituje na forme systémov vedeckých tvrdení, ako nás presviedča Carnap,
a nielen že hovorí o niečom, o čom treba mlčať, ([9], 173) ale zároveň o sebe tvrdí, že je rozpravou
pravdivou a úplnou.
Žiadny systém vedenia, ktorý má ambíciu byť pravdivý (môžeme tiež povedať racionálny),
nemôže byť súčasne úplný. Spojenie týchto dvoch charakteristík môže byť použité na „vyjadrenie
životného pocitu.“ ([5], 271) Môže byť vyjadrené v jazyku, avšak samo nemôže byť médiom
sprostredkujúcim kontakt s niečím, čomu by sme mohli hovoriť pravdy osebe.

9

Expresívna funkcia jazyka nás odkazuje na (psychický) stav hovoriaceho, zatiaľ čo reprezentatívna funkcia jazyka
informuje o stave predmetu určitého diskurzu. „Musíme rozlišovať tvrdenie a expresívnosť,“ ([2], 273) nabáda nás
Carnap.
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ZÁVER
Úvahu o Carnapovom odmietnutí metafyziky sme pôvodne zamýšľali postaviť len na článku
Prekonanie metafyziky logickou analýzou jazyka. Ako sa ukázalo, z praktických dôvodov bolo
potrebné oprieť sa aj o ďalšie texty z dielne členov Viedenského kruhu. Praktickými dôvodmi
v tejto súvislosti treba rozumieť to, že myšlienky obsiahnuté v týchto dielach sa ukázali byť
nápomocné pre objasnenie štruktúry Carnapovej argumentácie z obdobia Viedenského kruhu.
O stati, ktorá bola východiskom našej úvahy o vzťahu logického empirizmu a metafyziky,
môžeme povedať nasledujúce: všetky systémy metafyziky, známe Carnapovi v čase písania článku
Prekonanie metafyziky logickou analýzou jazyka, nie sú nezmyselné, ale nekonzistentné, t. j. možno
v nich dokázať čokoľvek. Nezmyselná veta – v intenciách šablóny uvažovania logického
empirizmu – znamená len toľko, že to, čo nie je odvodené pomocou odvodzovacích pravidiel
(z axióm, alebo samo nie je axiómou), nie je súčasťou systému tvrdení, ktorého typickou
vlastnosťou je práve to, že všetky tvrdenia tohto systému sú skonštruované na báze princípu
odvoditeľnosti. A teda Carnap odmieta metafyziku preto, lebo neobsahuje rigorózny mechanizmus
verifikácie svojich viet.
Ukázali sme, že logický empirizmus sa vymedzil na pozadí iných filozofických snažení ako
výlučne logický projekt analýzy syntaxe jazyka, ktorého predmetom nie je realita sveta (ani ničoho
čo by bolo niekde mimo neho), ale realita jazyka, jeho inštrumentálnej, reprezentatívnej
a expresívnej funkcie.
Ďalším skúmaním by sa dalo ukázať, že Carnap nahradil jazyk metafyziky jazykovým
solipsizmom, a teda v istom zmysle inou metafyzikou – metafyzikou syntaktických foriem.

Resumé
Fundamentálnym aspektom prác Rudolfa Carnapa z obdobia Viedenského kruhu bol akcent na
logicko-syntaktickú analýzy jazyka vedy. Novopozitivistické tendencie boli zreteľne prítomné
v jeho

úsilí

vymedziť pseudoproblémy metafyziky prostredníctvom kritéria

verifikácie.

Carnapovym východiskom bol princíp fyzikalistickej koncepcie empirizmu. V súlade s týmto
princípom sú filozofické problémy predovšetkým problémami jazyka. Veta je zmysluplná len
vtedy, ak je možné uviesť okolnosti jednoznačne určujúce jej pravdivosť alebo nepravdivosť.
Keďže vety metafyziky nie sú verifikovateľné štandardnými prostriedkami empirických vied, ide o
pseudotvrdenia. Z toho Carnap usúdil, že v jazyku, ktorý obsahuje pseudotvrdenia, je možné
ormulovať pseudoproblémy. Carnapova argumentácia proti metafyzike bola založená na (i)
diferencii medzi materiálnym a formálnym modom jazyka, (ii) absolutizácii daného a (iii)
požiadavke striktnej verifikácie. Logicko-syntaktická analýza jazyka je preto teóriou formálnej
štruktúry jazyka vedy. Z toho vyplýva, že akákoľvek veta – ak má byť zmysluplná – musí byť
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ekvipolentná s vetou fyzikálneho jazyka. Pseudoproblémy metafyziky sú determinované kľúčovým
faktom, že výroková forma ich viet nevyhovuje požiadavkám kladeným na logicky korektný jazyk.
Podľa Carnapa, metafyzika je inkonzistentná, pretože neobsahuje rigorózny mechanizmus
verifikácie svojich tvrdení.

Summary
A fundamental aspect of Rudolf Carnap´s work in the period of Vienna Circle was accent for
logical and syntactical analysis of science language. Tendencies of neopositivistic movement
clearly presented in his effort to determine the pseudo-problems of metaphysics through the
criterion of verification. Carnap´s starting point was the principle of empiricism physical
conception. In accordance with this principle the philosophical problems are mostly the problems of
language. The sentence has a sense only if circumstances expressly determining its truth or untruth
can be stated. They are pseudo-arguments, because sentences of metaphysics cannot be verified by
standard instruments of empirical sciences. From it Carnap deduced that in the language, which
contained pseudo-arguments, pseudo-problems could be formulated. Carnap´s argumentation
against metaphysics was based on (i) differentation between material and formal mode of language,
(ii) assumption of given, and (iii) requirement of strict verification. That is why logical and
syntactical analysis of language is a theory of formal structure of science language. Therefore, if
any sentence should have a sense, it must be equipollent with the sentence of physical language.
Pseudo-problems of metaphysics are determined by a key factor that a predication form of their
sentences does not satisfy requirements put on logically correct language. Metaphysics by Carnap is
inconsistent, because it does not contain a rigorous mechanism of its propositions verification.
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AUTENTICKÝ A NEAUTENTICKÝ SPÔSOB EXISTENCIE ČLOVEKA U J.
P. SARTRA
Mgr. Barbora Tvarožná, 3. ročník, Systematická filozofia

Cieľom nášho príspevku je opísať, analyzovať a pochopiť autentický a neautentický spôsob
existencie človeka u J. P. Sartra. Ide o problematiku, ktorá úzko súvisí s reflexiou či sebareflexiou
človeka. Uvedomujeme si, že problematika autenticity a neautenticity nie je viazaná len s filozofiou
existencializmu, ale objavuje sa už od začiatkov filozofického myslenia, kde bola sprvu
koncipovaná ako hľadanie ľudskej identity. Formuláciu tohto problému by sme tak našli
u viacerých mysliteľov nevynímajúc ani filozofickú antropológiu. Nás však bude konkrétne
zaujímať už spomínaný autor. Vzhľadom na to, že existencializmus sa prezentoval ako široký
masívny prúd, rozhodli sme sa, že sa pristavíme len pri J. P.Sartrovi.

1. Vymedzenie pojmov: autenticita, odcudzenie
Problém autenticity, neautenticity človeka je nesporne večným problémom, ktorý sa
neustále vynára v dejinách filozofie. S riešením tejto otázky sa v pravom slova zmysle stretávame
hlavne vo filozofii existencializmu. ([11], 447). J. Piaček vidí v tejto súvislosti istý tematický
invariant existencializmu. Aj z tohto dôvodu je tento termín považovaný za akýsi technický pojem
existenciálnej filozofie. V existenciálnej filozofii sa prostredníctvom existenciálnych stavov strach, hrôza, smrť, vina, boj, utrpenie, nádej či úzkosť človek dostáva k autentickému bytiu. To
znamená, že človek sa nestáva autentickým iba tým, že je, ale tým, že prežíva existenciálne stavy
a sám v nich rozhoduje. „Autentickou se totiž existence nestáva na základě nezávazné úvahy, ale
jen v důsledku prožitku, který vytrhuje ze spokojenosti, malicherné hrdosti nad úspěchy všedního
dne, burcuje z lhostejnosti, neosobnosti a otupění.“ ([13], 27).
Pristavme sa pri vymedzení týchto termínov. Samotný termín autentický pochádza
z gréckeho autehentes1 a zo starolatinského slova authenticus2. Pre lepšie pochopenie filozofického
významu uvádzame nasledovný výklad spomínaného fenoménu : „Autenticita je stupňom jedinca,
ktorým je pravda našej osobnosti, ducha alebo charakter navzdory akýmsi vonkajším tlakom.“([1],
1). Za autentický spôsob prežívania tak môžeme považovať také správanie jedinca, ktoré odmieta
pretvárky, podvody či dvojtvárnosti. Vo výklade autenticity rezonuje prístup humanistických

1

Čo znamená pravý, povodný, hodnoverný, dokonca zhotovený vlastnou rukou, sám konajúci ([12], 28).
S týmto termínom je spojených viacero významov- authenticus- povodný, spoľahlivý, authentico- overiť si
hodnovernosť. ([24], 25).

2
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psychológov. Pojem autenticita označuje bezprostredný a zodpovedný vzťah ľudskej existencie
k sebe samej, na rozdiel od stavu nevlastného alebo odcudzenia. ([6], 125).
Človek sa stáva autentickým na základe toho, čo zo seba urobí, resp. aký zmysel života si
zvolí. Autentickým sa tak môže stať každý jedinec, nechceme tým však povedať, že všetci ľudia
žijú autenticky. V takomto prípade je v bežnej hovorovej reči používaný pojem autenticity
neadekvátne.
V každodennom slovníku sa toto jazykové pomenovanie prirovnáva k adjektívam ako pravé,
hodnoverné, originálne, spoľahlivé či vierohodné. Autenticita je preto v súčasnosti spájaná nielen
s filozofiou, ale i s umením (rôznymi autentickými dielami), či archeológiou a psychológiou. Je tak
ťažké určiť korene súčasnej predstavy autenticity.
S problémom autenticity človeka úzko súvisí aj problém odcudzenia3, resp. neautentického
spôsobu bytia človeka. Tým, že sa indivíduum odcudzuje sebe samému, druhému i spoločnosti,
nemôže sa prejavovať ako autentická bytosť. V tomto prípade môžeme tento jav označiť ako
negáciu autenticity. Je nám zrejmé, že takéto jestvovanie človeka nemôže existovať súčasne.
Otázkou zostáva, aký je medzi nimi vzťah. Na kvalitatívne vyššej úrovni je prvý zo spomínaných
druhov jestvovania človeka. Neautentickým sa stáva človek tým, že je vrhnutý do tohto sveta, je
a existuje ako niečo, čo nenaplnilo zmyslom svoje bytie. Neautentická osobnosť je odcudzená
nielen tým, že je vzdialená sama sebe, ale aj tým, že je vzdialená svojim vlastným činnostiam
a prostriedkom činnosti, ktoré jej podľa prirodzenosti patria. ([8], 136). K neautentickému spôsobu
života tak dochádza vtedy, keď sa človek vyhýba sebe samému, svojmu vlastnému bytiu a to práve
v každodennosti sveta. Človek rezignuje na svoju slobodnú vôľu, vzdáva sa zodpovednosti za svoj
osud a stáva sa súčasťou spoločnosti, pričom neexistuje ako osobnosť, ale ako niečo do istej miery
zvecnené.

2. Bytie osebe a bytie pre seba
Po ozrejmení základných termínov, ktorých sa bude týkať tento príspevok, môžeme prejsť
k samotnému jadru. Pokúsime sa analyzovať ústredné fenomény u existenciálne orientovaného
filozofa J. P.Sartra. Myslíme si, že práve tento mysliteľ nám má čo povedať - a to z dôvodu jeho
originálneho prístupu k tejto problematike. Zaujímajú nás dva typy, základné mody existencie
človeka – autentickosť a neautentickosť.
Celá Sartrova filozofia je zameraná na skutočnú existenciu, na človeka. Preto sa Sartre snaží
riešiť všetky filozofické problémy cez osobnosť človeka. Nie je to inak ani pri nami predostretom
fenoméne. V tejto súvislosti sa vynárajú termíny ako bytie osebe a bytie pre seba. Azda by bolo
3

Pozri Vajda, J.- Odcudzenie ako živý sociálny problém a jeho filozofická reflexia
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vhodné venovať sa práve týmto dvom termínom, resp. dvom druhom bytia. Vzťah medzi bytím
osebe 4 (bytie vecí, nevedomie) a bytím pre seba5 (bytie človeka, vedomie) je vzťahom fakticity
a transcendencie. Položme si otázku, čo znamená u Sartra pojem fakticity. „Táto večne miznúca
náhodnosť bytia osebe, ktorá máta bytie pre seba a viaže ho k bytiu osebe bez toho, že by sa dala
kedy uchopiť, je to, čo nazveme fakticitou bytia pre seba. Práve táto fakticita umožňuje povedať, že
je, že existuje, napriek tomu, že ju nikdy nebudeme schopní realizovať a že ju vždy budeme chápať
prostredníctvom bytia pre seba.“ ([16], 259). W. Janke, zaoberajúc sa Sartrovou filozofiou, hovorí
o fakticite nasledovne : „Fakticita (facticité) znamená, že se cítime vydáni do určité situace
(déllaissé dans une situation. Fakticky se shledávam situovaný svým místem, tělem, postavením,
svou minulostí, okolím, vztahem k jinému.“ ([7], 110-111). Môžeme konštatovať, že človek, ktorý
sa nachádza vo „faktickej situácii“, teda je situovaný, nie je schopný sa tejto fakticity vzdať. Človek
prekračuje z bytia osebe a zároveň ničuje toto bytie a prechádza do situácie, ktorá je v spojení so
slobodou, teda s bytím pre seba. Ľudská bytosť, ktorá je v bytí osebe, transcenduje až dospieva
k bytiu-pre-seba, ale v skutočnosti prekračuje k tomu, k čomu sa projektuje. U W. Jankeho sa
stretávame ešte s konkrétnejším vymedzením fakticity. ... „všemi čtyřmi momenty fakticity: svým
náhodným bytím-na-místě ..., ,svou tělesností ..., svou minulostí ... a konečně svým postavením...“
([7], 121). Sartre chápe vzťah medzi bytím osebe a bytím pre seba ako vzťah medzi minulosťou
a prítomnosťou. Bytie pre seba je tak prítomnosťou - to znamená, že je úplnou aktivitou. „Ak sa
nemôžem vrátiť do minulosti, nie je to spôsobené akousi magickou mocou, ktorá by ju umiestnila
mimo dosahu, ale jednoducho preto, že je bytím osebe a ja som bytím pre seba.“ ([17], 573). Bytie
osebe je spojené zase s minulosťou. Realizácia bytia je však možná len v prítomnosti. Túto
súvislosť neuvádzame náhodne. Práve naopak, aj na základe tohto vymedzenia môžeme badať istú
prepojenosť nami predostretého problému. W. Janke sa k tomuto vyjadruje v nasledovnej podobe:
„Transcendence naproti tomu znamená vědomé zaujetí stanoviska k fakticky danému, a to tak, že
nějaký rozvrhujíci se subjekt pouhé faktično nicuje a překračuje.“ ([7], 111). Teda z bytia osebe
človek prekračuje a zároveň ničuje toto bytie a prechádza do situácie, ktorá je v spojení so
slobodou, teda s bytím pre seba. Človek, ktorý je v bytí osebe, transcenduje, až dospieva k bytiu pre
seba, ale v skutočnosti prekračuje k tomu, k čomu sa projektuje. Bytie pre seba može niesť
ničovanie - a to len vtedy, keď sa samo určuje ako nedostatková bytosť. Ničovanie nie je to isté, čo
4

Pristavme sa najprv pri bytí osebe. „Bytie je. Bytie je osebe. Bytie je tým, čím je.“ ([16], 245). Charakteristikou bytia
– že bytie je tým, čím je – Sartre vymedzuje okruh bytia. Jedná sa o princíp totožnosti, ktorým sa vymedzuje, čím bytie
osebe je a nie tým, čím nie je. Bytie osebe nie je nikdy ani možné, ani nemožné. Je v skutočnosti. Podľa Sartra bytie
osebe nie je prezentované vzťahom k sebe, ale je sebou. To znamená, že mu chýbajú akékoľvek kvalitatívne určenia.
5
Podľa Sartra sa bytie pre seba definuje ..“ako také, ktoré je tým, čím nie je...“ ([16], 248). Z toho vyplýva fakt, že bytie
osebe je v protiklade s bytím pre seba. Bytie pre seba teda nebude vymedzené k vzťahom totožnosti, ale naopak
vzťahom netotožnosti. Tak je bytie pre seba vlastne ľudské bytie, jeho podstát – vedomie človeka. V tomto prípade však
už nejde o objektívnu realitu ako je to u bytia osebe. Bytie pre seba je podľa Sartra bytím, ktorému v bytí ide o jeho
bytie.
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zavedenie prázdnoty do vedomia. Vnútorné bytie nevytláča bytie v sebe z vedomia, pretože bytie
pre seba sa nepretržite samo určuje ako to, čo nie je bytie v sebe. Zdrojom transcendencie je tak
práve ničovanie. ([20], 41).

3. Vedomie- prereflexívne, reflexívne
V súvislosti s vedomím 6 hovoríme aj o istej spojitosti s ne-bytím. Problém vedomia je
považovaný za ústredný problém Sartrovej filozofie. Sartre nadväzuje predovšetkým na Husserlov
objav intencionality. Podstatou intencionality je zameriavanie sa na vonkajšiu skutočnosť. Pretože
samo vedomie nie je ničím, jeho obsah určuje práve spomínaná vonkajšia skutočnosť. ([2], 190).
Vedomie tak môže existovať ako protiklad bytia osebe. Tak, ako sme už naznačili, vedomie je
najskôr ničím, teda je ničotou, nemá obsah, ale človek, aby bol schopný dať vedomiu obsah, musí
podľa Sartra prijať fakt negácie. Pretože človek ako bytie osebe prijíma realitu takú, aká je a až
vtedy, keď dokáže poprieť, znegovať bytie osebe - teda aj veci - je schopné poprieť ničotu, voliť sa.
D. Smreková, píšuc o Sartrovi, konštatuje nasledovné : „Negácia sa takto objavuje ako prvotný
vzťah človeka k svetu. Prostredníctvom negácie privilegujeme (pre seba) jedno existujúce pred
iným, ktoré je odvrhnuté do ničoty.“ ([22], 31). Každé vedomie je postojové v tom, že sa
transcenduje, aby dosiahlo nejaký objekt a vyčerpáva sa práve v tomto postoji. Sartre tak spája
vedomie so svetom. Vychádzajúc z vedomia, poznáva človek okolitý svet, s čím súvisí už
spomínaná transcendencia.
Ako už vieme, človek je u Sartra chápaný ako bytie pre seba, čiže vedomie. To znamená, že
človek prijíma svet cez svoje vedomie, pričom práve vedomie je schopné poznávať svet. Sartre
rozlišuje dva typy vedomia - reflexívne a prereflexívne vedomie. Skúsme sa pozastaviť nad týmito
druhmi vedomia. Už z označenia jednotlivých vedomí je nám jasné, že pôjde o vedomia, ktoré sa
budú striktne odlišovať. Sartre vidí rozdiel medzi vedomiami v uvedomovaní si skutočnosti, alebo
lepšie povedané, v uvedomovaní si subjekt-objektového rozlíšenia. Prereflexívne vedomie je
u Sartra chápané ako nepostojové vedomie a reflexívne zase ako postojové vedomie. Pre lepšie
ozrejmenie si môžeme uviesť stanovisko J. Novozámskej k tomuto problému : „Abych mohl vědomí
reflektovat, musí tu již nějak být, musí reflexi předcházet. Jeho prereflexívní vědomí lze
charakterizovat jako vědomí, které předchází reflexi a není samo sobě předmětem. Je to vědomí
čisté, transparentní, absolutní.([10], 91).

6

Ako sme už spomínali, Sartre stotožňuje bytie pre seba s vedomím. Vedomie je najskôr ničím a až neskôr sa napĺňa
obsahmi. Sartre je do istej miery vo svojej koncepcii vedomia ovplyvnený Husserlom. ... „vedomie je postojovým
vedomím sveta. Každé vedomie je postojové v tom, že sa transcenduje, aby dosiahlo nejaký objekt, a vyčerpáva sa
v tomto postoji.“ ( [16], 238). Sartre tak spája vedomie so svetom a práve týmto vzťahom nadobúda svoj obsah
k okolitým veciam. Vedomie existuje iba vo vzťahu k objektu.
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Napríklad podľa Sartra by prereflexívne vedomie znamenalo fakt, že existuje nejaká kniha,
samotné vedomie si to však uvedomuje. To znamená, že v takomto prípade by išlo o vnímanie, či
pociťovanie konkrétnej knihy ku vzťahu k človeku, teda k vedomiu. Človek by tak vnímal len
vlastnosti danej knihy, napríklad, že je zelenej farby. O reflexívne vedomie by išlo vtedy, keby sme
spomínanej knihe dali určitý význam, rozmer vo vzťahu k sebe. Nešlo by už o vnímanie, ale
o uvedomovanie si konkrétnej skutočnosti vo vzťahu knihy k sebe samému. Sartre v súvislosti
s uvádzanými vedomiami píše o nich v nasledovnej podobe: ...„reflexiu robí možnou práve
nereflektované vedomie...“ ([16], 235). Podľa Sartra sa tieto vedomia navzájom nevylučujú, ale
skôr potrebujú.
Problém existencie človeka, teda aj vedomia, sa Sartre snaží riešiť dôslednejšie. Okrem
iného sa zameriava aj na ďalšie aspekty v živote človeka. Chápe vedomie ako existenciálne
vedomie, existenciu, pričom pod pojmom existencia sa u neho nechápe existencia v zmysle
existovať, byť a zotrvávať. „Ľudské (existenciálne) bytie možno charakterizovať ako možnosť byť
alebo nebyť tým, čím je, vrátane možnosti spôsobiť svoje nebytie.“ ([23], 64). V tomto význame
človeka esenciálne určujú druhí. Naopak, existenciu Sartre chápe ako projektovanie. S otázkou
existencie je spätá i dynamickosť, pretože nie je stabilná, nemenná či neprispôsobivá. Práve naopak,
existencia je preferovaná ako dynamická, nie je nemenným bytím, ale sa svojou podstatou spája
s časom a časovosťou - je bytím v čase. M. Prucha ohľadom existencie dodáva: „... je to vycházení
z toho, co jsme (ex) a zaujetí jiného postavení (sistere) sebepřesahovaní, sebepřekračovaní.“ ([13],
17). Z toho vyplýva, že východiskovým bodom je subjektivita, pričom asi najvýstižnejšie tento
moment vystihol Sartre pri vyslovení tézy, že „... bytie predchádza podstatu...“ ([18], 16). Tento
dnes už kultový výrok sa stal východiskom pre celú existenciálnu filozofiu. Vychádzajúc zo
subjektivity si človek volí sám seba, svoj život - to znamená, že najskôr človek musí byť a až potom
môže sám seba voliť. V tomto význame človeka esenciálne určuje vždy niečo iné, napríklad druhí.
To znamená, že existencia je vždy v spojení so slobodou. Cez slobodu sa človek realizuje a ničuje,
teda neustále pretvára svoju identitu. Práve cez toto ničovanie sa človek volí.

4. Problém ničoty
Problém ničoty má v Sartrovej filozofii veľký význam. Vo svojom ústrednom diele Bytie
a ničota sa venuje tejto problematike v dostatočnej miere. Ničotu chápe ako zložku reálna, ktorá sa
objavuje vo vzťahu človeka k svetu. ([20], 42). Negácia ako popretie existencie je tak vzťahom
bytia k nebytiu na základe pôvodnej transcendencie, teda na základe vzťahu bytia k bytiu.
V každom prípade môže ísť len o vedomú negáciu. Aby bolo možné povedať nie, tak podmienkou
je podľa Sartra ustavičná prítomnosť nebytia v nás a mimo nás. Sartre sa snaží odpovedať i na
otázky: Aký je pôvodný vzťah ničoty vzhľadom k ľudskej bytosti? Odkiaľ prichádza ničota? Aký je
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základný ničujúci spôsob chovania? Ničota je logicky neskoršia než bytie, pretože ničota
predpokladá bytie, aby ho mohla negovať. Bytie a nebytie by sa z tohto dôvodu nemalo klásť na
rovnakú úroveň, pretože bytie predchádza ničotu a zakladá ju. A tak ničota odvodzuje svoju
konkrétnu účinnosť z bytia. ([20], 51). Z toho nám vyplýva, že bytie nepotrebuje ničotu k seba
pochopeniu. Pojem bytia je možné preskúmať bez ničoty. Ničota, ktorá nie je, môže mať podľa
Sartra len požičanú existenciu, pretože svoje bytie čerpá z bytia. Kladie sa tu dôraz na vzájomnú
odpudivosť bytia a ničoty. Bytie a nebytie nie sú len prázdnymi abstrakciami. Existuje rad postojov
ľudskej reality, ktorý implikuje porozumenie ničote : nenávisť, obrana či ľútosť. ([20], 54). Ničota
obsahuje v sebe „nie“ ako základnú bytostnú štruktúru, je sama negáciou. Tieto reality, ktoré sú
zakúšané človekom a vo vnútornej štruktúre sú vybavené negáciou ako nutnou podmienkou ich
existencie, Sartre nazval „negativitami“. Zjednodušene môžeme hovoriť o akomsi princípe, keď
práve negácia je podmienkou pozitivity.
Slobodné existujúce indivíduum má v zásade dve možnosti, ako sa postaviť k životu, resp.
akú cestu bytia si zvolí. Buď sa človek prejaví ako autentická, alebo ako neautentická bytosť.
Spôsobom, akým si zvolí človek svoje smerovanie, si volí i pravosť či zmysel bytia. Človek buď
zostane tým, čím je a zostáva bytím pre seba, alebo toto bytie spojí s bytím osebe.
Práve tu by bolo potrebné sa pozastaviť a nájsť akúsi konkrétnejšiu súvislosť autenticity či
odcudzenia v Sartrovej filozofii. Doposiaľ sme sa skôr zaoberali otázkou, kedy je podľa Sartra
človek autentický alebo kedy sa sám sebe odsudzuje.
Neautentickým spôsobom bytia človeka podľa Sartra nedochádza k zvýznamňovaniu
situácií. Človek buď berie skutočnosť takú, aká je, alebo prijíma názory či rozhodnutia iných.
V tomto zmysle sa tak človek nerealizuje ako skutočná existencia. To znamená, že človeku postačí
len byť v určitej situácii, teda byť na určitom mieste a v určitom čase. Ide o najvšeobecnejšiu rovinu
v rámci Sartrových situácií „... člověk sám nežije, nevolí, kdy si není vědom sebe ani svých
možností jako existence.“ ([14], 91). Podľa Sartra je človek do života vrhnutý. Túto paralelu badať
aj v otázkach, ktoré si človek kladie v bežnom živote : Prečo som tu? Prečo sme vrhnutí do tohto
sveta, keď som o to neprosil? Tak človek nemôže rozhodovať o vrhnutosti do tohto sveta, ale je
odsúdený na slobodu. To znamená, že aby sa človek mohol voliť, musí byť, existovať, čo mu
v tomto prípade umožňuje práve vrhnutosť, teda situovanosť na určitom mieste a v určitom čase. Až
keď je človek do sveta vrhnutý, môže sa realizovať, pričom vrhnutosť v sebe zahŕňa i moment
náhodnosti. Tým, že je človek vrhnutý, dostáva sa do situácie vrhnutosti, ktorú neovplyvní, ktorej
nezabráni. Ostatným situáciám, ktoré sa v živote vyskytnú, však zabrániť môže. Človeka tak
môžeme charakterizovať ako bytie, ktoré prekračuje situáciu, do ktorej bol vrhnutý a ktoré dokáže
zo seba urobiť niečo iné, dokáže zmeniť situáciu. A práve týmto prekračovaním môže jedinec
dospieť k autentickému spôsobu prežívania.
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V situáciách v spojení so slobodou sa sloboda človeka realizuje. Aj keď na to, aby mohol
konať, potrebuje i „faktickú situáciu“, tá je pre slobodu nevyhnutnosťou. I. Buraj v súvislosti
s fakticitou a slobodou u Sartra konštatuje: „Každá z týchto „fakticít“ alebo situácií je nám
ľahostajná, pokiaľ jej nedáme zmysel, t. j. pokiaľ si v nej človek slobodne nezvolí, kým zamýšľa
byť.“ ([4], 430). Až v situáciách odkázaných na slobodu sa podľa Sartra realizuje autentické, pravé,
skutočné bytie. I. Buraj o chápaní Sartrovej slobody hovorí: „Človek je slobodný aj preto, že
ustavične ničuje svoju identitu, že sa v každom okamihu usiluje sám sebe uniknúť, že sa neustále
tvorí, stáva sa (se fait), namiesto toho, aby len jednoducho bol.“ ([3], 535). V Sartrovom ponímaní
je táto situácia realizovaná cez slobodu v spojení s bytím pre seba.
Po ozrejmení súvislosti spätých s naším ústredným problémom sa môžeme pristaviť pri
fenoméne úprimnosti, ktorý tvorí originálny motív v Sartrovej tvorbe.

5. Fenomén neúprimnosti (mauvaise foi)
V súvislosti s neautentickosťou sa vynára u Sartra koncepcia fenoménu neúprimnosti
(mauvaise foi). Na prvý pohľad sa zdá, že tento fenomén korešponduje s neautentickým spôsobom
existencie. A to z toho dôvodu, že byť úprimný v nás automaticky vyvoláva pocit autenticity
a naopak, byť neúprimným zas pocit neautenticity. Pokúsime sa na tento problém pozrieť a nájsť
adekvátnu odpoveď. Pozastavíme sa i nad otázkou úprimnosti, resp. jej realizovateľnosti a jej
dosiahnuteľnosti.
Z toho, čo sme už naznačili, je zrejmé, že pravý, hodnoverný spôsob existencie človeka je
spätý s bytím pre seba, teda s tým, čím nie je. To znamená, že autentickým sa stane jedinec podľa
Sartra až vtedy, keď sa bude pokladať za to, čo nie je. Teda bude schopný byť iným. Naopak
neautentickým sa stáva vtedy, keď sa berie ako niečo stále, nemenné, pasívne – čomu svedčí i nami
uvádzaná charakteristika bytia o sebe. Treba podotknúť, že Sartre sa vo svojich dielach nezaoberá
touto otázkou v dostatočnej miere. Preto sa pokúsime zrekonštruovať tento problém v rámci jeho
filozofie. Otázkou je, k čomu by sme sa viac priklonili : k autentickému alebo neautentickému
spôsobu prežívania ľudského jedinca. Na túto otázku sa pokúsime odpovedať v závere.
Z vyššie uvedeného platí tvrdenie o úprimnosti, teda autentickosti - človek je tým, čím je.
A opačné tvrdenie – o neúprimnosti, čiže neautentickom spôsobe existencie - človek je tým, čím nie
je. No práve tomuto sa Sartre bráni. Úprimnosť ako antitéza neúprimnosti je založená na princípe
totožnosti. Je zrejmé, že nie je možné konštituovať sa ako vec, o čom svedčí i neschopnosť poznať
seba samého ako bytie, aké je. V takom prípade by neúprimnosť bola nemožná a úprimnosť by sa
stala súčasťou bytia. Úprimnosť by tak bola braná ako univerzálna hodnota. ([20], 102). Podľa
Sartra sa úprimnosť stáva nemožnou a jej dosiahnutie sa stáva akousi formou neúprimnosti.
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Neúprimnosť je často spájaná s klamstvom. Tejto otázke sa nevyhol ani Sartre. Tomuto
problému sa v značnej miere venoval v diele Bytie a ničota, kde ho podrobil hlbšej analýze. Dospel
k tomu, že nie je správne prirovnávať tieto dva fenomény – a to z viacerých dôvodov. Klamstvo
označuje ako negatívny postoj, ktorý nemieri k vedomiu, ale k transcendentnu. Ide o akýsi
transcendentný spôsob chovania sa jedinca, keď klamajúci pozná pravdu. Kdežto neúprimnosť je
akési sebaoklamanie, ktoré sa týka slov a udalosti vo svete. V tomto prípade už nejde o dualitu
klamaného a klamajúceho, pretože človek zastiera pravdu len sám sebe, nie s úmyslom zastierať
pravdu ostatným. Naopak pri klamstve je táto dualita vždy prioritná. Predpokladá jedinca, ktorý
pozná pravdu, ktorú sa snaží zastrieť ostatným. Ide o akúsi jednotu vedomia, v ktorom práve ono
samo infikuje neúprimnosť. V každom prípade platí, že jedinec má pôvodný zámer a projekt
neúprimnosti. Človek má vedomie svojej neúprimnosti. ([20], 88 - 98).
Sartre sa snaží odpovedať na otázku: Aký musí byť človek vo svojom bytí, aby mohol byť
neúprimný? Týmto sa snaží určiť podmienky neúprimnosti a následne určiť spôsoby chovania sa
jedinca. Dochádza k záveru, že ide o redukciu na existenciálny spôsob bytia o sebe, čo sa snaží
názorne ukázať i na príkladoch. V tejto súvislosti hovorí o istom pokuse vytvárať protikladné
pojmy, teda pojmy zjednocujúce v sebe predstavu a negáciu tejto predstavy. Takto vytvorený
fundamentálny pojem, podľa Sartra, využíva dvojakú vlastnosť ľudského bytia: byť fakticitou a byť
transcendenciou. Oba tieto aspekty ľudskej reality nielen že sú, ale musia byť aj schopné účinnej
koordinácie. Neúprimnosť ich však nechce koordinovať ani prekonať syntézou, ide jej skôr o to,
aby potvrdzovala ich identitu a pritom zachovávala ich rozdiely. ([20], 97). Jedná sa
o potvrdzovanie fakticity, akoby bola transcendenciou a transcendenciu, akoby bola fakticitou. Je to
preto, že keď uchopuje jedno, zahŕňa v sebe súčasne aj druhé. Tak sa nám javí dvojzmyselnosť ako
základný rys neúprimnosti. Sartre tento fakt označuje za duplicitu ľudskej reality, ktorá spočíva
v tom, že na každý spôsob chovania môže človek konvergovať dva pohľady: svoj a pohľad
druhého. Samozrejme, tieto pohľady majú rozdielne štruktúry. Z toho, čo sme už spomenuli, je
zrejmé, že ľudskú realitu treba konštituovať ako bytie, ktoré je tým, čím nie je a ktoré nie je tým,
čím je.
Cieľom neúprimnosti je podľa Sartra vymaniť sa z dosahu. Ide o istý únik, ktorého snahou
je, aby sa bytie previedlo k inému bytiu. „Aby tedy neupřímnost byla možná, je k tomu třeba, aby
sama přímost byla neupřimná. Podmínkou možnosti neupřímnosti je, aby lidská realita ve svém
nejbezprostřednejším bytí a ve vnitřní struktuře předreflexivního cogito byla, co není, a nebyla, co
je.“ ([16], 110).
Tento fenomén sa pokúsime opísať v spojení s úzkosťou. Dokáže si človek uvedomiť
úzkosť? Na túto otázku ponúka Sartre vysvetlenie v podobe vzťahu klamu a úzkosti. Každý človek
prežíva úzkosť, takpovediac je úzkosťou. V prípade, že človek svoju úzkosť zakrýva a maskuje, je
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neúprimný. „Aj keď sa úzkosť maskuje, vidieť ju. ([16], 23). A tu narážame na spomínanú
neúprimnosť.
Podľa Sartra neúprimnosť neprichádza zvonku, ale je zakotvená v samej štruktúre ľudského
bytia. Hovoríme o ontologickom určení charakteru ľudskej reality a nie o morálnej kvalite ľudského
bytia. Neúprimnosť tu nie je chápaná ako nejaká kvalita, ktorú môže človek počas života
nadobudnúť, pretože je ňou apriori nasiaknutý. Človek má vo svojej konštrukcii túto vlastnosť
danú. Naopak, samotná úprimnosť je produktom vedomia v rámci pravej existenciálnej situácie, no
v tomto prípade ide o degradovanie sa na situáciu v širšom zmysle. To znamená, že vychádzajúc
z autentického bytia sa človek za pomoci úprimnosti dostáva do stavu neautentického bytia.
Fenoménom neúprimnosti v rámci Sartrovej filozofie sa na Slovensku zaoberá hlavne D. Smreková,
ktorá hovorí o dvojakej intencii tohto problému „... na jednej strane odmietam kvality, ktoré
vlastním, na strane druhej sa pokúšam konštituovať ako bytie, ktorým nie som...“ ([21], 528). Takže
formou, ako človek uniká do neúprimnosti, je samotné odmietanie, negovanie, či už kvalít alebo
vlastného bytia. Človek má takto možnosť zaujať negatívny postoj nielen k okoliu, ale aj k sebe
samému. Naskytá sa nám otázka, ako je možné negovať svoje bytie? Odpoveď spočíva v možnosti
negácie – človek dokáže povedať nie. V podstate ide o to, že samotný človek sa neberie taký, aký
je, ale hľadá v sebe také vlastnosti či charakteristiky, ktoré nie sú pre neho typické, určujúce.
Môžeme uviesť konkrétny príklad pre lepšie ozrejmenie tohto fenoménu. Človek, ktorý sa
v skutočnosti trápi, dokáže byť navonok šťastný. V tomto momente sa tak človek stáva neúprimný
voči sebe, ale i voči iným. Byť neúprimným však neznamená nebyť slobodným, ide o ukrytie
slobody za neautentické bytie. Obzvlášť sa tento fenomén prejavuje v spoločenských vzťahoch,
teda vo vzťahu k iným. V tejto súvislosti D. Smreková dodáva „... v očiach druhého sa usilujem byť
jedincom (osobnosťou) s pevne určeným sociálnym statusom, postojmi, charakterom, bez neistoty
a nepokoja, ktorý v mne podnecuje moja sloboda.“ ([21], 529).

6. Pohľad druhého
Podľa Sartra sa človek ako indivíduum realizuje v rámci spoločnosti ako neautentická
existencia. S neautentickým bytím sa nám tak u Sartra vynára problém spojený s existenciou
druhého. Tento vzťah bytia pre seba s bytím pre druhého7 je často nazývaný ako pohľad druhého.
V súvislosti s druhým môžeme hovoriť o dvoch rozmeroch tohto fenoménu. Jedným je fakt, že sa
človek identifikuje ako autentická osoba len za pomoci druhého, čo môžeme považovať za prínosný
argument. Na durhej strane sa v dôsledku tejto sebaidentifikácie človek sebapotvrdzuje ako niečo,
čo je už potvrdené či ukončené. Týmto človek na seba nazerá ako na predmet, pretože sa takto javí
7

Bytím pre druhého Sartre označuje existenciu druhého. Druhý je iný človek, teda „ja“, ktorým nie je samotný človek.
Negácia tak vystupuje ako konštrukcia bytia druhého. Medzi druhým a človekom je ničota oddelenia. ([20], 285).
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druhému. Tento druhý rozmer je však pre Sartra neprípustný, pretože človek je slobodný
a projektujúci sa tvor, ktorý potrebuje druhého, aby mohol plne postihnúť všetky štruktúry
ľudského bytia. Druhí ľudia sa tak vnímajúcemu jedincovi javia ako predmety. J. Novozámská
konštatuje: „To, že jsme viděni, si uvědomujeme s různou intenzitou v nesčetných zážitcích (lásky,
hněvu, studu, hnusu atd.) To, že existují jiné subjekty, pro něž jsme sami objekty, je jisté. Jistota
cizího bytí je dána vědomím bezprostředne, a to s heterogenností bytí pro-sebe a bytí pro-druhé.
([10], 106).
Snaha uchopiť seba samého ako niečo objektívne, niečo, čo je tým, čím je, je stálou túžbou
človeka. No ako sme už naznačili, nie je to možné. Ako prvé si Sartre všíma epistemologické
uchopenie druhého - a to na základe percepcie, dívania sa. Druhý človek je pre mňa ten, ktorého
vnímam, dívam sa na neho. No na druhej strane vníma a díva sa i on samotný, pričom si vytvára
predstavu, súdi a fixuje človeka ako niečo ukončené. Objektovosť sa tak stáva podľa Sartra jedným
zo spôsobov prítomnosti druhého k človeku. Cez pravdepodobnosť zase ľudská bytosť uchopuje
druhého ako osobnú prítomnosť. Nikdy však nedôjde k takej situácii, aby jedinec dokázal uchopiť
druhého ako subjekt svojej subjektivity. Druhý sa stáva predmetom sveta, ktorý je definovaný
týmto svetom. Sartre dodáva, že tento pohľad je vždy realizovaný v situácii, to znamená, že každý
sa uskutočňuje vlastným spôsobom.
Pri pohľade na druhého sa dostávajú subjekty do konfliktu. Ide o vzájomné obmedzovanie
sa subjektov, o zamedzovanie slobodných sebaprojektov. ([5], 46). Dôsledkom tohto konfliktu je
hanba subjektov – ide o pocit uznania, že jedinec je to, čo druhý vidí a súdi. Pre takúto situáciu sú
typické pocity ako hanblivosť, nesmelosť, rozpaky či nešikovnosť. Napríklad, nesmelý človek
vyjadruje svoju hanblivosť červenaním sa, potením sa, čím si svoje telo uvedomuje nie pre seba, ale
pre druhých. Podľa V. Černíka je hanba pocitom prvotného pádu, akéhosi poklesku, faktu, že sa
jedinec prepadol do sveta, medzi veci. Taktiež potrebuje vedieť prostredníctvom druhého, čím je.
Touto hanbou sa ľudská bytosť sama sebe zjavuje.
S otázkou pohľadu sa u Sartra vynára i otázka tela človeka, ktorú analyzuje vo vzťahu
k vedomiu. Telo chápe ako niečo vonkajšie a naopak vedomie ako niečo vnútorné. Hovorí o dvoch
aspektoch ľudského tela: telo ako bytie pre seba (telo vedome zakúsené) a telo ako bytie pre
druhých (telo vo vzťahu k druhým), pričom konštatuje, že medzi nimi nie je komunikácia, a teda
nie sú navzájom ani redukovateľné. ([20], 366). K týmto dvom aspektom pridáva aj tretí telo pre
vlastníka, ktorý si uvedomuje inú dimenziu svojho tela pri pohľade druhého. Sartre sa nezaujíma
o telo ako o študovaný predmet, zaujíma ho iba jeho funkcia vo vzťahu k sociálnemu kontaktu.
Pristavíme sa pri tretej spomínanej dimenzii, a to z dôvodu korešpondencie s pohľadom.
Vedomie existuje vo svojom tele – tak by sa dala charakterizovať prvá dimenzia. Telo
ľudského jedinca používajú a poznávajú druhí – v tomto prípade ide o druhý ontologický rozmer
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tela. A napokon, pokiaľ je človek pre druhého, druhý sa mu zjavuje ako subjekt, pre ktorého je
jedinec objektom – ide o základný vzťah k druhému. ([20], 414-415). To je tretí ontologický rozmer
tela. V tejto súvislosti môžeme hovoriť o tele pre druhých – prejavom je už spomínaná hanba. Tým
nechceme naznačiť, že telo nepatrí jedincovi, snažíme sa skôr vystihnúť fakt odcudzenosti
a neuchopiteľnosti v takejto situácií. Podľa Sartra ozrejmuje štruktúry ľudského tela pre druhých
práve reč.
Objavením druhého sa človek sám odsudzuje k neautentickému bytiu. O tom svedčí
i Sartrova téza, ktorá je nám známa z jeho divadelnej hry S vylúčením verejnosti8: „Peklo, to sú tí
Druhí.“ ([19], 77). Jedinec vníma toto odcudzenie ako odcudzenie svojich vlastných možností. I.
Buraj v tejto súvislosti poukazuje na druhý rozmer prostredníctvom hegelovského modelu vzťahu
pána a otroka. ([4], 426). Prirodzeným prejavom vzťahu ja a druhý je tak konflikt. Z toho, čo sme si
dosiaľ povedali, je možné pozorovať istú binaritu autentického a neautentického vo vzťahu
ľudského jedinca k druhému.

7. Nevoľnosť
V rámci autenticity či neautenticity u Sartra je v úzkom spojení aj nevoľnosť alebo hnus.
Práve nevoľnosť je vzhľadom na jeho tvorbu originálna. Preto uvádzame citát z jeho diela
s rovnomenným názvom Nevoľnosť. „Nejde to, vůbec to nejde: mám ji, mám to svinstvo, mám
Nevolnost.“ ([15], 30). Ostáva nám ozrejmiť, čo si Sartre pod týmto termínom predstavuje.
V podstate ide o to, že človek sa vo svojom živote vyrovnáva so svojou existenciou. Nevoľnosť je
chápaná ako telesný stav, ktorý spôsobuje hnus, dezorientáciu. Hnus je základnou charakteristikou
ľudského života. Práve v skúsenosti ľudského tela sa objavuje tento zvláštny element,
prostredníctvom ktorého sa jedinec uvedomuje. K tomu, aby sa človek uvedomil, potrebuje už
spomínaný pohľad druhého, ale i vzťah k telu druhých. Iných ľudí potrebuje človek k tomu, aby
vedel, kto je, nie aby vedeli druhí o ňom. Pre ozrejmenie uvádzame ukážku zo spomínaného
románu: „Něco se se mnou stalo, nemohu už o tom pochybovat. Přišlo to jako nemoc, ne jako
obyčejná jistota, ne jako zřejmost. Usadilo se to ve mňe potají, pozvolna, cítil jsem se poňekud
podivně a trochu nesvůj, toť vše.“ ([15], 13).
Podľa Sartra človek prechádza životom na základe prijatia určitého názoru. V živote jedinca
však nejde všetko podľa toho, ako si to sám naplánuje, ale i podľa toho, aký názor príjme človek od
iných. Vtedy dochádza u jedinca k strate istoty, človek sa stáva neistým, dezorientovaným. Dostáva
sa do stavu nevoľnosti, ktorá v ňom vyvoláva chaos. Sartre tento proces označil ako „chorobu
8

Celá hra je situovaná v jednej miestnosti za zavretými dverami, kde sa stretávajú traja ľudia – Garcin, Estelle a Ines.
Všetci majú spolu žiť a navzájom si vytvoriť intimitu – teda spoznať sa, predstaviť sa navzájom. Každý z nich rozpráva
o svojom živote a tým dáva priestor ostatným, aby bol videný. Nakoniec to dospeje do takého štádia, kedy sa nedokážu
pozerať sami na seba vlastnými očami a začínajú sa vnímať zrakom druhých.
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žalúdka“ založenú na psychickej báze. Nevoľnosť preto môžeme označiť za stav, ktorý je vyvolaný
príčinou druhého. „Bolest žaludku je žaludek sám jakožto bolestivě prožívaný. Jako taková není
bolest před tím, než do hry vstoupí odcizujíci kognitivní vrstva, ani lokálním znakem, ani
identifikací. Bolení žaludku je žaludek přítomný vědomí jako čistá kvalita bolesti.“ ([20], 419).
V tomto okamihu človeku neostáva nič, len sa dostať z takéhoto stavu, a to tak, že sa rozhodne
nájsť prostriedok na prekonanie hnusu – v tom zmysle, že ho v sebe poprie. Z toho vyplýva fakt, že
človek sa nemôže vyhnúť svojej slobode, pretože práve nevoľnosť je dôsledkom slobody človeka.
Môžeme konštatovať, že práve cez nevoľnosť človek môže dospieť k plnohodnotnému životu. To
znamená, že cez tento uvádzaný stav neistoty sa človek pokúša dostať von, chce dospieť k pravému
opaku.

V súčasnosti sa o autenticitu zaujíma viac psychológia ako filozofia. A tak je tento fenomén
spájaný s identitou človeka, pričom je skúmaná ako vyjadrenie stupňa, ktorým je človek subjektívne
sám sebou a zároveň do akej miery je jeho prejav k okoliu v zhode s touto charakteristikou. ([25],
69).
V závere sa pokúsime o zhrnutie analyzovaného problému. Z toho, čo sme si naznačili je
nám zrejmé, že obidva spôsoby resp. mody ľudskej existencie sú pre Sartra typické. Ostáva nám
teda zovšeobecniť kedy sa človek prejavuje v autentickom a kedy v neautentickom mode. Treba
brať do úvahy fakt, že pre Satra sa druhý stáva nebezpečnou a zlou vecou. Aj keď sa dva subjekty
stretávajú a chcú sa navzájom uchopiť ako tieto subjekty, nikdy to podľa Sarta nie je možné. Vo
vzťahu k druhému, môže človek tohto jedinca uchopiť len ako predmet. Bližšie sme sa touto
otázkou zaoberali v podkapitole s názvom pohľad druhého. Môžeme teda skonštatovať, že
autentické stretnutie človeka s človekom nie je možné, a to z dôvodu nemožnej dosiahnuteľnosti.
No práve človek dostávajúci sa do konfliktu pri stretnutí s druhým sa dokáže neskôr realizovať ako
autentická bytosť, a to aj vďaka nevoľnosti – stavu človeka, keď si uvedomuje seba ako
predmetnosť, ktorá je produktom tohto stretnutia. Nevoľnosť sa tak stáva prvým stupňom
sebauvedomenia.
Zaujímavá je aj otázka úprimnosti či neúprimnosti človeka, ktoré v nás na prvý pohľad
vyvolávajú paradox, ktorý sme spomínali v podkapitole s rovnomerným názvom. Úprimný
neznamená byť autentický a naopak neúprimný neznamená byť neautentický. Neúprimnosť sa stáva
súčasťou človeka. Pokúsme sa odpovedať na otázku, či je možná, realizovateľná úprimnosť. Z toho,
čo sme povedali, je zrejmé, že úprimnosť sa stáva nemožnou a jej pokusom o dosiahnutie sa ľudská
bytosť dostáva opäť k neúprimnosti. Nemožnosť úprimnosti, vnútorná falošnosť, plynie podľa
Sartra z toho, že človek chce utiecť z vnútorného nedostatku bytia, že sa snaží realizovať svoje
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prázdne, nevyplnené bytie. Preto je neúprimnosť akýmsi predpokladom autentického prežívania
jedinca. Treba však zdôrazniť, že neúprimnosť nemá nič spoločné s vedomým klamstvom.
Na základe našich záverov je vhodné zamyslieť sa, či je vôbec opodstatnené zaoberať sa
autenticitou a neautenticitou v rámci Sartrovej filozofie. Je zrejmé, že Sartre sa touto otázkou
v konkrétnej podobe nezaoberal, aj keď vo svojej filozofii rozoberal fenomény v úzkom prepojení
s danou problematikou. No je ťažké zvoliť si jeden z týchto dvoch modov existencie - a to aj
z dôvodu ich prepojenosti. Názorným príkladom je i spomínaná neúprimnosť.

Resumé
Cieľom príspevku, ktorý je členený na šesť podčastí, je ozrejmenie autentického a neautentického
spôsobu existencie človeka u J. P. Sartra. V úvode sa snažíme vymedziť základné pojmy ako
autenticita, neautenticita a odcudzenie. V súvislosti s fenoménom, ktorý je riešený, vystupujú do
popredia viaceré vzťahy – bytie o sebe s bytím pre seba, fakticita s transcendenciou, reflexívne
s prereflexívnym vedomím. V tejto súvislosti sa ďalej vynára problematika ničovania ako spôsob
negácie a s ním súvisiace „negativity“ – nenávisť, obrana, ľútosť. Zaujímavá je aj otázka úprimnosti
či neúprimnosti človeka, ktorá je rozoberaná v konfrontácii s klamstvom a sebaoklamaním,
netotožnosťou a totožnosťou či bytím pre seba a bytím o sebe. Ústredným problémom sa stáva
otázka o možnosti človeka prežiť svoj život autentickým a následne neautentickým spôsobom, resp.
ktorý zo spomínaných modov existencie je skôr. Na túto otázku sa snažíme odpovedať cez „pohľad
druhého“ i „nevoľnosť“. Dospievame k tvrdeniu o nemožnosti úprimnosti, pričom sa však tento jav
stáva akýmsi predpokladom autentického prežívania jedinca. Do úvahy treba brať však fakt
o netotožnosti neúprimnosti s vedomým klamstvom.

Summary
The aim of the author′s contribution, that is divided into six parts, is to explain authentic and
inauthentic way of human being by J. P. Sartre. At the beginning we try to define main concepts
like authenticity and abalienation. In connection with the phenomenon, that is being solved, more
relations are made clear. Being about itself with being for itself, fakticity with transcendentality,
reflexive with surreflexive consciousness. In this connection we see another, problem of destroying,
like the way of negation and with it connected „negativities“- the hate, the defence, the compassion.
The question of sincerity or insincerity is interesting as well. It is analyzed in confrontation with the
lie and the self-lying, the nonidentity and the identity or the being for itself and being about itself.
The main problem becomes the question about the possibility of human being to live his life in an
authentic and thereafter inauthentic way. Or more precisely, which of the ways of existence is
earlier. To answer this question is the author trying to reply with the other′s look and indisposition.
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She comes to claiming about the impossibility of sincerity, and it becomes a kind of assumption of
one′s authentic living. We have to take into consideration the fact about unidentity of insincerity
with wilful lying.
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MRAVNÉ VEDOMIE V JAROŠOVÝCH MOŽNÝCH SVETOCH
(LÁSKY HMAT, PSY SA ŽENIA A MILODAR SLUČKA)
Mgr. Zuzana Ištvánfyová, 3. ročník, Slovenský jazyk a literatúra

Hľadanie formy morálky, ktorá by bola prijateľná pre
každého – v tom zmysle, že by sa jej každý mal podrobiť
– pokladám za desivé.
Michel Foucault

Existuje nesmierne veľké množstvo možností, ako sa v súčasnosti dá nazerať na umelecké
texty, pričom nemusí záležať na tom, či je text nový, alebo vznikol už dávno, o čom hovorí, ba
často dokonca ani akým spôsobom, občas nie je dôležitý autor a niekedy ani čitateľ. Dôležité je, že
ten text existuje a dôležitá je voľba, ako sa ja rozhodnem s daným textom pracovať. Možností, ako
už bolo spomenuté vyššie, je mnoho a do istej miery závisia nielen od literárneho vedca, ale aj od
konkrétneho umeleckého diela – raz sa javí vhodnejšie uplatniť skôr recepčnú estetiku, inokedy si
text priam pýta teóriu filozofie jazyka či postmodernú teóriu, niekedy sa zdá, že sa nepohneme bez
istého biografizmu a historizmu, no najčastejšie ide o zmes viacerých možností, z ktorých jedna
dominuje. V nasledujúcom príspevku to bude teória a sémantika možných svetov1 aplikovaná pri
analýze a interpretácii troch textov Petra Jaroša – Lásky hmat, Psy sa ženia a Milodar slučka,
pričom primárne nás bude zaujímať mravné vedomie subjektov (postáv) v texte a otvorenosť
jednotlivých próz z pohľadu intencionálneho čitateľa.
Začneme však trochu obšírnejšie. Mravnosť ako fenomén totiž v súčasnej slovenskej
umeleckej literatúre znamená čosi viac, ako len útržky z tvorby jedného autora, preto je nutné
konkretizovať kontext, v ktorom budeme uvažovať. Zároveň je potrebné dodať, že naša práca ani
zďaleka neobsahuje všetko, čo môže táto téma ponúknuť – je len pozastavením sa na špirále vývoja
literatúry.
Súčasná slovenská literatúra a jej čitatelia prechádzajú akousi katarziou s neistým
smerovaním. Jaroš-čitateľ to vyjadruje takto: „Čím dnes trpím je to, že môžeme cestovať, sme
slobodní, ale nemám čas prečítať si päť kníh týždenne, ako som to robil voľakedy. Okrem toho
desať - dvanásť časopisov. Bol som tri - štyrikrát do týždňa v kine. Čítal som aj beletriu, aj odbornú
literatúru, napríklad filozofiu. Dnes nemám čas. Ja vlastne v knižkách len listujem. Na odbornú

1

V českej (a čiastočne aj slovenskej) odbornej literatúre sa stretávame s termínom fikční světy/fikčné svety, vhodnejší sa
nám však javí termín možné svety, jednak preto, že slovo fikčný má veľmi blízko k slovu fiktívny a fikcia, ktoré majú
zrejmé odlišné konotácie ako slovo možný a možnosť. Vychádzame tiež z anglickej terminológie, v ktorej sa táto
problematika označuje spojením possible worlds, čoho najvhodnejší preklad je práve spojenie možné svety.
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literatúru, na sústredenie a jej akceptáciu vôbec nemám čas. Nemám čas dlhé hodiny nad ňou
sedieť, robiť si výpisky. Žijeme síce v slobodnejšom prostredí, v slobodnejšom štáte, ale sám seba
vnímam, ako strašne ochudobneného.“ (Jaroš, 2000). Situácia súčasnej slovenskej literatúry je však
omnoho komplikovanejšia.
Na tomto mieste by sme mohli vychádzať z teórie postmoderny a uvažovať predovšetkým
o fragmentárnosti, chaose a destabilizácii sveta ako takého, pričom problematika hodnôt
nepochybne predstavuje jednu z jeho najaktuálnejších súčastí. Následne by sme mohli zamerať
pozornosť aj na svet, v ktorom moc má ten, kto má peniaze a mediálny priestor, svet, v ktorom je
mnoho hodnôt diskutabilných a v ktorom stojí sloboda pomerne vysoko v hierarchii mnohých ľudí,
no akosi sa čím ďalej, tým menej hovorí o zodpovednosti, ktorá s touto slobodou súvisí. Môžeme to
nazvať postmodernou, ale aj inými menami. V slovenskej literatúre sa, tak ako v iných oblastiach,
zmnožujú paralely toho, ako to je, resp. ako by to mohlo byť. Ak by sme teda tvrdili, že
v súčasnosti prevláda na Slovensku postmoderná literatúra, neboli by sme celkom presní.
Postmoderna v sebe obsahuje množstvo rozmanitých, zväčša experimentátorských, koncepcií
a postupov písania, tak ako obsahuje veľa tém, ktorým sa venuje. Na druhej strane však existujú
popri nej aj iné možnosti (napríklad moderna), ktoré sa svojou podstatou od postmoderny líšia,
znamenajú jej opak, logické popretie. Tvrdiť, že postmoderna v sebe zahŕňa všetko, by bolo teda
scestné. Ak má raz niečo kvalitu A, nemôže to mať zároveň aj negáciu tejto kvality, čiže –A.
V rámci týchto úvah sme sa rozhodli rozdeliť si súčasnú slovenskú literatúru do dvoch
hlavných okruhov, na modernistický a postmodernistický, pretože všetky predchádzajúce obdobia,
smery a prúdy sa viac či menej podobajú na jeden z týchto okruhov. Zároveň je potrebné uviesť, že
ak sa stotožníme s názorom, že postmoderna ako literárne obdobie ešte stále trvá, nie je možné
utvárať finálne súdy o tom, aké charakteristiky má či nemá. Je zrejmé, že v mnohých je opakom
moderny, súčasne má však aj kvality podobné, resp. potenciálne podobné až zhodné, napríklad aj
preto, že obe tieto línie fungujú ako slovesné umenie, čo anticipuje aj zhodnosť v istých kategóriách
výsledného tvaru umeleckého textu. Súčasne je nutné pripomenúť, že umelecký text nemusí spĺňať
(a u slovenských spisovateľov zväčša ani nespĺňa) kritériá výlučne jedného okruhu. V slovenskej
literatúre posledných desaťročí možno často sledovať príklon autorov a autoriek k formálnej či
tvarovej postmodernosti, v ideovej, resp. myšlienkovej rovine však texty zväčša zostávajú
v hraniciach skôr modernistických. Tento stav nepochybne súvisí s individuálnym vývinom
slovenskej literatúry ako takej, ale aj s tým, že vonkajšie príčiny, ktoré v severoamerickom
a západoeurópskom kontexte súviseli s rozvojom kapitalizmu, vplyvom médií a informačných
technológií, s hrozbou nukleárnych a ekologických katastrof, s heterogénnosťou kultúrnych,
etických a estetických hodnôt a pod. u nás jednoducho neexistovali, alebo mali značne inú kvalitu
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a vplyv na literatúru. V tejto práci má však rozlišovanie modernistického a postmodernistického inú
funkciu. Pracovné rozdelenie do štyroch skupín:
1. modernistický tvar + modernistická idea,
2. modernistický tvar + postmodernistická idea,
3. postmodernistický tvar + modernistická idea,
4. postmodernistická tvar + postmodernistická idea,
poukazuje na šírku možného skúmania literatúry v jej celku i jednotlivostiach, v poetike i noetike.
Pre nás je takéto delenie dôležité najmä z hľadiska toho, ako budeme rozumieť hodnotám,
mravnému vedomiu a tomu, o čo vlastne textu ide v jeho hĺbkovej štruktúre. Je zrejmé, že
pozornosť zameriame na druhý člen týchto dvojíc, pričom sa nevyhneme čitateľskému hľadisku. Do
veľkej miery tu budeme mať dočinenia s horizontom očakávania, tak ako ho definuje Jauss, resp.,
ako to vidí Eco, s kódom a encyklopédiou2.
Teória možných svetov sa v tomto prípade dá aplikovať práve preto, že sa zaoberáme dvoma
(nami) vymedzenými okruhmi, ktoré z hľadiska recepčnej estetiky možno vnímať ako dva svety zo
skupiny všetkých možných svetov. Je zrejmé, že aktuálnym svetom (ak vylúčime reálny aktuálny
svet) bude ten, ktorý čitateľ (či už vedome, alebo nevedome3) bude chápať ako svet svojho pohľadu
(v rámci ním a v sebe samom pertraktovaných hodnôt) na text. „…musíme ,začít tam, kde jsme’,
a MY jsme umístěni do aktuálního světa, který je náš. Z tohto světa neexistuje žádný fyzický
přístup do ostatních možných světů. Pro nás zůstávají ostatní možné světy intelektuálními
projekcemi.“ (Fořt, 2005, str. 33, podľa Rescher). Akákoľvek hodnota bude teda výsledkom práce
(mravného) vedomia čitateľa a nie subjektu v texte. Autor, v pozícii subjektu mimo textu, má v tejto
situácii len chabú (i keď predsa len nejakú) možnosť vplývať na to, ako budú jednotlivé hodnoty
vnímané, resp. ako sa s nimi čitateľ identifikuje. A práve to záleží na čitateľovi – pričom nie je
dôležité, či je to čitateľ naivný, alebo kritický, ale to, ktorý zo skupiny všetkých možných svetov je
pre tohto konkrétneho čitateľa aktuálny (čo tvorí jeho encyklopédiu, kontext a pod.).
Problematika možných svetov, ako jedna z viacerých metód prístupu k textu, umožňuje
rozmýšľať nad umeleckým artefaktom (v našom prípade prózou) vo viacerých dimenziách. Aj
napriek tomu, že má značné potencie a do veľkej miery berie do úvahy čitateľa a to, akým
spôsobom doplní a vysvetlí svet textu, zdá sa, že kvalita či umeleckosť literatúry nie je pre ňu príliš
relevantná. Aj napriek tomuto deficitu, hovorí čosi aj o svete mimo textu a v našom prípade (keďže
hovoríme o mravných hodnotách subjektov v texte), je aplikovateľná. Ako hovorí Thomas G. Pavel
„"authors and cultures have the choice to minimize or maximize" the "unavoidable incompleteness"
2

„…encyklopedie je akumulované, stále se měnící historické vědění, jehož pomocí je mnohoznačný text konkretizován
a aktualizován v průběhu čtení, a který čtenáři dovoluje, aby vyplňoval „prázná místa“ a „meziprostory“ (Zima, 1998,
str. 294, podľa Eca).
3
Pozri Ecove definície čitateľov (Eco, U.: Interpretácia a nadinterpretácia, 1995).
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of fictional worlds; he has suggested that cultures and periods of a "stable world view" tend to
minimize incompleteness whereas periods of "transition and conflict" tend to maximize it“ 4
(Doležel, 1995, podľa T. G. Pavel).
Predpokladáme, že každý autor, dokonca každý umelecký text, vytvára u čitateľa špecifickú
encyklopédiu, ktorá je do istej miery odlišná od encyklopédie reálneho sveta. Tak, ako nie je možné
(správne?) porozumieť textom bez istého povedomia, resp. poznania reálneho sveta (Ecova
encyklopédia), niektoré texty si vyžadujú poznanie špecificky literárne – ide tu totiž o svet/svety,
ktorý/é nie je/sú reálny/e, ale sú vytvorené autorom na ploche textu (Doleželova encyklopédia). Pri
čítaní musí čitateľ poznať, resp. prepnúť aj na ďalší/ďalšie možné (literárne) svety a vedieť ich
uplatniť pri vnímaní toho-ktorého konkrétneho textu. Dobrým príkladom je žáner fantasy. Vieme,
že isté literárne zobrazované postavy či skutočnosti sa v našom reálnom svete nevyskytujú, nemáme
o nich povedomie a nie sú odrazom (či obrazom) nášho reálneho života a empírie. Napriek tomu ich
pri čítaní literárneho textu zväčša akceptujeme a vytvoríme si paralelný fiktívny svet, v ktorom už
takáto skúsenosť bude. Ďalším príkladom sú svety, ktoré si vytvárame čítaním iných – realistických
– textov. Na rozdiel od predchádzajúceho (nemožného) sveta fantasy, sú tieto svety možné, avšak
skúsenosť a povedomie o nich nemáme z reálneho sveta mimo textu, ale z iných textov. Ak
napríklad vieme, že Peter Kello z Jarošovej prózy Milodar slučka (1991) „pocítil pri srdci pichnutie
a odrazu ho rozbolela hlava“ (Jaroš, 1991, str. 167), pretože mu ukradli románové dielo, na ktorom
dlho pracoval a ktoré zvláštnym spôsobom korešpondovalo s jeho literárnym životom, môžeme
konštatovať, že takáto situácia a reakcia na ňu je možná aj v reálnom svete. Rozdiel však nastáva,
ak by sme sa o nej dočítali niekde inde. Tu už by bolo nutné rozlišovať kompetenciu a fundovanosť
čitateľa – čitateľ, ktorý Jaroša nečítal, by si zmienku o Petrovi Kellovi a jeho zmiznutom románe
spájal s realitou sveta, o ktorej vie, že veci sa kradnú a že okradnutého táto skutočnosť mrzí. Na
druhej strane čitateľ, ktorý si Milodar slučku prečítal (a aj zapamätal), by mal na interpretáciu textu
možností viac – mohol by totiž uvažovať aj o spojitosti jednotlivých literárnych textov.
Ak svoju pozornosť teraz zameriame na postavu, môžeme v súvislosti s vyššie uvedeným
súhlasiť s Petrom A. Bílkom, že „funkce postavy ve vyprávění se utváří od její pozice na škále
medzi hypotetickým pólem zcela přímočarého odkazovaní do sféry aktuálního světa („reálná“
postava charakterizovaná vlastním jménem i atributy, které k ní máme přiřazeny na základě našich
historických, kultúrních či dobově sociologických znalostí) a pólem zcela intratextového
odkazovaní, kdy jsou zpřetrhány či znegovány všechny potenciální vztahy k aktuálnímu světu…“
(Bílek, 2003, str. 160). Interpretácia postavy ako jednej z najdôležitejších kategórií literárneho diela
a interpretácia jej vedomia nepochybne patria k metódam, pomocou ktorých možno dospieť
4

„autori a kultúry majú možnosť minimalizovať alebo maximalizovať nevyhnutnú neúplnosť/otvorenosť fiktívnych
svetov; tvrdí, že kultúry a obdobia „stabilného sveta“ majú tendenciu minimalizovať túto neúplnosť/otvorenosť, kým
obdobia „zmeny a konfliktu“ ju zas maximalizujú“ (preklad Z. I.)
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k pochopeniu významu celého textu a jeho myšlienkového odkazu. Zložitejšie je to však
s odpoveďou na otázku, čo alebo kto vlastne tú-ktorú postavu vytvára. Nepochybne môžeme
hovoriť o autorovi a podľa niektorých teórií (recepčná estetika, resp. new criticism a readers
response criticism, teória fikčných svetov a ďalšie) súčasne aj o čitateľovi. Zdá sa však, že postavu
ovplyvňujú aj iné skutočnosti. Súhlasíme s tvrdením Daniely Hodrovej, že postava „na jedné straně
vždy nějakým způsobem (i zdánlivě nulovým) reflektuje okolní svět, sociální role, dobovou
a žánrovou koncepci člověka, ale na druhé straně tento fakt nevylučuje, že postava současně
představuje dynamický prvek se syjetově-kompoziční funkcí, prvek vstupující do nejrůznějších
vztahů s jinými složkami textu. Různé poetiky postavy v literatuře 20. století akcentují buď
mimetickou a sociálně reprezentativní funkci postavy, nebo její funkci strukturní.“ (Hodrová, 2001,
str. 541).
Takýto obšírnejší úvod do problematiky mravného vedomia v Jarošových možných svetoch
sa nám javil vhodný najmä preto, že tri texty, ktorým sa budeme venovať (Lásky hmat, Psy sa ženia
a Milodar slučka) vznikali v období, ktoré má podľa teórie Thomasa G. Pavela tendovať
k maximalizácii otvorenosti textu (ide o obdobie okolo roku 1989, ktoré je nepochybne veľkou
zmenou v reálnom živote). Jarošove texty sú však paradoxne v mnohých svojich líniách (napríklad
aj vo vedomí mravnosti, resp. rozlišovania dobra a zla) až príliš uzavreté a jednoznačné (a to aj
napriek otvoreným koncom či až detektívnym tajomstvám v sujete). Možno i to je dôvod, prečo sa
z autorov debutujúcich v 60. rokoch 20. storočia ako jeden z mála hodnotí ako autor, ktorého texty
z konca 80. a začiatku 90. rokov dosahujú oveľa nižšiu kvalitu ako jeho predošlé práce. Dôvodom
je zjavne snaha príliš rýchlo zaznamenať súčasnosť, ale aj podať svoje názory o nej a to všetko ešte
nejakým novým spôsobom. „Prílišná aktuálnosť témy, to, že ju dostatočne neprežil a len povrchne
zhodnotil, boli len niektoré z príčin umeleckého neúspechu románu 5 . Závažnejšou príčinou bola
neujasnená umelecká koncepcia, ktorá sprevádza Jarošovu tvorbu už od románu Nemé ucho, hluché
oko.“ (Čúzy, 1998, str. 114).
Peter Jaroš, podobne ako ďalší autori debutujúci na konci 50. a v 60. rokoch 20. storočia
(najskôr tí, ktorí sa sústreďovali okolo časopisu Mladá tvorba – A. Hykisch, J. Kot, J. Johanides, M.
Čeretková, A. Chudoba a neskôr, okolo roku 1964, sa k nim pripájajú predovšetkým Rudolf
Sloboda, Vincent Šikula, Dušan Kužel, Ján Beňo, Pavol Vilikovský a niektorí ďalší. (Noge, 1980,
str. 208)), prešiel rôznymi fázami vo svojom umeleckom profilovaní sa. Viktor Timura6 rozdeľuje
jeho tvorbu na tri základné obdobia, v ktorých rozoznáva odlišnosti v tematickej i výrazovej rovine.
V prvom, ktoré nadväzuje na avantgardné smery, vyjadruje pocity mladej nastupujúcej generácie
exponované do existenciálnych problémov literárnych hrdinov, druhé obdobie je charakteristické
5

Autor hovorí o románe Milodar slučka (1991), avšak túto poznámku možno aplikovať viac-menej aj na ostatné dve
prózy, o ktorých je v tejto práci reč.
6
TIMURA, Viktor. 1999. Peter Jaroš. 1999.
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návratom k tradičnému slovenskému prostrediu a do detstva na Liptove a tretie obdobie, ktoré
Timura považuje za zatiaľ neukončené sa „vyznačuje autorovým jednoznačným ostro kritickým
postojom k súčasným problémom a v posledných románoch z prelomu 80. – 90. rokov (…) priamo
odmietavým postojom k existujúcej spoločenskej realite“ (Timura, 1999, str. 21). Práve posledné
menované obdobie a prózy v ňom vytvorené predstavujú kontroverzný podklad pre prácu
literárnych kritikov (Ivan Sulík, Igor Hochel, Marta Součková, Eva Jenčíková, Vladimír Barborík,
Ladislav Čúzy, Jozef Špaček, Viera Žemberová, Peter Káša a ďalší) a ich zväčša nepriaznivý postoj
k týmto textom, ktorý čiastočne vyplýva z textov samotných a čiastočne aj s ich komparáciou
s Jarošovými najlepšími dielami.
Všetky tri spomínané Jarošove texty do istej miery využívajú formálne postmoderné postupy
(intertextualita, citátovosť, autocitátovosť, fragmentarizácia, palimpsest a pod.), nás však zaujíma,
ako sa uplatňuje zmena vonkajšieho (reálneho) sveta v texte fiktívneho sveta, a to konkrétne
v rovine axiologických potencií textu. Uvedomujeme si však, že násilné oddeľovanie tvaru od idey
nie je vhodné a pravdepodobne ani možné. Už v prvom zo spomínaných textov, románe Lásky hmat
(1988), je očividné, že Jarošova spisovateľská práca sa preniesla aj do Jarošovho spisovateľského
umenia. Inak povedané: máme dočinenia s textom, ktorý je rozptýlený do viacerých línií,
v niektorých z nich pomerne dejový až akčný (spĺňa teda požiadavku (post)modernej
fragmentárnosti), no na druhej strane má pomerne veľa deficitov, čo sa týka zobrazovania subjektov
v texte. Postavám chýba psychologické prekreslenie, ktoré by bolo zárukou ich uveriteľnosti.
Hovoria síce o svojich vnútorných stavoch (najmä hlavná postava, Jozef Kitamora), čitateľsky to
však pôsobí skôr ako mechanický opis duševných rozpoložení ľudí, o ktorých akoby hovoril niekto
druhý. Problém pritom nie je ani tak v tom, že napr. Kitamora hovorí o svojom strachu priamo (tu
pravdepodobne zohrala úlohu rozprávačská forma, to, že román je rozprávaný v tretej osobe),
problém nastáva, keď sa pozrieme na text ako celok. Je v ňom toľko odkazov na objekt
Kitamorovho strachu – na vojnu – a takých rozmanitých (od rozhlasových správ, výpovedí ľudí,
novinových článkov, Kitamorových fiktívnych obrazoch vojny, scenára a pod.), že sa čitateľ
automaticky musí prestať zaujímať o Kitamorov psychický stav a upriamiť pozornosť na vojnu ako
objekt mimo neho. Keď ešte hovorí o sebe, je pomerne presvedčivý: „Ako by som ti to vysvetlil?
Ten strach neviem ani presne definovať. Straší mi v hlave, štípe ma v žalúdku ako po stej cigarete,
mrví sa mi v žilách a vyjedá mi miechu. Akoby som mal v sebe mravenisko. Cítim sa ako myš či
potkan na lodi, ktorá sa má čoskoro potopiť…Vlastne, aj viem, čoho sa bojím, len sa bojím priznať
si to…Možno sú to všetko len moje zlé predtuchy. Zdá sa mi však, že loď, ktorá sa má čoskoro
potopiť, je naša rodná zem a zničí ju budúca atómová vojna…“ (Jaroš, 1988, str. 11). Akonáhle
však u Jaroša prevládne snaha o experiment a nóvum v tvare, akoby prestávali byť subjekty v texte
a celá idea prózy predmetom jeho záujmu. Nemožno sa potom čudovať, že na mnohých miestach
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„prebleskuje Jarošov sklon neúmerne dlho zotrvávať v rovine publicizmu a mierne povrchnej
popisnosti“ (Špaček, 1987, str. 92). Z hľadiska možných svetov je očividné, že Kitamorove zaujatie
atómovou vojnou nie je ničím umelecky obohacujúcim, pretože ide len o strohé kumulovanie
informácií na tému, ktorá je prevažnej väčšine (ak nie všetkým) čitateľov známa. Autor tieto
informácie neobohacuje o svoj vlastný špecifický pohľad na vec, preto niektoré fragmenty románu
pôsobia ako čítanie odbornej literatúry. Na tom by nebolo nič zlé, vieme, že postmoderna takéto
postupy v umeleckej literatúre využíva bežne. Rozdiel je v tom, že Jaroš dáva tieto fragmety do
textu z iného dôvodu, ako by to robil postmoderný autor. Čitateľsky sa v ideovom pláne textu nedá
vystopovať ani radikálna irónia, ani výsmech, ani parodovanie vševediaceho rozprávača. Lásky
hmat poskytuje ako oporu odkaz na reálny svet, aj to len mechanicky prebratý: „Po výbuchu
jadrovej zbrane so silou jednej megatony počas jednej milióntiny sekundy uvoľní jadrová reťazová
reakcia ohromné množstvo energie. Teplota dosahuje hodnotu desiatok miliónov stupňov, a tým sa
rovná teplote vo vnútri Slnka. Všetky komponenty bomby sa v okamihu vyparia a nastáva
vyžarovanie silnej vlny jadrového žiarenia vo forme gama lúčov a neutrónov. Vzduch, ktorý sa
nachádza okolo bomby, sa zároveň rozžeraví do biela a vytvára svetelný kruh, ktorý sa nazýva
ohnivá guľa!“ (Jaroš, 1988, str. 48). Takýmto spôsobom Jaroš popisuje na viacerých stranách
javovú podstatu jadrovej vojny, aby nakoniec zakončil všetky svoje bádania konštatovaním: „Nuž
teda ako? Báť sa, alebo sa nebáť, to je otázka? Jozef Kitamora sa bál.“ (Jaroš, 1988, str. 55). Bojí
sa aj čitateľ, no to isté by sa dosiahlo aj čítaním odborného článku o jadrovej fyzike.
„Umeleckejšie“ je už v texte zobrazený Kitamorov súkromný život – jeho vzťah k žene
a deťom – popri jeho strachu z atómovej vojny a práci na scenári je ho však pomerne málo.
Pozastavme sa teraz na chvíľu pri mravnom vedomí protagonistu tohto Jarošovho románu.
Aký je Kitamora z hľadiska čitateľa? Aký je (fiktívny) svet, v ktorom sa nachádza? Keďže v texte
nie je z hľadiska jeho mravného vedomia veľa medzier (Doležel na to používa termín „gaps“), ktoré
by čitateľ mohol dopĺňať svojím špecifickým spôsobom7, je nutné sa venovať tomu, čo je v románe
explicitne vyjadrené. Vychádzame tu z názoru viacerých literárnych vedcov, že „the incompleteness
of fictional worlds is a challenge to the reader, a challenge increasing as the incompleteness of the
world increases. (…) And so in recreating the world, the reader's imagination "fills in the gaps left
by the text itself." Moreover, "each individual reader will fill in the gaps in his own way ...; as he
reads, he will make his own decision as to how the gap is to be filled"8 (Doležel podľa Isera).
Jozef Kitamora je jednou z tých postáv súčasnej slovenskej literatúry, ktorá je tvarovaná tak,
aby odrážala „súčasnosť“. Ako píše Eva Jenčíková „sústredený záujem o tematiku životného sveta
7

Pozri bližšie teóriu možných svetov a recepčnú estetiku Kostnickej školy.
„neúplnosť – otvorenosť – fiktívnych svetov je výzvou pre čitateľa, výzvou, ktorá sa zväčšuje tak, ako sa zvyšuje
neúplnosť tohto sveta. (…) A tak pri znovu-vytváraní sveta čitateľova predstavivosť „dopĺňa medzery, ktoré sú v texte
ponechané“. Zároveň si „každý individuálny čitateľ dopĺňa medzery svojím vlastným spôsobom… pri čítaní robí
vlastné rozhodnutia o tom, ako medzery doplní“.
8
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minulosti sa v osemdesiatych rokoch výrazne presúva do zobrazovania najsúčasnejšej súčasnosti.“
(Jenčíková, 1988, str. 121). Tento fakt môžeme sledovať aj v práci mnohých ďalších slovenských
prozaikov (Rudolf Sloboda, Dušan Mitana, Pavel Vilikovský, Pavel Hrúz, Dušan Dušek a ďalší),
Jarošove texty z konca 80. a začiatku 90. rokov sa však od textov ostatných v mnohých veciach
líšia. Zobrazujú síce súčasnosť, no ich subjekty paradoxne hovoria o pocite, resp. vedomí súčasníka
len veľmi málo. Kým na strane vonkajšej javovej skutočnosti sú presné a vyčerpávajúce,
nevyjadrujú svoj vnútorný postoj k zobrazovanej skutočnosti. Kitamora síce hovorí o svojom
strachu, máme možnosť vyčítať z jeho prehovorov a správania aj jeho mravné princípy, nezdá sa
však skutočný, pretože jeho vnútro jednoducho v texte nie je umelecky presvedčivo stvárnené.
V dvojici racionálno – emocionálno u neho jednoznačne prevláda racionálno. Vie presne, prečo sa
bojí(me), trápi(me), trpí(me), teší(me) – nijako to však emocionálne nespracováva a neodráža.
Rozprávač nespochybniteľne konštatuje fakty, a práve táto istota a presvedčenie o vlastnej pravde
ochudobňuje čitateľa o možnosť uplatňovať v texte vlastné názory a pocity – jednoducho vlastné
vedomie. Takéto jednoznačnosti sa v texte vyskytujú na mnohých miestach. Dozvedáme sa
napríklad, že naši predchodcovia boli geniálni, pretože mali čas. „Mohli a vedeli sa sústrediť celé
mesiace a roky na to, čo robili. To nám chýba! Preto nás potom bolí srdce! Preto nás z výčitiek
svedomia,

že sme neurobili, čo sme mohli, a z prehnanej

snahy dohnať zameškané

a nedostihnuteľné, kolia infarkty. Preto sme občas pesimisti, smutní a zádumčiví, akí sme nikdy
predtým nebývali…“ (Jaroš, 1988, str. 99).
Ak sa pozrieme na srdce ako symbol, zistíme, že srdce je „odnepaměti sídlem duše, citu,
odvahy, vědomí a rozumu“ (Lurker, 2005, str. 477). Prenesene môžeme tvrdiť, že je teda tým, čo
symbolizuje koncept moderny, čím Jarošove postavy a vlastne aj celý román nadobúdajú
modernistické charakteristiky. Z uvedeného úryvku je zrejmé, že Jozef Kitamora sa obzerá
sentimentálne do minulosti a na súčasnosti vidí mnohé nedostatky. Jeho (literárne) mravné
vedomie, ktoré je formované zážitkami z vojny, z návštevy Vietnamu a reflexie umeleckého sveta
svojej práce (ako scenárista a dramaturg vidí mnohé ideologické machinácie, ktoré umeniu – v jeho
prípade najmä filmu – škodia), možno v prvom rade nazvať humanistické a pacifistické. Zdá sa, že
stojí za pravdu, spravodlivosť a predovšetkým mier, pričom tak trošku pritakáva dobe – niet potom
divu, že amerických vojakov opisuje nasledovne: „sebavedomí, spupní, supermanskí, vyzývavo
nadradení, moderní americkí vojaci-zabijaci verili, že lietajúci personál USA je výkvetom národa,
plniacim „svätú úlohu spasenia civilizácie“; že sú na to, aby zadržali rozširovanie komunizmu
a všetko, čo môže ohroziť bezpečnosť USA dnes aj v budúcnosti; považovali svoje zabijacké remeslo
za prepotrebnú profesiu, za zaujímavé, hoci tvrdé zamestnanie.“ (Jaroš, 1988, str. 34).
V takomto kontexte potom ani veľmi neprekvapí, ako Jaroš završuje Kitamorov osud. Nechá
ho zomrieť veľmi symbolickým spôsobom. Jeho srdce, pripomínajúce tvarom cigaru, jedného dňa
90

protestne vybuchne a odletí vo forme biologickej rakety zničiť vesmírny komplex, aby tak varovalo
ľudstvo nielen pred možnou jadrovou pohromou, ale najmä pred človekom ako takým. Kardiológ
Granáth (symbolizmus mien je pre Jaroša príznačný) si pateticky zapíše nasledujúcu správu: „Živé
organizmy, keď im hrozí vyhynutie, správajú sa často celkom neočakávane. Dnes sa to odohráva
s ľuďmi. Sebazáchovný pud ľudstva spôsobil, že ich srdcia sa menia na biologické rakety. Pred
niekoľkými hodinami jedna z nich, Kitamorove srdce, zničila smrtonosný náklad jednej z mocností,
pohybujúci sa nad našimi hlavami… Áno, mier začína v našich srdciach a potvrdzujeme ho svojimi
činmi!“ (Jaroš, 1988, str. 266). Ako konštatuje Ladislav Čúzy: „Román má celkom zrejmé politicky
angažované pointovanie. Modelový príbeh však pôsobí veľmi vykonštruovane a myšlienkovo
zjednodušene.“ (Čúzy, 1998, str. 112). Nepochybne, najmä záver pôsobí bizarne, pričom celá
symbolika srdca stráca svoj zmysel, keďže Jaroš ju explicitne vysvetlí slovami Kitamorovho lekára.
Kitamora teda nie je postavou, ktorá by svojím mravným vedomím reflektovala súčasnosť
a prenášala ju cez seba čitateľovi. On je figúrkou, ktorá slúži na priame verbalizovanie názorov
(nielen) autora. Individuálny stav vedomia (postavy) síce nemôže byť určený empirickými
prostriedkami, z hľadiska recepčnej estetiky, resp. v intenciách teórie možných svetov je však
situácia iná. Každý čitateľ má istú mieru voľnosti, na základe ktorej môže dotvárať individuálny
možný svet konkrétneho fiktívneho sveta textu, a tým pádom aj vedomie jeho subjektov. V prípade
Kitamoru si ho z emocionálneho (a sčasti aj mravného) hľadiska môže vytvoriť pomerne rozmanito
len v prípade, že bude rozmýšľať v intenciách postmoderny a rozhodne sa formálne fragmenty textu
zosobňovať s vedomím hlavnej postavy. To predpokladá, že výber úryvkov prisúdime jemu a nie
autorovi a že budeme prisudzovať tomuto výberu isté mravné pozadie. V opačnom prípade – teda
ak sa na túto prózu pozrieme z modernistického hľadiska – je Kitamora (a preto i text ako celok)
viac-menej uzavretou, explicitne vyjadrenou, kapitolou, a to preto, že sme rezignovali na tvar
umeleckého textu (resp. v ňom nevidíme spojitosť s ideou textu) a berieme do úvahy len
Kitamorove prehovory a jeho činy. Ak by sme sa na Lásky hmat pozreli z tohto uhla pohľadu, mohli
by sme konštatovať, že mravné vedomie subjektu v texte je na (možno až neuveriteľne) vysokej
úrovni, že je jednoznačne humanistické, pacifistické a v Kitamorovom hodnotovom rebríčku sú na
najvyšších miestach mier, rodina a umelecká sloboda. V každom prípade práve zobrazenie
a formovanie hlavnej postavy, snaha autora o odovzdanie akéhosi mravného (etického) posolstva
malo za dôsledok to, že celý text nie je esteticky presvedčivý a v tvorbe Petra Jaroša nepredstavuje
krok vpred, ale skôr naopak.
Nasledujúci román, Psy sa ženia (1990) rovnako explicitne odráža tendencie autora
poukázať na istý etický problém a aj v tomto prípade využíva na tento účel aj postmoderné
prostriedky. V próze sa stretávame s citátovosťou, autocitátovosťou, kvázicitátovosťou, Jaroš
vkladá do svojho textu synopsu poviedky, korešpondenciu, básne a pod., no zároveň sa snaží
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narúšať časovo-príčinné vzťahy románu. Aj napriek tomu, že používa rozmanitejšie prostriedky na
svoju deštrukciu fabuly – začína od konca (čo je pomerne čitateľsky lákavé), vkladá poéziu i prózu,
ústrednú líniu často narušuje a zastiera literárnu skutočnosť – román nepôsobí tak rozbito ako to
bolo v próze Lásky hmat. Príčina je pravdepodobne taká, že tu lepšie pracuje so subjektami v texte
a hlavné motívy transponuje priamo cez ne a nie pomimo s cieľom zasiahnuť rovno čitateľa. Pri
čítaní sa preto môžeme buď identifikovať s postavou a cez ňu sa dostaneme k tomu, čo chce autor
v texte ideovo vyjadriť, alebo sa s postavou neidentifikujeme a cez negáciu sa dostaneme v podstate
k tomu istému. Ak v priebehu čítania zistíme, že hlavná postava je záporná, budeme takýmto
spôsobom posudzovať aj jej činy a myšlienky. Petra Apolenára, hlavnú postavu, najskôr
posudzujeme kladne, pretože v texte vystupuje v prvej rozprávačskej osobe a to implicitne
ovplyvňuje to, ako ho vnímame. Neskôr však Jaroš zapracúva do textu také motívy a situácie, na
ktoré Peter Apolenár reaguje neadekvátne. Dopustí sa napríklad vraždy, lenže autor celý motív
zobrazuje tak, aby čitateľ hlavnú postavu z morálneho hľadiska odsúdil – ide totiž o vraždu
nevinného starého muža, ktorý v texte pôsobil ako kladná postava, upozorňoval na ekologické
problémy, bol dokonca rodinným priateľom a navonok neexistuje motív na vraždu. Apolenár ho
zabil len preto, že si myslel, že podozrenie padne na človeka, ktorého bytostne nenávidí a ktorému
závidí jeho moc, Evera Siaga. Román sa však čím ďalej, tým viac pre čitateľa otvára (najmä
z hľadiska posudzovania hlavnej postavy), pretože protagonista sa postupne stáva rozporuplnejší –
nie však vo svojom mravnom vedomí, ale v tom, ako ho navonok či vo vnútorných monológoch
prezentuje. Hovorí napríklad: „Znervózňovala ma záplava zmätených a nevytriedených informácií,
z ktorých vznikal v mojej duši utlmujúci šum a miesto záujmu vzbudzoval apatiu a ľahostajnosť.
Neustála potreba zaujímať postoj k novým a novým hodnotám, o ktorých diskutujúci poväčšine
tárali, utlmovala vo mne nielen vlastné hodnoty, ale utvrdzovala ma v presvedčení: radšej byť zlým,
ako nijakým…“ (Jaroš, 1990, str. 165).
Z úryvku vyplýva, že protagonista prechádza zmenami, ktoré hlboko zasahujú jeho
osobnosť, zároveň si tiež uvedomuje, že v spletitej štruktúre svojho prostredia patrí medzi ľudí,
ktorým moc nepatrí a takmer ľudsky ho to hnevá. V honbe za ňou je ochotný zabiť, oženiť sa,
klamať, až napokon klesnúť aj do roly poslušného psa bez akejkoľvek sebaúcty. Možno súhlasiť
s názorom Ivana Sulíka, že tento „Jarošov román je smutnou groteskou-parabolou o trpnom súhlase
s duševným násilím, pričom trest je priam exemplárny: úplná amorálna defenzíva hlavnej postavy
a jej súhlas s rolou psa-lokaja despotickej mafiánky.“ (Sulík, 1991, str. 50). Na druhej strane
z hľadiska teórie možných svetov môžeme uvažovať o tom, prečo sa Jaroš rozhodol pracovať
s týmto etickým problémom cez zápornú postavu, ako ju a jej vedomie zobrazil, formoval
a pointoval. Je totiž zrejmé, že výsledný esteticko-ideový výsledok je o čosi lepší, ako to bolo
v prípade románu Lásky hmat. Príčinou je pravdepodobne aj fakt, že Jaroš do istej miery rezignoval
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na autoritatívny prístup z hľadiska rozprávača a postavy a istú voľnosť ponechal aj čitateľovi.
Mravné vedomie v tomto možnom literárnom svete nie je podané explicitne, ale naopak implicitne,
pričom v románe neabsentujú ani prvky istej irónie a grotesknosti. Nemožno tu však stále ešte
hovoriť o postmodernej „ideológii“, pretože autorovo posolstvo nereflektuje všetky autority ako
také (ktoré by postmoderna jednoducho zosmiešnila alebo vôbec nebrala do úvahy). Ide tu skôr
o iróniu modernistického typu, pretože Jaroš si vybral autoritu peňazí a politickej moci – čo sú
aspekty, resp. motívy, ktorým sa venovala literatúra už takmer od svojich počiatkov. Zároveň sa dá
konštatovať, že autor poetiku aj noetiku utváral so zámerom poukázať na akýsi vyšší mravný
princíp, ktorý stojí nad tým materialistickým. Mravné vedomie hlavnej postavy sa preto dá
charakterizovať ako „zlé“, „nehumánne“, „podlé“, „mocichtivé“ a pod., textúra samotnej prózy
však anticipuje reakciu (a vlastné utváranie povedomia mravnosti) u intencionálneho čitateľa tohto
textu. Dôkazom môže byť aj fantastický motív premeny Petra Apolenára na psa v závere románu,
prípadne nevysvetliteľné premeny ďalších ľudí na psov a ich miznutia. Symbolika tohto zvieraťa je
rozmanitá a zdá sa, že sa v jednotlivých situáciách dá interpretovať rôzne. Kým miznutie ľudí
a zjavovanie sa psov má pravdepodobne súvisieť s ekologickou problematikou zobrazenou
v románe (mimochodom poetologicky v texte nedotiahnutou do konca) a symbolicky by mohlo
plniť funkciu „medzisveta“, prípadne psy by mohli byť chápané ako „strážcovia podsvetia“, hlavná
postava a jej premena na psa asociuje iné konotácie. Pes totiž figuruje nielen ako symbol vernosti,
ale aj ako symbol závisti, čo, ako sa zdá, predstavuje Apolenárovu podstatu. Zozačiatku
reprezentuje to pozitívne, čo pes symbolizuje9, neskôr klesá na dno svojich mravných možností –
„zopsuje sa“. Keďže však nie je postmodernou postavou, otvorený záver poskytuje možnosť istej
premeny (k dobru a pravde v modernistickom poňatí) v čitateľovom vedomí.

„– Kto je to? – spýtal sa pani Júlie a ukázal na mňa.
–

Môj pes Sokrates, – odpovedala pani Júlia. (…)

Zastal nado mnou a ja som videl, ako nervózne sa mu triasla ľavá noha.
–

Tvoj pes aj číta? – spýtal sa stúpil nervóznou ľavou nohou na okraj listu Mistra ze Želíz.

–

Áno, aj číta…

Chlapík pokľukol a pozrel sa mi do tváre.
–

On vie aj plakať? – začudoval sa.

–

Môj pes vie všetko! – odpovedala pani Júlia.“ (Jaroš, 1990, str. 283 – 284).

Apolenárov/Sokratov plač možno totiž chápať aj ako istú katarziu alebo aj ako ľútosť nad
sebou a svojím osudom. Jaroš implicitne zobrazuje tradičné mravné vedomie a aj keď jeho
9

Pes môže vystupovať ako „nositeľ kultúry“, môže byť symbolom kazateľov, ktorí svojimi jazykmi (slovom) pôsobia
na duše hriešnikov a je tiež symbolom vernosti a cnosti. (Lurker, 2005, str. 374).
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protagonista nie je jeho priamym nositeľom, dá sa v texte nájsť, odhaliť a v rámci vlastného čítania
aj do istej individuálnej miery doplniť (cez prizmu intencionálneho čitateľa).
Román okrem iného poukazuje aj na problematiku manipulácie, ktorá nezriedka využíva
prostriedky médií, ale aj čistej sily. Na ovplyvňovanie ľudí v Malej Vsi slúži redakcia Kváder, ktorá
klamstvami i polopravdami vytvára ovzdušie všeobecnej prosperity, ekologickej bezchybnosti
a najväčšej dokonalosti tých hore (bratia Siagovci), na druhej strane, čistá sila sa uplatňuje, ak
niekto klamstvá odhalí, je potrebné ho odstrániť alebo aspoň poriadne vystrašiť. Ako uvádza
Ladislav Čúzy: „Román Psy sa ženia je viacplánový. Dominuje mu úsilie analyzovať mechanizmus
manipulácie mocnejšieho so slabším. Mocnejší je nezreteľnejší, najvýraznejšie ho reprezentuje
funkcionárska dvojica bratov Siagovcov, ale menších manipulátorov je v románe viac (Mistr ze
Želíz), či manipulátorky v sfére sexu (krásna pani Júlia, Zita, či telocvikárka Kasanová). Zástup
slabších je početnejší, sú nimi takmer všetci obyvatelia modelového mestečka Malá Ves, ale najmä
nádejný spisovateľ Peter Apolenár.“ (Čúzy, 1991, str. 93). V kontexte našej práce je však potrebné
doplniť, že manipulácia s mocou zobrazená v tomto texte neprináša nejaký nový typ postavy či
vedomia postavy v texte, naopak, pridržiava sa starých koľají, pričom je zreteľné, že autor sa cez
text snaží transponovať oný (z hľadiska idey) „veľký príbeh“, aj keď sa v tvare či forme diela
neustále pokúša o experimenty a postmoderné inovácie. Ideovo sa teda možné svety Jarošovej
mravnosti v texte obmedzujú len na tradičnú „takmer dopovedanosť“ so zrejmým posolstvom čo je
správne a čo nie, vedomie postáv v texte je len zriedkavo problematizované a implicitný čitateľ
preto nemá možnosť nejako významne dopĺňať medzery, ktoré sú v texte ponechané. Možno preto
súhlasiť s konštatovaním Kristíny Krnovej, že román Psy sa ženia je v mnohom veľmi podobný
predchádzajúcemu Jarošovmu pokusu o tvorivú inováciu, románu Lásky hmat: „Dve prestupujúce
sa roviny románovej skutočnosti (jedna štruktúrovaná ako epické vyjadrenie idey, druhá ako
viacjazyková koláž umeleckých, publicistických, spravodajských, denníkových a epištolárnych
textov) sú v oboch románoch formálnym príznakom postmoderny, avšak svojou grotesknou
dimenziou tendujúcou k čitateľnému posolstvu (podmienky totalitného režimu bránia slobodnej
tvorbe alebo tvorcu morálne devastujú) nereagujú ešte na jej ducha.“ (Krnová, 2003, str. 109).
Posledná z trojice vybraných kníh z obdobia zmeny reálneho sveta autora, Milodar slučka
(1991) predstavuje nepochybne krok iným smerom, a to aj v ideovej báze zobrazovanej hlavnej
postavy. Dalo by sa povedať, že Jaroš sa pokúsil urobiť posun od postmodernistického tvaru
a modernistickej idey k postmodernistickému tvaru aj postmodernistickej idei, aj keď tvrdiť, že ide
o celkom postmoderné dielo by bolo príliš zjednodušujúce a asi aj nepravdivé. Čo sa týka reakcie
kritiky na toto dielo, stretávame sa prevažne so záporným hodnotením jej poetiky, ale najmä toho,
že autor sa príliš skoro podujal na zobrazenie novej životnej skúsenosti (nežná revolúcia), že
románu chýba autorova reflexia zobrazovanej látky a je teda len akými „vyfabulovaným
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žurnalizmom“. Nemožno sa potom čudovať, že na Milodar slučku padajú charakteristiky ako
„devalvácia bez rozpakov“, „adaptovanie postupov literárneho schematizmu na epické rozprávanie
o nástupe doby, ktorá sa rozhodla odmietnuť ho ako taký definitívne a v akejkoľvek podobe“
(Sulík), „gýč“, resp. „toto nie je žiadna postmodernistická literatúra!“ (Součková), „naskakovanie
na rýchlik komercie“, „publicistické dokumentovanie časov“ (Hochel), alebo aj také, že u Jaroša sa
„nie vždy dá hovoriť o vývoji“ (Barborík) a pod. Napriek tomu, z hľadiska postavy (opäť treba
pripomenúť, že umelecká hodnota pri uvažovaní o mravnom vedomí postáv nezohráva príliš
dôležitú úlohu) sa dá hovoriť o posune k väčšej relativizácii jej vedomia, ako to bolo v prípade
predchádzajúcich dvoch kníh. Jaroš zobrazuje vedomie hlavnej postavy (postáv) tak, aby
umožňovalo aj istú nedourčenosť (otvorenosť) – dovoľuje mu to najmä rozporuplná téma románu
(odkazujúca na látkovú skutočnosť – či už ide o situáciu okolo novembra 1989, alebo do textu
včleňovaný text novely Milodar pojednávajúci o období Povstania), postmodernistické postupy,
ktoré si zvykol experimentálne používať už v predchádzajúcich textoch, ale, paradoxne, aj
poetologické nezvládnutie fragmentárnosti v texte.
Peter Kello, hlavná postava prózy Milodar slučka, sa v mnohom podobá na hlavných
predstaviteľov románov Lásky hmat a Psy sa ženia. Aj on umelecky tvorí – píše román – a aj on
tvorí spojivo s textom v texte a preplieta tak aktuálny románový problém textu s problémom do
tohto textu vloženým. Ontologické splynutie Kella s textom, ktorý vytvára, je však oveľa
dôslednejšie ako to bolo v prípade dvoch predchádzajúcich diel, až napokon vyúsťuje do mylného
spájania sveta reálneho (Kellov život po roku 1989) so svetom fiktívnym (postavy z novely
Milodar). Montáž, ktorá vzniká spájaním dejovej línie Kellovho života v reálnom románovom čase
s dejovými líniami materiálov (novely Milodar, rozhovorov, výstrižkov a pod.), ktoré využíva na
napísanie nového textu a ktoré prevažne súvisia s rokmi 1944 – 1945, sa síce v mnohom podobá na
prelínanie textov v románe Lásky hmat, a čiastočne aj v románe Psy sa ženia, Jarošovi sa však
v Milodar slučke podarilo cez Kellov omyl (stotožnenie postáv z novely Milodar s ľuďmi vo
svojom reálnom živote) prepojiť minulé so súčasným a čitateľovi tak ukázať, ako fungujú princípy
individuálneho spájania jednotlivostí do celkov, pričom hovoriť o pravde či správnosti takéhoto
výsledku je v podstate irelevantné. Ak by sme použili počítačovú terminológiu, mohli by sme
uvažovať o defragmentácii všetkých fragmentov, ktoré Kello berie pri triedení a písaní románu do
úvahy, pričom hlavne čitateľovi by malo byť zrejmé, že Kello nemôže dospieť k jednému
pravdivému výsledku. Napriek tomu, Kello sa o to snaží, preto môžeme konštatovať, že i keď
román má pomerne veľa znakov postmodernosti – a to aj v rovine formálnej, resp. tvarovej, aj
v rovine idey – protagonista nie je postmodernou postavou, pretože hľadá jednu pravdu – pravdu
bez ohľadu na čas, priestor i jej nositeľov. To postmoderná postava nerobí, pretože má svoju
vlastnú pravdu a tú hľadať netreba.
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Peter Kello tak vo svojej misii, ktorá sa z prvotného cieľa napísať rodinný román zmenila na
honbu za pravdou a obranou mravnosti ako jedného z najvyšších princípov, nadobúda celkom
zrejmé detektívne črty a prepožičiava tak celému textu atmosféru tajomstva. Záverečná bezmocnosť
spisovateľa Kella, ktorý prišiel o nedokončený román a vie, že jednotlivé fragmenty už nikdy nedá
dokopy, predstavuje pre čitateľa príležitosť uvažovať o slučke (ktorá ako opakujúci sa symbol
súvisí aj so smrťou postavy kaplána Juraja Salika v novele Milodar, a ktorou sa Peter Kello snaží
vyhrážať pani Drobnej, alias Lenskej, alias Lentovej), ako o možnosti ukončenia Kellovho
románového života, pretože ako človek morálne (ale aj racionálne) zlyhal podobne ako Juraj Salik –
nepoukázaním na mravný marazmus svojho okolia a doby, ale najmä podvolením sa smrti – alebo
ako pani Drobná alias Lenská alias Lentová – ktorá zas predstavuje samotné mravné dno Šimovej
novely Milodar. Práve neuvedomenie si rozdielu medzi fiktívnymi postavami – panna Lentová,
kaplán Salik – a sebou ako v Jarošovom románe reálne zobrazeným človekom (pre čitateľa sú
samozrejme všetky postavy fiktívne, teda aj Kello), má za následok až ironicky podobné vyústenie.
Kello sa v závere takmer identifikuje so Salikom, čo predpokladá komparáciu aj v ostatných
oblastiach ich životov. Vedomie postavy, ktoré je konfrontované s poznaním svojho omylu len
podčiarkuje a ešte viac relativizuje predošlé (azda až ironicky zobrazené) Kellove úvahy
o mravnosti, pravde a správnosti svojho videnia sveta. To, že zlyhal v uvažovaní a logickom spájaní
reality a fikcie len zvýrazňuje Jarošovu snahu poukázať, že takéto homogénne myslenie nie je
v súčasnosti pre literatúru ničím produktívnym. Podobný princíp potom možno sledovať aj
v povrchovej štruktúre textu. Ako konštatuje Kristína Krnová, „ak z bizarne zobrazeného pokusu
Petra Kella napísať román vyplýva absurdnosť takéhoto zámeru, polyfunkčné použitie toho istého
(resp. upraveného) textu (poviedka Okaňa) v dvoch sémanticky odlišných kontextoch demonštruje
nezáväznosť umeleckej pravdy voči životnej pravde,

ako

aj iné

než

modernisticky

konkretizovateľné funkcie umeleckej tvorby. Toto spolu s deklarovanou pluralitnosťou výkladu
skutočnosti zasahuje pôvodné gnozeologické istoty epiky natoľko, že „hľadanie nonfiguratívnej
literatúry“ sa javí aktuálnejším ako zotrvávanie v zajatí starých modelov.“ (Krnová, 2003, str. 112).
Kello sa vyvíja zároveň s celým Jarošovým románom. Kým v úvode uvažuje o mravnosti
filozoficky, v akomsi ideálnom svete myšlienok – využíva myšlienky Hegla, Einsteina, a iných,
nemožno sa čudovať, že jeho zistenia sú najvyššou formou zovšeobecnenia: „Často rozmýšľal aj
o vzťahu rozumu a mravnosti. Niet pochýb o tom, že, povedzme, od čias antiky rozum výrazne
pokročil, ale mravné problémy človeka sú stále rovnaké. Je teda pozoruhodné a zároveň otázne,
prečo väčší rozum človeka i ľudstva vospolok, neprináša, neprodukuje viac mravnosti, ba zdá sa, že
často je to naopak.“ (Jaroš, 1991, str. 23). Podobne preto hodnotí aj jednotlivé postavy z hľadiska
ich mravnosti, resp. nemravnosti (Salik vs. Lentová). Keď však v závere zisťuje nové skutočnosti
a snáď aj začína tušiť svoje omyly, kladie viac otázok ako dáva odpovedí, čím poukazuje
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na „ideológiu“ postmoderny: „Krucifix, čo je to za doba, keď objednávateľ románu sa zatajuje
a uteká pred jeho autorom; keď obete z vlastnej vôle lezú do pažeráka svojim katanom, ako to robí
aj pán Knorr v prípade pani Drobnej, alias Lenskej, alias Lentovej; keď revolúcia, namiesto toho,
aby triedila, vyberala a používala najlepších, rozkrájala ostrým nožom spoločnosť ako cibuľu,
bizarne premiešala jej vrstvy a tak vedľa seba sedia eštebácki donášači a tí, na ktorých donášali;
keď sudcovia z päťdesiatych rokov v dnešných rehabilitačných komisiách rehabilitujú svoje vlastné
obete z tých rokov; keď sa skoro vo všetkom necháme nielen poučovať, ale aj riadiť emigrantmi,
ktorí nám už vlastne nerozumejú, lebo neprežívali s nami roky najväčšieho temna, represií
a zvole…“ (Jaroš, 1991, str. 159).
Aj napriek tomu, že Jaroš sa snaží poukázať na zmeny, ktoré nastali po nežnej revolúcii, dá
sa aj z predchádzajúceho úryvku vycítiť istá nostalgia za minulosťou, resp. nespokojnosť so
súčasnosťou, ktorá nepriniesla to, čo sa od nej optimisticky očakávalo. Je pochopiteľné, že takýto
stav prináša neistotu, bezmocnosť, pesimistické vízie, ale aj dočasný chaos, ktoré Peter Kello ako
hlavná postava zákonite reflektuje. Z hľadiska mravného vedomia sa preto silene pridŕža minulosti
a jej konceptov, ktoré sú nositeľmi istoty a zrozumiteľnosti. Kello teda nie je postmoderná postava,
je však zaujímavým reprezentantom svojej románovej (a v odraze skutočnosti aj reálnej) doby.
V závere môžeme konštatovať, že postavy uvedených Jarošových románov sú do značnej
miery odrazom a reakciou na reálnu skutočnosť doby svojho vznikania, aj napriek tomu, že ich
nemožno stotožniť ani s autorom, ani s nijakou inou reálne existujúcou osobou. Tieto postavy sú
časovo aktualizované a tematicky korešpondujú s tým, čo pravdepodobne autora v tom období
najviac zaujímalo a čo tvorilo (a zrejme stále tvorí) základ jeho mravného vedomia. Aj napriek
tomu, že z formálneho hľadiska Jaroš nepochybne reflektoval vo všetkých troch textoch svoje
zaujatie postmodernizmom, jeho postavy ako nositelia istého vedomia postmodernými nie sú. Ich
mravnosť možno chápať ako mimetický odkaz na mravnosť antického a kresťanského sveta 10 ,
pričom z tohto konceptu ich nevyvádza ani chaos a marazmus ich románovej doby. Jedinú výnimku
tvorí postava Petra Apolenára, ale aj on je zobrazený tak, aby čitateľovi podsúval istú odpoveď na
otázku, čo je správne a čo nie. Napokon, aj jeho bizarná premena na psa je zrejmým autorským
odkazom.
Možné svety Jarošovej fikcie tak vďaka postavám zostávajú možnými a jeho občasné
bizarné až groteskné motívy (výbuch srdca, premena na psa) možno chápať ako individuálny
autorský rukopis a snahu (ako sme si na to zvykli už v Tisícročnej včele) obohatiť obyčajný ľudský
život troškou magického korenia. Z estetického hľadiska sa však uvedené tri prózy nevyrovnajú
Tisícročnej včele, pretože jednotlivé zložky (aj spomínaný magický element či snové digresie)
netvoria ani ontologický, ani estetický súlad. V každom prípade sú však cez triádu autor-text-čitateľ
10

Pozri Foucault, M.: Za zrkadlom moderny, str. 64.
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možným komunikačným aktom, ktorý spája tri rôzne svety: svet autora, fiktívny svet (v jeho
vlastnej ontológii) a svet čitateľa. Netreba ale zabúdať, že tieto svety sa nemôžu stotožňovať. Ako
hovorí Peter Zajac: „Niet jediného skutočne umeleckého diela, ktoré by zodpovedalo mechanickej
a lineárnej rovnici nastolenia a riešenia životných problémov. Umelecká literatúra nerieši životné
problémy: ona ich rozkrýva.“ (Zajac, 1990, s. 27).

Resumé
Príspevok sa zaoberá analýzou vedomia (primárne mravného vedomia) postáv v troch prózach Petra
Jaroša: Lásky hmat (1988), Psy sa ženia (1990) a Milodar slučka (1991). Teoretický fundament
autorkinej interpretácie sa opiera najmä o teórie L. Doležela, U. Eca a H. R. Jaussa. Vo všetkých
troch dielach možno sledovať väčšiu či menšiu nevyváženosť tvaru a idey; táto skutočnosť je do
istej miery podmienená postmodernistickými tendenciami v povrchovej štruktúre textu a, naopak,
ne-postmodernistickým kreovaním postáv.

Summary
This study analytically deals with moral principles of characters in three proses of Peter Jaroš:
Lásky hmat (1988), Psy sa ženia (1990) a Milodar slučka (1991). The theoretical ground of the
author´s interpretation is based especially on theories of L. Dolezel, U. Eco and H. R. Jauss. In all
three texts, certain unbalance between the form and the idea can be seen. This fact is caused by
author´s postmodernistic tendencies in the structure of the text and, on the contrary, by nonpostmodernistic creation of the characters.
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SPÔSOBY A KRITÉRIÁ KLASIFIKÁCIE KNIŽIEK ĽUDOVÉHO ČÍTANIA
MLADŠEJ PROVENIENCIE
Mgr. Martina Kubealaková, 3. ročník, Slovenský jazyk a literatúra

Špecifickou formou slovesného umenia, ktorej tradícia sa rodí vznikom kníhtlače a trvá
dodnes, a ktorej najvyšším horizontom obľúbenosti je 18. a 19. storočie, sú knižky ľudového
čítania. V českej literárnej vede sa tento pojem definuje ako žáner populárnej literatúry,
v slovenskom literárnom bádaní je zatiaľ len predmetom sporadických výskumov niekoľkých
vedeckých osobností.
Moderné tendencie sa zväčša stavajú proti snahám niečo klasifikovať, dávať do systému,
a uprednostňujú neviazanosť a voľnosť, avšak hlbší ponor do problematiky knižiek ľudového
čítania odkrýva nielen ich kvantitatívnosť, ale aj heterogénnosť. Úsilie sprístupniť toto slovesné
umenie širšej verejnosti a ustanoviť ho ako predmet vedeckého bádania je preto spojené so snahou
čo najefektívnejšie sa vo zvolenej téme zorientovať, a tak nájsť jednotiace kritérium alebo kritériá,
ktoré by masu zabudnutých textov premenili na skupiny oprášených príbehov vhodných pre
literárnovedný výskum.
Východiskom sa pre nás stáva funkčné hľadisko deliace celú literárnu tvorbu na literatúru
umeleckú a vecnú. Ak je literatúra faktu ukotvená v medzipriestore uvedených typov, pretože
svojou žánrovou heterogénnosťou ako i viacspôsobovosťou metodologického uchopenia látky
zasahuje do obidvoch uvedených typov, potom do prieniku umeleckej a vecnej literatúry je možné
situovať aj texty populárnej literatúry, ktoré s ohľadom na svoju funkciu majú charakter umelecký,
vecný alebo „umeleckovecný“. Zmienená umeleckosť spočíva v špecifickom poetologickom
stvárnení noetiky a vecnosť vo funkčnom zameraní sa na praktickosť a faktickosť. Ide o rôzny
spôsob štýlového zobrazenia témy cez prelínanie sa administratívneho a umeleckého štýlu (toto
štýlové miešanie je príznačné pre staršie umelecké texty (stredoveká – baroková poetika)) a je
výrazné aj v dielach hodnotených ako populárna literatúra, preto ich kontextujeme na rozhranie
umeleckej a vecnej literatúry. Podľa dominancie štýlu, funkcie, výberu látky a spôsobu jej
zobrazenia sa konkrétne texty tohto slovesného umenia viac približujú k pólu vecnému alebo
naopak k pólu umeleckému. Ako príklad populárnej literatúry vecného charakteru uvádzame
kalendáre, snáre, pranostiky a tiež odbornú spisbu – zdravotnícke alebo hospodárske návody,
ktorých cieľom je jednoduchým laickým štýlom poučiť pospolitý ľud o veciach bežného života (Ján
Ambro Kniha o porodníctve pre baby (Skalica, 1873), Malá Gazdina. Počiatky hospodárstwa
domowého, w otázkach a odpoweďách wyswetlené. Pozornejssím gazdinkám nassím, a nádejnej
sskolskej mládeži slowenskej ženského pohlawia wenuje... (Skalica), Malý Gazda. Počiatky
hospodárskych wedomostí, w otázkach a odpoweďách wyswetlené. Pozornejssim gazdom nassim
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a sskolskej mládeži slowenskej podáwa... (Skalica)). Umelecký (umeleckejší) charakter diel
populárnej literatúry potom spočíva v ich dejovosti, fantastike, avšak aj v póle umeleckých knižiek
ľudového čítania je uplatniteľné hľadisko funkcie.
Pri uvádzaní ďalších typológií sa naša pozornosť bude sústrediť už len na tú časť populárnej
literatúry, ktorej tvorba viac smeruje k pólu umeleckému. Aby sme sa vyhli terminologickej
nejasnosti, je nutné zaujať stanovisko k najčastejšie používaným pojmom, t. j. určiť kvalitatívne
vzťahy medzi termínmi populárna literatúra a knižky ľudového čítania. Pojem populárna literatúra
sme v terminologickej hierarchii umiestnili na najvyšší stupeň zovšeobecnenia, keď sme ním
zastrešili celú literárnu produkciu zameranú na bezprostrednú a všeobecne prístupnú komunikáciu
so širokou čitateľskou obcou1 a v literárnom systéme ju zaraďujeme na úroveň literatúry faktu (už
z vyššie zmieneného dôvodu), kde časťou svojej produkcie smeruje k vecnosti, časťou
k umeleckosti a v časti dochádza ku synkretizmu oboch pólov. Na označenie vetvy umeleckej
populárnej literatúry potom používame pojem knižky ľudového čítania, ktoré sú definované ako
„žánrovo publikačný typ zameraný na široké čitateľské vrstvy, príznačný pre 16. – 18. stor.“
(Mocná, 2004, s. 305).
Pri určovaní diferenčných hľadísk postupujeme od všeobecného ku konkrétnemu, resp.
od širšieho k užšiemu. Prvým zásadným kritériom je doba vzniku, podľa ktorej knižky ľudového
čítania delíme na knižky ľudového čítania staršej proveniencie a knižky ľudového čítania mladšej
proveniencie. Do prvej skupiny radíme stredoveké, renesančné a barokové texty typu: Žiwot,
skutky a řeči networného Ezopa, jenž byl mudřec znamenitý a básníř rozhlássený, co wsse
kratochwílného wywozoval (Olomouc, 1567), Kronika o jednom rytíři jménem Alexander (1565),
Kronika kratochvilná o ctné a šlechetné panně Meluzině (Prostejov, 1555), Krátke Hystorie
o chytrém Eylensspiglowi, wssem milowníkům k čtení, ne ale k následowání takowých skutků na
swětlo wydané (nemecký originál z roku 1519) etc., ale aj príbehy ako Hyrlanda, Wéwodkyně
z Bretaně, aneb: Tak wjtězý ctnost a newinnost2 (Hradec Králove, 1824) alebo Pekla syn 3 (napr.
Skalica, 1853) a iné. Do druhej skupiny sme sa rozhodli zaradiť tie knižky, ktorých najstaršia
známa tlač nepresahuje rok 1761, rok, v ktorom začala svoju produkciu kníhtlačiareň v Skalici pod
vedením rodiny Škarniclovcov, považovaná za najproduktívnejšiu vo vydávaní literatúry pre ľud.
1

Zámerne sa vyhýbame spojeniu „beletristická produkcia“, prostredníctvom ktorého definuje pojem populárnej
literatúry jeden z najnovších českých literárnovedných slovníkov Encyklopedie literárnych žánrů (Praha – Litomyšl,
2004), pretože atribút beletristická podľa nášho názoru problematiku populárnej literatúry zužuje len na jej umelecký
pól, kým, ako sme naznačili v základnej typológii, zdá sa vhodnejšie populárnu literatúru situovať na rozhranie
umeleckej a vecnej literatúry.
2
Najstaršia známa česká tlač (podklad slovakizovaných tlačí v Skalici) vychádza z nemeckej predlohy Die gekronte
Unschuld in Klein Britanien (Ausgburg, 1690). Avšak nemecká predloha predstavuje preklad Hieronyma Amdrosia
Langenmantela, autorom originálu je francúzsky jezuita René de Cerisiers.
3
Príbeh Pekla syn je známy aj pod názvom Róbert, nazván čertem (napr. Skalica, 1873), a východiskom jeho českých
verzií je nemecký preklad francúzskeho románu La vie du terrible Robert le Diable, lequel fut apres l´homme de Dieu
(Paríž, 1496).
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Knižky ľudového čítania mladšej proveniencie je ďalej možné klasifikovať do podskupín
analogicky k periodizácii národnej literatúry (napr.: populárna literatúra 19. storočia – napr. matičné
roky – a populárna literatúra 20. storočia – do roku 1918, medzivojnové obdobie, povojnové
obdobie, po roku 1989). V prípade našej práce časové ohraničenie korešponduje s rokmi existencie
Škarniclovskej kníhtlačiarne (1761 – 1898).
Doterajšie odborné poznanie knižiek ľudového čítania umožňuje okrem iného generalizovať
ich dvojakú funkciu spočívajúcu v zameraní zabávať a poúčať zároveň. Najčastejšie sú tieto dve
funkcie v priestore jedného príbehu kombinované, no vzhľadom na dominanciu jednej alebo druhej
z nich už prvé systematické výskumy literatúry pre ľud určili funkčné zameranie diel ako zatiaľ ich
nespochybnené deliace hľadisko, podľa ktorého rozlišujeme dve základné skupiny (pozri napríklad
Liba, 1970, s. 265): 1. čítanie poučné, resp. poučno-zábavné, ktorého primárnou úlohou je
recipienta poučiť alebo morálne vzdelať, a 2. tzv. kratochvíľne čítanie zamerané predovšetkým na
zábavu, príjemným spôsobom vyplniť voľný čas.
Vychádzajúc z uvedeného prvou možnou kategóriou typológie je určenie miery poučnosti
a zábavnosti, členiace príbehy na zábavný (kratochvíľny) typ a poučný (výchovný) typ. Keďže
genéza knižiek ľudového čítania mladšej proveniencie je úzko spojená s najstaršími obdobiami
vývinu umeleckej literatúry, ako ďalšie deliace kritérium môžeme uplatniť hľadisko témy,
klasifikujúce texty na príbehy náboženského obsahu (najčastejšie legendy) (napr. Život Sv. Marie
Egyptské, k čemuž předán jest též Život svaté Pelagie, kající hříšnice (napr. Skalica, 1855)
a svetského obsahu (napr.: Hrabě Polgočow, anebo: Wypowězenec z wlasti. (Litomyšl, 1864),
Zděnek z Zásmuku s swými towaryssi. Aneb: Rytjři w Blánickém wrchu zawřenj (Praha, 1799)).
Uplatnením kritéria literárnych druhov rozlišujeme lyrické texty [tzv. púťové tlače, t. j.
piesne primárne náboženského obsahu; piesne zábavné (Pjseň kratochwilná Mládencům a Pannám
pro obweselenj mysle wydaná (Skalica, 1864)); veršované príbehy (Kratochwilná historie o gednom
sedlském pacholku (Skalica, 1877))], epické texty [Newinný Pítlák, aneb nehoda také wede někdy k
sstěstj. Wyprawowánj z nowěgssjch časů. (Skalica, 1874)] a zdramatizované texty [Jaroslav
a Laura. Dramatická pieseň ve třech dějích (Skalica, 1876)].
Do centra pozornosti nášho výskumu sú sústredené práve knižky ľudového čítania mladšej
proveniencie svetskej epickej povahy, preto ďalšie delenia budeme aplikovať už len na túto skupinu
východiskových textov.
Ďalšími hľadiskami klasifikácie môžu byť jednotlivé zložky epickej štruktúry diela.
Napríklad podľa kategórie autora uvažujeme o príbehoch anonymných (Kamenná newěsta.
Prawdiwý přjběh z časů třidcjtileté wálky. Wěrná ryzka. Hrobka milugjcjch. (Skalica, 1859))
a „neanonymných“, t. j. keď je známy autor (napr. Ján Hýbl, Václav Radomil Kramérius, Václav
Matej Kramérius, Christian Schmid, Christian Henrich Spiess, Fr. Hoffmann, Peter M. Veselský,
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Joachim H. von Campe, Prokop Šedivý, Zschokke, Vincent Janalík, F. Pravda, Martin von Cochem,
J. M. Pohorelý) alebo prekladateľ, resp. upravovateľ (napr. František Kriegler, Ján Galbavý, Michal
Chlebák, Kvetoslav Vagáč, Samo Zachej, Ivan Dusarov). Podľa priestoru, v ktorom sa dej príbehu
odohráva, možno uvažovať o knižkách ľudového čítania, ktorých dej sa odohráva vo vzťahu
k slovenskému (uhorskému) čitateľovi v domácom prostredí (napr. Nemé dieťa a Starý zámok
(Skalica, 1866)) alebo v prostredí exotickom (napr. Amerika – Wystěhowanci (Jindřichov Hradec,
1849), Čína – Wýborný Kregčj z Pekynğu (Skalica, 1865) etc.).
V uvádzaní typológií podľa rôznych hľadísk by sme mohli pokračovať (napr. kategória
postavy, času a pod.), avšak zdá sa, že prostredníctvom nich sa dostávame do pomerne zúženého
priestoru, ktorý sa vo vzťahu k celku stáva relatívnym. Preto po uvedenej dominantnej typológii
podľa funkcie (zábavný typ, výchovný typ) je potrebné nájsť univerzálnejšiu kategóriu s vyšším
stupňom výpovednej hodnoty. Týmto ukazovateľom je pre nás žánrovo-tematické ukotvenie
a recepčné zameranie knižiek ľudového čítania (mladšej proveniencie). Jednotlivé príbehy, ktoré sa
stali predmetom nášho výskumu, klasifikujeme do skupín podľa žánrovej príslušnosti, resp.
podtypu žánrovej príslušnosti určeného podľa dominujúcej tematickej orientácie.
Voľba žánru ako hľadiska klasifikácie má svoje opodstatnenie v genéze populárnej
literatúry. Rozsiahlosť tradície tohto slovesného umenia umožňuje konštatovať, že termín populárna
literatúra sa síce nezaradil k pojmom žánrovej sústavy, ale rekonštrukcia takto chápanej tvorby
vykazuje istý relatívne ustálený súbor žánrových útvarov, ktorý možno s istou mierou
zjednodušenia vnímať analogicky k ustálenému súboru žánrov jednotlivých literárnych období. Tak
ako je v synchrónnom náhľade systémovo definovateľná sústava žánrov literárneho obdobia,
napríklad klasicizmu, tak je možné pristupovať aj k súboru žánrových útvarov populárnej literatúry.
Miera modifikácie medzi žánrom použitým v umeleckej literatúre a tým istým žánrom uplatneným
v populárnej literatúre (napr. poviedka, román) je daná predovšetkým rozdielnou funkciou
(hodnotou) týchto dvoch typov slovesnej produkcie. Na pomoc si môžeme zobrať dva Ingardenove
pojmy – umelecká hodnota a estetická hodnota. Umeleckou hodnotou disponujú žánre oboch
štruktúr, no rozdiel evidujeme v ich estetickej hodnote: autori umeleckej – reprezentatívnej –
literatúry napĺňajú príslušný žáner nielen v jeho invariantnej podobe, na osi paradigmatickej, t. j.
v jeho abstrahovaných spoločných znakoch, ale zároveň sa usilujú žánrovú štruktúru variantne –
jedinečne – modifikovať, ozvláštniť, slovami Ingardena „plne využiť významový potenciál štyroch
vrstiev umeleckého diela“. Naopak, autori knižiek ľudového čítania voľbu žánru podriaďujú
pragmatike, ich cieľom nie je ozvláštniť danú žánrovú štruktúru prvkami, ktoré by narušili vo
vedomí čitateľov zaužívaný model; moment sklamaného očakávania, považovaný za jeden
zo zdrojov estetického účinku, je v tomto prípade nežiaducim, resp. nie nevyhnutným, pretože
autori tvoriaci literatúru pre ľud voľbou žánru nechcú byť inovatívnymi, ale chcú nadviazať
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na tradíciu vybudovanú v čitateľskom povedomí (platí akási nepísaná dohoda medzi autorom
a čitateľom, že voľba žánru vopred upovedomuje čitateľa, čo môže od daného diela očakávať). Ich
snahou je produkovať literatúru zrozumiteľnú a akceptovateľnú, preto nemajú ambíciu narúšať
ustálené (žánrové) modely. V tejto redukcii na základné jadro štruktúry spočíva jeden z úspechov
čitateľskej obľúbenosti. Súčasne cieľom knižiek ľudového čítania nie je vytvárať miesta
nedourčenosti, ktoré dávajú priestor individuálnej interpretácii, ale práve opačne, postupným
rozvíjaním dejovej línie vzniknuté „biele miesta“ vypĺňať; obmedziť – zjednodušiť – recepciu na
jednoznačnú interpretáciu v zmysle pointovaného morálneho posolstva, ku ktorému celý dej
implicitne alebo explicitne smeruje. Preto sú žánre populárnej literatúry v konkrétnom prevedení
napĺňané predovšetkým invariantne, topicky, Ingardenovou charakteristikou „zjednodušene,
sploštene“, čím sa im priznáva nižšia (žiadna) miera estetickej hodnoty, čo považujeme za základnú
premisu dichotómie literatúry na umeleckú a populárnu.

Žánrovo-tematická typológia prozaických knižiek ľudového čítania mladšej proveniencie
svetského obsahu
Voľba žánru ako kategórie vnútornej typológie knižiek ľudového čítania súvisí okrem iného
aj s tým, že žáner je považovaný za jeden z indikátorov recepčného zamerania textu. „Žánre
predstavujú systémy formálnych a funkčných znakov, na ktorých jednotlivé diela rôznou mierou
participujú, a žánre jednej epochy tvoria jednotnú žánrovú krajinu, ktorá sa dá popísať ako systém“
(Nünning, 2006, s. 117). Prvá časť definície odkazuje na skutočnosť, že odhalením istých
spoločných znakov môžeme rôzne texty zastrešiť pod jeden žáner, avšak druhá časť definície vo
vzťahu k nášmu výskumu predstavuje komplikáciu, ktorej podstata spočíva v tom, že ak žánre
jednej epochy môžeme popísať ako systém, potom je zrejmé, že ak v priebehu času dôjde
k transformácii niektorého zo znakov alebo prvkov systému, potom môže byť tento systém
zmenený alebo môže dôjsť až k jeho zániku. Táto transformácia je determinovaná vývojom ako
takým. Nakoľko k typologizácii a samotnému výskumu populárnej literatúry pristupujeme
s odstupom niekoľkých storočí, je pravdepodobné, že k takejto zmene skutočne došlo. Každé
literárne obdobie disponuje rôznym žánrovým systémom nielen v zmysle jeho hierarchizácie
(jednotlivé žánre sa presúvajú na osi viac dominantné – menej dominantné, vyššie – nižšie), ale aj
v zmysle jeho obsahu (vznik, modifikácia, zánik žánrov), preto pri uplatnení tejto kategórie pri
typologizácii knižiek ľudového čítania mladšej proveniencie musí byť najskôr vyriešená základná
metodologická otázka: či sa použije systém žánrov obdobia ich fyzického vzniku, alebo sa použije
systém žánrov doby, v ktorej prebieha výskum.
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Uplatnenie jedného alebo druhého prístupu v sebe ukrýva niekoľko komplikácií i obmedzení
zároveň. 19. storočie je známe ako storočie rozvoja modernej literárnej vedy a definovania obsahu
pojmov (aj v priestore žánrovej sústavy), ktoré sú s istými obmenami používané dodnes.
Obmedzením myslíme skutočnosť, že pojmové vymedzenie žánrov vo svojej genéze síce odkazuje
na existenciu starších foriem, no zároveň zavedením nového pojmu a definovaním jeho obsahu
(napríklad poviedka) staršiu formu zo systému žánrov vytláča (napríklad história). Komplikovanosť
potom spočíva v tom, že súčasné ponímanie žánru napríklad románu (Mináčova Generácia)
(kvalitatívne) nekorešponduje s jeho dobovými predchodcami (Ildeğert, po neywětssjm nesstěstj
ssťastný Angličan (Praha, 1813)) a zároveň príbehy, ktoré svojou znakovou povahou môžeme dnes
hodnotiť ako romány – Wystěhowanci (Jindřichov Hradec, 1849) –, boli v dobe svojho vzniku
hodnotené ako iné žánrové formy – Wystěhowanci. Poučná a zábawná powjdka pro rodiče
a djtky… (Jindřichov Hradec, 1849).
Vychádzajúc z uvedeného sme sa rozhodli pri typologizácii prozaických knižiek ľudového
čítania mladšej proveniencie svetského obsahu z hľadiska ich žánrového zaradenia uplatniť súčasné
chápanie žánrového systému (napríklad rozhodnutie zaradiť konkrétnu prózu k poviedke alebo
románu bude odkazovať na počet postáv a epizód, prepracovanosť kompozície a pod.), no pomáhať
nám bude aj spôsob tematizácie a recepčné zameranie, ktoré umožní zvolený žáner konkretizovať aj
v duchu dobového kontextu: napríklad žáner poviedka sa skonkrétni do podoby dobrodružná,
námornícka, fantastická (čarovná), exotická, biografická, poučná, realistická, poviedka pre deti
(mládež), poviedka pre ženy.
Použitie súčasnej žánrovej sústavy znamená prehodnotiť dobové žánrové konvencie
a pomenovať ich novou kvalitou. Snáď najväčší problém vzniká pri rozlíšení základných epických
útvarov – poviedky, novely, románu. Z dejín žánrov je známe, že vznik novely je spojený
s Boccacciom (14. stor.), v novodobom význame s obdobím preromantizmu a romantizmu, román
sa konštituoval koncom stredoveku (rytiersky román) a pojem poviedka sa do literárnej vedy
zaviedol až v druhej polovici 19. stor. a za jeho priamu predchodkyňu sa považuje história. Novela
i román sa od svojho vzniku až po súčasnosť modifikovali a vzhľadom na konkrétne literárne
obdobie disponovali rôznou kvalitou (renesančná novela, romantická novela, realistická novela,
rytiersky román, burleskný román, filozofický román a pod.). Situáciu neuľahčuje ani dobová
konvencia

v zmysle

spomenutej „nepísanej

dohody“,

keď

sú viaceré

príbehy

žánrovo

charakterizované priamo na titulnom liste (ako súčasť podnázvu alebo samostatne stojace
hodnotenie). Napríklad dejepisná poviedka (Alžbeta Báthory), cnostná príhoda (Amália),
rozprávanie z 15. storočia (Bílá paní), mravné rozprávanie (Bohatý Chudák), príhoda (Čarodejný
řetěz), vlastenecký príbeh (Hrabě Rožmberk), pekný príbeh (Ildeğert), príbeh pre deti a rodičov
(Jindřich z Dubinova), výstražná poviedka (Kam vedie korheľstvo?), pravdivý príbeh (Kamenná
105

newěsta), príklad (Ľutomíra), rozprávanie z novších čias (Newinný Pitlák), historické rozprávanie
(Prowaznjk z Petrohradu), stará vymyslená história (Rybrcol na Krkonoských horách), poviedka
(Tridsať rokow w Lojnici), kratochvíľny príbeh (Wýborný Kregčj z Pekynğu), poučná a zábavná
poviedka pre rodičov a deti (Wystěhowanci), staročeská rozprávka (Zděnek z Zásmuku), utešená
poviedka (Ztracený synáček).
Skôr ako sa pokúsime dešifrovať dobové označenia, je potrebné určiť základné znaky,
na základe ktorých budeme text hodnotiť ako poviedku, novelu alebo román. Charakterizovanie
románovej štruktúry je, zdá sa, jednoznačnejšie: za román budeme považovať tie príbehy, ktoré
predstavujú rozsiahly prozaický epický žáner s voľnou štruktúrou, veľkou variabilitou témy,
kompozície (opisné pasáže, epizodické digresie) a štýlu, s tromi tematickými dominantami:
zameranosť na dej (príbehovosť), dominancia postavy a prevaha časopriestoru. Rozlíšenie
a predovšetkým používanie termínov poviedka a novela je už nejednoznačnejšie. Novela sa
v súčasnosti chápe ako formálne najvyhranenejší epický žáner stredného rozsahu s hutným dejom,
redukovaným počtom postáv, s dôrazom na neobyčajnosť, pútavosť, rafinovanosť kompozície
smerujúcej k tzv. bodu obratu, rozvíjajúcim sa ústredným dejovým motívom väčšinou
v ohraničenom a relatívne krátkom čase, v ktorom sú na rozdiel od poviedky a románu potlačené
opisné partie a epizodické odbočky. Poviedkou sa rozumie krátka próza zobrazujúca zvolený
moment ľudskej existencie. V najširšom význame (angloamerické prostredie) je to pojem
zastrešujúci všetky typy krátkej prózy, v užšom zmysle (stredoeurópske prostredie) sa vyčleňuje
kontrastne k dramaticky zovretému novelistickému tvaru práve svojou stavebnou uvoľnenosťou,
digresiami a opisnými partiami. Invariantnými rysmi je intenzita, výrez z reality, zobrazovaná
udalosť (nie príbeh), ťah k záveru. Uplatnenie takto abstrahovaných znakov na vzorku knižiek
ľudového čítania mladšej proveniencie (pozri zoznam literatúry) ukazuje, že najčastejšie dochádza
ku kombinácii poviedkových a novelistických znakov. Práve táto kombinácia, t. j. „nedodržanie“
formálnej vyhranenosti novely, nás vedie k tomu, že jednotlivé prózy hodnotíme ako poviedky a nie
novely aj napriek tomu, že jeden z najhlavnejších znakov poviedky – zameranosť na udalosť a nie
príbeh – je tu najmä pri textoch stredného rozsahu narušený. Takéto záverečné hodnotenie
potvrdzuje aj skutočnosť, že dobové označenie často pracuje s termínmi rozprávanie, príhoda,
príbeh, história, kronika – poviedka.
Použitím súčasného obsahu pojmov chceme zjednotiť žánrový aspekt. Napríklad prózy
Alžbeta Báthory a Bílá paní dnes klasifikujeme ako (adaptované) povesti, no v dobe svojho vzniku
boli hodnotené ako dejepisná poviedka a rozprávanie z 15. storočia. Obe dobové označenia
odkazovali smerom k minulosti, no je v nich zastreté východisko reálnosti (možnosť fikcie).
Dnešným označením miestna a historická povesť explicitne vyjadríme historickú vierohodnosť,
reálnosť jadra, predmetnosť osôb a časopriestorové určenie.
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Ukazuje sa, že najväčšia dilema ostáva pri frekventovaných dejinných označeniach história,
menej kronika. V užšom zmysle slova obidva pojmy odkazujú na dejepisný žáner. Kronika je
žánrom stredovekej literatúry, slúžiaci na zaznamenávanie dejinných udalostí v chronologickom
slede. História je dejepisným žánrom, ktorý na vysokej literárnej a odbornej úrovni spracúva
zaujímavé udalosti dávnej i nedávnej minulosti. V širšom zmysle slova sú to termíny označujúce
epické diela, ktoré rešpektujú chronologickú os. Vychádzajúc z uvedeného tieto termíny
nezaraďujeme do súčasnej (aktuálne používanej) žánrovej sústavy, nahrádzame ich označením
poviedka a román, pretože v historickom kontexte ich považujeme za akési strešné označenia
odkazujúce na podanie udalosti z minulosti, ktoré je budované na princípe chronologickej
kompozície. Ďalším argumentom proti používaniu týchto pojmov je skutočnosť, že boli viac
frekventované pri pomenovávaní knižiek ľudového čítania staršej proveniencie, kde evidujeme aj
ich ontologické východisko. Pri označovaní knižiek ľudového čítania mladšej proveniencie
frekvencia týchto pojmov klesá, no ich úplné nevymiznutie odkazuje na nadväzovanie v tradícii.
Osobitne je potrebné vysvetliť používanie pojmu poviedka pre ženy, pretože ide o pracovné
označenie, ktoré nie je v našom systéme literárnovedne ukotvené. Terminologicky sa pojem blíži
k dievčenskému románu a červenej knižnici, ale obsahovo s nimi nekorešponduje. Dievčenský
román sa zrodil v druhej polovici 19. storočia (Jana Eyrová, Mladé ženy, Anna zo Zeleného domu),
je určený dospievajúcim dievčatám, hlavnou postavou je dievča prekonávajúce isté životné
ťažkosti, dej je orientovaný na citovú problematiku života hrdinky a konfliktné situácie, osobné
skúšky, ktorými hrdinka prechádza. Dievčenský román môže byť kultivačný a emancipačný
a predpokladá stotožnenie mladistvých čitateliek s problémovými situáciami približne rovnako
starých dievčat. Prózy červenej knižnice sú zamerané na zobrazenie peripetií ľúbostného vzťahu,
kde ťažiskom je dojímavý príbeh o zoznámení sa a postupnom zbližovaní muža a ženy. Obidva
žánre sú súčasťou populárnej literatúry, avšak objavujú sa v nej až začiatkom 20. storočia. V istom
zmysle za ich predchodkyňu považujeme poviedku pre ženy, ktorá má charakter ľúbostný,
sentimentálny i dobrodružný, no rozdiel v porovnaní s dobrodružnou poviedkou spočíva v pohlaví
hlavnej postavy: pri dobrodružných poviedkach je to muž, pri poviedkach pre ženy dospelá žena.
V závere príspevku sa nachádza tabuľka Typológia knižiek ľudového čítania mladšej
proveniencie, ktorá na pozadí stanovených kritérií podáva žánrovú klasifikáciu vybraných príbehov.
Ide o časť skúmaných textov (kvantitatívne približne polovicu), ktoré budú prebiehajúcim
výskumom dopĺňané. Najmä prídavky sa žánrovo približujú k vtipu, anekdote, aforizmu a exemplu.
Charakter povesti majú dva príbehy: o Bielej panej a o Alžbete Báthory. Kvantitatívne väčšie
zastúpenie majú rozprávky a poviedky, v menšom počte romány. Predovšetkým rozprávka
a poviedka, ktoré dominujú klasifikácii, sú vhodnými žánrami tohto typu literatúry; v ich podstate
sa najvýraznejšie odrážajú charakteristické znaky populárnej literatúry.
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Určenie príslušnosti k rozprávke alebo poviedke dostatočne nevystihuje pestrosť motívov
ako aj spôsob ich zobrazenia. Z naznačených dejových línií je zrejmé, že vo väčšine sa objavuje
viacero motívov súčasne (najvýraznejšie napríklad motív dobrodružný a ľúbostný), no vždy je jeden
z nich dominantnejší, preto používame bližšie určenie žánru prostredníctvom atribútu vystihujúceho
ústredný aspekt textu. Súčasne dodávame, že vnútorné delenie cez prívlastok akéhokoľvek druhu
slúži predovšetkým na určenie konkrétnejšej žánrovej príslušnosti a motivickej podobnosti
príbehov, nie vždy korešponduje s terminológiou literárnej vedy, niektoré označenia (napríklad
biografická poviedka) majú viac pracovný charakter ako ambíciu byť vnímané ako definitívne
termíny. Kombinácia viacerých motívov v jednom texte zároveň vytvára priestor pre polemiku
adekvátnosti jeho zaradenia k jednému žánrovému typu, preto je nevyhnutné dodať, že jednotlivé
žánrové triedy nepredstavujú uzavretý nepreniknuteľný systém, ale naopak, dochádza medzi nimi
k interakcii. Napríklad príbehy Krásna Karoljna a Hrabě Rožmberk môžeme charakterizovať ako
dobrodružné poviedky, ale tým, že sme prózu Krásna Karoljna zaradili do skupiny poviedka pre
ženy, sme poukázali na jej diferenciu v oblasti recepčného zamerania: uvedeným nechceme
zjednodušiť, že ak príbeh o grófovi Rožmberkovi čítali všetci bez ohľadu na ich pohlavie, príbeh
o Karolíne čítali len čitateľky, ale chceme poukázať práve na dobový kontext, ktorý počítal pri
produkcii populárnej literatúry aj s povahou (pohlavím, vekom) svojich konzumentov. Inými
slovami, ak sa hlavnou postavou niektorých príbehov stáva ženská hrdinka, dejová línia sa
sústreďuje na jej životné osudy, peripetie, lásky, sklamania, ide o zámer, ktorého cieľom je osloviť
predovšetkým ženskú časť čitateľskej obce. Iným príkladom sú texty Šmídovej edície pre mládež
a jej priateľov: z charakteru piatich zväzkov edície vyplýva zdôrazňovanie kresťanského
humanizmu a filantropizmu, mravokárny podtext sa tiahne celým príbehom, na základe čoho by
sme mohli príbehy hodnotiť ako poučné poviedky. Zároveň „podtextová“ didaktickosť je inotajne
zdôrazňovaná dobrodružnosťou, čo by umožnilo zaradiť prózy do skupiny dobrodružných
poviedok, avšak my sme sa rozhodli hodnotiť ich ako poviedky pre deti (nie v zmysle dnešnej
intencionálnej literatúry) vo význame dobovom, ktorý predpokladá, že ak je text určený mladším
čitateľom, spája sa v ňom funkcia mravoučná a dobrodružná (pri žánri rozprávky je táto skutočnosť
evidentnejšia, pretože jedným zo základných znakov rozprávky je víťazstvo dobra nad zlom, nesúce
v sebe poučenie pre čitateľa).
Nielen pestrosť motívov, ale aj žánrový synkretizmus v priestore jedného príbehu
komplikuje systém žánrovej typológie. Príkladom uvedieme príbeh Zděnek z Zásmuku s swými
towaryssi. Aneb: Rytjři w Blánickém wrchu zawřenj. Staročeská rozpráwka. Kraméryusowým
nákladem. W Praze, 1799. 117 s. Žánrové zaradenie, ktoré je súčasťou titulného listu, odkazuje na
rozprávku, avšak rozsah a komplikovanosť epickej šírky, počet postáv i látková inšpirácia smeruje
skôr k románu. Voľbou témy a jej spracovaním príbeh nadväzuje na tradíciu knižiek ľudového
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čítania staršej proveniencie a jej modelovú štruktúru rytierskeho románu. Už v názve sa nachádza
odkaz na staročeskú povesť o rytieroch zakliatych v Blánickom vrchu a táto povesť je súčasťou
dejovej línie, ktorá predstavuje sled viacerých epizód. Okrem toho je tu dominantný aj motív
dobrodružný a ľúbostný, čo však nevylučuje ani štruktúra rytierskeho románu. Niektoré epizódy sa
od hlavnej dejovej línie natoľko vzďaľujú, že ich možno hodnotiť ako samostatné žánrové útvary,
konkrétne sa tu nachádza poviedka so zbojníckou tematikou, poviedka s tajomstvom a celý text má
jedným zo svojich konfliktov blízko aj ku gotickému románu. Zhrňme, že v priestore príbehu
Zděnek z Zásmuku sa uplatňujú žánrové postupy rytierskeho románu, povesti, poviedky
so zbojníckou tematikou, poviedky s tajomstvom, dobrodružného románu, ľúbostného románu
i gotického románu. Generalizujúco text hodnotíme ako neorytiersky román, kde predpona neoodkazuje na staršiu tradíciu rytierskych románov, tvoriacu jednotiacu os celej epickej šírky, z toho
dôvodu, že práve aspekt nadväzovania má dominantnú rolu, no súčasne pripomíname, že typológia
vytvára len východisko detailného literárnovedného výskumu, v ktorom žánrový synkretizmus
neunikne pozornosti ďalšieho bádania. (Týmto stručným exkurzom sme len ponúkli príklad
problémov, ktoré pri žánrovom zaraďovaní knižiek ľudového čítania mladšej proveniencie môžu
nastať.)
Vychádzajúc z uvedeného rozlišujeme tzv. neorytiersky román (pokračovateľa tradície
rytierskych

príbehov

staršej

proveniencie),

dobrodružný

román,

robinzonády

(podtyp

dobrodružného románu, v ktorom je dejová línia inšpirovaná románom Daniela Defoea Robinson
Crusoe), dobrodružnú poviedku (predstavuje reťaz príhod a nepredvídateľných ohrození, ktorým
hlavná postava čelí a ktoré prekonáva), námornícku poviedku (ako podtyp dobrodružnej poviedky,
ktorej priestorom deja je prostredie života námorníkov, resp. pirátov), biografickú poviedku,
poučnú poviedku (s explicitným cieľom poučiť percipienta), vzhľadom na recepčné zameranie
poviedku pre deti (i keď nejde o intencionálnu literatúru v pravom zmysle slova) a poviedku pre
ženy, (len) pri prídavkoch (okrem vtipu, anekdoty, aforizmu, exempla) diferencujeme exotickú
poviedku a realistickú poviedku.
Bližšie vymedzenie žánru rozprávky prináša menej komplikácii, pretože je v súlade
s poznaním literárnej vedy: v skupine východiskových textov evidujeme čarovnú (fantastickú)
rozprávku (so zakliatymi krajinami, začarovanými palácmi, umierajúcimi a ožívajúcimi hrdinami),
exotickú rozprávku (s dejom odohrávajúcim sa v exotickom prostredí) a realistickú rozprávku
(v ktorej je potlačená fiktívnosť).
Zdôrazňujeme, že táto klasifikácia má pomocný charakter a problematike žánrového určenia
knižiek ľudového čítania mladšej proveniencie je potrebné venovať ďalšiu pozornosť.
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Typológia knižiek ľudového čítania mladšej proveniencie
kategória
dobrodružná poviedka

názov
Hrabě Rožmberk; Hrabě Polğočow; Newinný Pitlák; Prowazník
z Petrohradu;

námornícka poviedka

Mořský Laupežnik

fantastická poviedka

Ribrcál, aneb horní duch na Krkonošských horách

biografická poviedka

Albert Limbach
Ztracený Synáček; Nemé dieťa; Starý zámok; Holubička; Nezábudka;

poviedka pre deti

Jindřich z Dubinova, kterak k poznání Boha přišel; Ľudovít, malý
vysťahovalec, Kanárik,

Diamantový prsteň; Považská povodeň.

Kostolník v lese; Ružový kríčok; Čerešne
poviedka pre ženy

Amalia, krásná Pastirka; Krásná Karolina; Žiwot šťastného Ludwika;
Kamenná nevěsta; Věrná Ryzka; Hrobka milujících;

exotická poviedka

Romantická Láska; Amálie Westonská; Jizda na slonu

realistická poviedka

Angličan; Ubohá Marie; Matějček; Podobný, ešte hroznejší prípad
Bohatý Chudák; Tetka Trápelka; Ľutomíra, služobné dievča; Tridsať

poučná poviedka

rokow w Lojnici; Kam vedie korheľstvo?; Svetluša, Strážovie, čili prvé
prijímanie

dobrodružný román

Wystěhowanci

neorytiersky román

Zdeněk z Zásmuku

robinzonády

Ildeğert; Mladssi Robinson; Mladssj Spelhofen; Martin Engelbrecht, jeho
příhody a cesty

povesť

Alžběta Báthory; Bílá Paní

čarovná rozprávka

Zlatý Prsten; Princezka Nesita; Rytiř Felsenburg;

exotická rozprávka

Wýborný Krejči z Pekyngu

realistická rozprávka

Hrabě Jindřich; Čarodejnický retěz

anektoda

Wýklad francauzských Karet;

Z wyprawowáni ruského důstojnika;

Každého přítel je všem nepřítel?; Anekdoty
aforizmy

Granáty ze slověnce Karla Havlíčka Borovského
Indyanská Dcéra; Krásný Wěnec; Sprawedlnost Boži; Osudu swému

exemplum

těžko ujiti;
Šlechetný skutek; Zlámaná podkowa; Zlato; Křemínky; Statek sedlský

vtip
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Angličan; päť dobových vtipov

Resumé
Výskumu populárnej literatúry sa v kontexte slovenského literárneho bádania venuje len malá
pozornosť. V prebiehajúcom výskume knižiek ľudového čítania mladšej proveniencie autorka
štúdie dospela k záveru, že východiskom systematického výskumu je typologizácia heterogénnej
a početnej masy príbehov. Uvažuje o typológii podľa funkcie, času vzniku, autorstva, priestoru
deja, no zo všetkých možných kritérií delenia za najrelevantnejšie považuje členenie podľa
žánrovo-tematického ukotvenia.
Naznačuje problematiku definovania základných epických žánrov – poviedka, novela, román.
Východiskové texty člení na menšie epické žánre (exemplum, aforizmus, anekdota, vtip) a väčšie
epické žánre (poviedka, román, povesť, rozprávka). K nim pridáva atribúty podľa tematického
zamerania, napr. dobrodružný, námornícky, fantastický, biografický a pod. Zdôrazňuje, že táto
klasifikácia má pomocný charakter a problematike žánrového určenia knižiek ľudového čítania je
potrebné venovať ďalšiu pozornosť.

Summary
There has not been a long tradition of popular literature research in Slovakia. An author has been
studying popular reading books of younger provenience (after baroque period) and she has come to
a conclusion, that a starting point of systematic research is classification of a heterogeneous and big
group of stories. She considers classification according to a function, time of publishing, authorship,
a place of a story, but among the most relevant she includes genre and theme classification.
The author outlines problems in defining basic epic genres as short story, novella and novel. She
divides texts into smaller epic genres (exemplum, aphorisms, anecdote and joke) and bigger epic
genres (short story, novel, historical story and fairytale) and she adds attributes according to
a theme, for example adventurous, marine, fantastic, biographical, etc. The author emphasizes that
the classification introduced in a study is just helping and it is necessary to continue in the research
of genre classification of popular reading books.
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X. Škarnicla a Synů, 1846. 30 s. [neúplné vydanie]
Hrabě Polğočov, aneb: Wypowězenec z wlasti. Prawdiwá přjhoda z nedáwných dob. W Skalicy,
Pjsmem Fr. X. Škarnycla Synů. 1869. 47 s. [Prídavky: Gizda na slonu (s. 42).]
Hrabě Rožmberk. Wlastenský přjběh, který se stal ku konci Šveydské wálky. [Kramerius, V. M.] W
Skalicy, pjsmem Frantisska Xaw. Škarnycla Synů. 1854. 181 s.
Ildeğert, po neywětssím nesstěstj ssťastný Anğličan. Pěkný přjběh pro wyraženj mysli. W Skalici,
pismem Frantisska Xaw. Škarnycla Synů. 1860. 94 s. [Prídavky: Indyanská Dcéra. Powjdka k
wýstraze Lehkowěřjcých (s. 86).]
Jindřich z Dubinova, kterak k poznání Boha přišel. Příbeh pro dítky a rodiče, podle skladatele
Genowefy. Praha, 1825. [b.s.]. Šmídove spisy pre mládež a jej priateľov, zv. prvý.
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Kam vedie korheľstvo? Výstražná poviedka, ktorú dospelejšej mládeži a jej rodičom napísal V.
Špaček, do slovenského rúcha ale odial Ľ. V. Rizner. Skalica, 1882. 96 s. Knižnica slovenského
ľudu, zv. 3.
Kamenná newěsta. Prawdiwý přjběh z časů třidcjtileté wálky. - Wěrná Rýzka. - Hrobka milugjcjch.
W Skalicy, Fr. X. Škarnycla Synů. 1869. 80 s. [Historické Anekdoty: Pomoc w prawotě. Dosť
za 8 grossi! Tajně aučinkující jed. Nepřítel smíchem poražený. To se mu podařilo. Hwězdy na
neprawém místě (s. 72-77); Granáty ze slawowěnce Karla Hawlička (s. 78).]
Kanárik. Diamantový prsteň. Preložil M.Chlebák. Vydal J. Mallý-Dusarov. Tlačou Fr. X. Škarnicla
synov, 1866. 92 s. Spisy Šmidove pre milú mládež a pre pospolitý ľud, zv. 4.
Krásná Karoljna, kteražto za času Napoleona gakožto Obrsst na wogně slaužila. W Skalicy, pismem
Frantisska Xaw. Škarnycla Synů. 1852. 23 s. [Prídavky: Nauka o povinnosti lidské (s. 26).]
Ľudovít, malý vysťahovalec. Podľa pôvodcovho poslednieho vlastnoručného vydania predložil
Michal Chlebák... V Skalici. Tlačou Fr. X. Škarnicla Synov. 1865. 119 s. Šmidove Spisy pre
milú mládež a pre pospolitý ľud. Sväzok prvý.
Ľutomíra služobné dievča. Príklad opravdivej pobožnosti v prostom rúchu. Preložil Kvetoslav
Vagáč. V Skalici, tlačou Fr. X. Škarnicla Synov. 1865. 115 s. Mravno-zábavná knihovna, zv. 7.
Martin Engelbrecht, jeho příhody a cesty. 1. vyd. Litomyšl, 1829. [b.s.].
Mladssi Robinson, k Přigemnému a Vžitečnému obweselenj welkých, y malých djtek. Z německého
na česky gazyk přeložen. Djl prwnj. CAMPE, Joachim Heinrich von. W Hoře Kuttný, 1797.
wytisstěno v Frantisska Winc: Korecz. 212 s.
Mladší Spelhofen aneb příhody nového Robinsona na Tichém moři. Jindřichův Hradec: Josef
Landfras, 1818. [b.s.]
Mořský Laupežnjk. Od Wáclawa R. Krameriusa. W Skalicy, u F. X. Škarnicla Synů 1874. 64 s.
Newinný Pítlák, aneb nehoda také wede někdy k sstěstj. Wyprawowánj z nowěgssjch časů.
Poznowu wzdělal: W. R. Kramerius. W Skalicy, pjsmem Fr. X. Škarnicla Synů. 1874. 47 s.
[Prídavky: Sprawedlnost Božj (s. 35), Angličan (s. 44), Osudu swému ťěžko ugjti (s. 47).]
Považská povodeň. Kostolník v lese. (Schmid, Ch. Vyd. J. Mallý-Dusarov.) Škarnicel, 1865. 86 s.
Spisy Šmidove pre milú mládež a pre pospolitý ľud, zv. 2.
Princezka Nesita, aneb: Tři dary kouzelné: Sáček, plásstjk a kord. Wzdělal W. R. Kramérius. W
Skalicy 1871. Pjsmem Fr. X. Škarnycla Synů. 79 s. [Anekdoty: car Petr Welíky, Ludwík XIV.
(s. 68).]
Prowazník z Petrohradu, aneb: Wznessená swadba. Historické wyprawowání prawdiwé události od
W. R. Krameriusa. W Skalici. Písmem dědičů Jozefa Škarnicla. 1878. 80 s. [Prídavky: Ubohá
Marie (s. 67), Zlámaná podkowa (s. 77), Zlato (s. 78), Křemíkny (s. 78), Statek sedlský (s. 79).]

113

Ružový kríčok. Čerešne. (Schmich, Ch.) Vyd. J. Mallý-Dusarov. Škarnicel, 1862. 90 s. Spisy
Šmidove pre milú mládež a pre pospolitý ľud, zv. 5.
Rybrcol na Krkonoských horách. Nebo: Zaklený a wyswobozený Prync. Stará smysslená hystorye.
Kraméryusowým nákladem. W Praze, 1794. k dostánj w Cžeské nowinářské Expedycý,
w Dominykánské vlicy v Hrabů Nro. 373. Wytisstěno w Praze, pjsmem Hrabowských dědiců,
za Matěge Sstastného Faktora. 1794. 128 s.
Rytjř Felsenburg, udatný Wyswoboditel dwanácti zawinssowaných Osob. W Skalicy, pismem Fr.
X. Škarnycla Synů. 1874. 63 s. [Prídavky: Romantická Láska (s. 57), Šlechetný skutek (s. 59),
Z waprawowánj ruského důstognjka (s. 60), Angličan (s. 62).]
Svetluša, Strážovie, čili prvé prijímanie. Katolícka povesť o tajomných účinkoch milosti božej.
Prel. R. Zaymus. Vyd. J. Mallý-Dusarov. Skalica, 1865. 83 s. – Mravno-zábavná knihovna, zv.
6.
ŠMIDOVE SPISY pre milú mládež a pre pospolitý ľud. Vydáva Ivan Dusarov [J. Mallý-Dusarov].
Sväzok tretí. Nemé dieťa. a Starý zámok. Podľa pôvodcovho poslednieho vlastnoručného
vydania preložil Samo Zachej. V Skalici, 1866. Tlačou Fr. X. Škarnicla Synov. 80 s. [Prídavok:
Podobný, ešte hroznejší prípad… (s. 78).]
Tetka Trápelka, alebo zlý jazyka a jeho zlé následky. Preložil Ján Galbavý. Opravil a vydal Ivan
Dusarov. V SKALICI. Tiskom Fr. X. Škarnycla Synov. 1864. 71 s. Mravno-zábavná knihovna,
zv. 1.
Tridsať rokow w Lojnici. Powiedka od Fr. Prawdy. Poslowenčil

L.V.R. /izner/. Knižnica

slowenského ľudu. W Uh. Skalici. Tlačou a nákladom dedičow Jozefa Škarnicla. 1883. 109 s.
Wýborný Kregčj z Pekynğu. Kratochwilný Přjběh z Německé na Českau Řeč přeložený a pro
obweselenj mysle wydaný. W Skalicy, pjsmem Fr. X. Škarnycla Synů. 1865. 47 s. [Prídavky:
Krásný Wěnec (s. 37).]
Wystěhowanci. Poučná a zábawná powjdka pro rodiče a djtky. W Skalicy, pjsmem Fr. X. Škarnicla
Synů. 1867. 144 s.
Zděnek z Zásmuku s swými towaryssi. Aneb: Rytjři w Blánickém wrchu zawřenj. Staročeská
rozpráwka. Kraméryusowým nákladem. W Praze, 1799. k dostánj w České nowinářské
Expedycý na starém městě w Dominikánské vlidy w Nře.232. 117 s.
Zlatý Prsten. Podiwná Kronyka dwau Brytanských Pryncezek, kterž pro vtiskowánj swých
Poddaných zawinšowany byly. S powolenjm cýs. král. Cenzury. W Skalicy. 1847. Pismem
Frantisska Xaw. Škarnycla a Synů. 64 s. [Prjdawek: Wýklad francauzských Karet, Pikety
nazwaných (s. 61).]
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Ztracený Synáček. Utěssená powídka na důkaz, že w nesstěstí nikdy zoufati, nýbrž pewně w pomoc
Boží doufáti máme, která čím později přichází, tím slawnějssí se jewí. W Skalici. Písmem
Jozefa Škarnicla. 1877. 48 s. [Prídavky: Amálie Westonská (s. 39).]
Život ssťastného Ludwjka neb Peycha potrestaná a podwod odplacený. W Skalicy, u Fr. X.
Škarnycla Synů. 1866. 48 s.
Hirlanda, králowna Bretáňská, aneb: Wítězstwí ctností a newinnosti. W Uh. Skalici. Tiskem
a nákladem u dědičů J. Škarnicla. [1880 – 1898]. 96 s. [Prídavky: Pytel prsti plný (s. 94),
Podivná zeď (s. 95).]
Jaroslav a Laura. Dramatická pieseň ve třech dějích. Sepsal... V Skalici, tiskem Jozefa Škarnicla.
1876. 49 s.
Kniha o porodníctve pre baby. Spísal a vydal Ján Ambro. (Nákladom pôvodcovým.) V Skalici,
1873. Tlačou Fr. X. Škarnicla Synov. 10 s.
Krátke Hystorie o chytrém Eylensspiglowi, wssem milowníkům k čtení, ne ale k následowání
takowých skutků na swětlo wydané. Skalica, 1860.
Kratochwilná historie o gednom sedlském pacholku. W Skalici. Pismem Jozefa Škarnicla, 1877. 16
s.
Kratochwilná kronika o sslechetně panně Meluzině a o udatném rytíři Rajmundowi. Prostejov,
1555.
Rytíř Alexander, kterýž po vystálém mnohém nebezpečenství k velikému štěstí přišel. Skalica,
1841.
Malá Gazdina. Počiatky hospodárstwa domowého, w otázkach a odpoweďách wyswetlené.
Pozornejssím gazdinkám nassím, a nádejnej sskolskej mládeži slowenskej ženského pohlawia
wenuje... W Skalici. Tlačou Synow Fr. X. Škarnicla.
Malý Gazda. Počiatky hospodárskych wedomostí, w otázkach a odpoweďách wyswetlené.
Pozornejssim gazdom nassim a sskolskej mládeži slowenskej podáwa... W Skalici. Písmom
a tlačou Jozefa Škarnicla, čestného kníhtlačiara Matice Slowenskej.
Pekla syn. Welmi přjkladný přjběh o knjžeti Robertowi. Starobylé vyprawowánj wzdělal W. R.
Kramerius. Skalica, 1853.
Pjseň kratochwilná Mládencům a Pannám pro obweselenj mysle wydaná. W Skalicy v Škarnicla
Synů. 1864. 7 s.
Život Sv. Marie Egyptské, k čemuž předán jest též Život svaté Pelagie, kající hříšnice. Skalica,
1855.
Žiwot, skutky a řeči networného Ezopa, jenž byl mudřec znamenitý a básníř rozhlássený, co wsse
kratochwílného wywozoval. S mnohými vyobrazeními. W Skalici. Písmem Jozefa Škarnicla
dedičů. 1879. 112 s.
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NOVELISTIKA MARGITY FIGULI – LYRIZAČNÁ KONŠTANTA A JEJ
VARIÁCIE
Mgr. Ivana Kuťová, 3. ročník, Slovenský jazyk a literatúra

Tento príspevok nadväzuje na predchádzajúce state venované výberovým zbierkam Margity
Figuli Pokušenie a Mámivý dúšok. Ide o prózy, ktoré boli všeobecne priradené k prúdu lyrizovanej
prózy v tridsiatych rokoch dvadsiateho storočia a dočkali sa zväčša len syntetizujúcich hodnotení.
Preto sme si za cieľ tejto práce dali predovšetkým hermeneutickou metódou „odkrývať“ niektoré
konkrétnosti dvoch textov – novely Extáza a Obruč. Poznatky o poetike novelistiky Margity Figuli
sa pokúsime aplikovať pri bližšej interpretácii jej dvoch spomínaných próz. Budeme pracovať
predovšetkým s textom samotným a spoliehať sa na vlastné postrehy, pretože sa nám nepodarilo
nájsť detailnejšie literárnovedné štúdie, s ktorými by sme mohli porovnať svoje zistenia.
Bezprostredná práca s textom vzhľadom na možnosti tohto zborníka nenecháva priestor zhrňujúcim
a kontextujúcim konštatovaniam väčšieho rozsahu.
V úvode poviedky Extáza Margita Figuli nadväzuje na obligátnu sociálnu tému dojednaných
sobášov a manželstiev bez lásky. Nenasleduje však tradičnú sociálnokritickú líniu, nejde jej
o moralizátorsko-osvetové riešenie, hlavná hrdinka nie je bezbrannou obeťou, časopriestor netvorí
podmienky na uplatnenie tlaku okolia. Naopak, Margita Figuli využíva motív rodinného
„dohadzovania“, aby ho transformovala, vyňala zo schém tradície a najmä aby zdôraznila
svojprávnosť svojej ženskej postavy.
Evica je mladá, inteligentná a cieľavedomá žena. Dokáže zaujať vlastné stanovisko, má cit
pre umenie, orientuje sa vo filozofii, čo dokladajú jej interné i externé prehovory. Je rovnocennou
spoluhráčkou mužských aktérov. Ponúkaný ženích totiž nenapodobňuje známe literárne vzory
potenciálnych zlých manželov. Naopak, samotná Evica musí priznať, že je „na závidenie stvorený
človek“ (s. 7). „Trh“ teda pre postavy nehrozí žiadnym tragickým vyústením, ako by sa dalo čakať,
avšak Evicu uráža už číra možnosť prezentovať sa pred mužom ako objekt. Rozmýšľa, či „pán si
bude žičiť telo alebo dušu azda. Či obidvoje v krásnej, ideálnej predstave?“ (s. 7) Z tohto iróniou
sršiaceho úryvku jasne vidíme stupeň emancipácie a z nej plynúce nárokovanie byť s mužom na
jednej úrovni. Nedívať sa naňho zo „žabej perspektívy“, ale stáť bok po boku s právom na vlastný
názor. Evica už nie je dievčatko, podľa konvencie by sa mala ponáhľať so sobášom („... nie si už
z najmladších...“ – s. 7), no napriek tomu, či práve preto si chce svoj život riadiť sama.
Z expozičnej situácie sa dostávame ku kľúčovému momentu – k zobrazeniu impulzívnej
lásky. Archaické „dohadzovanie“ slúži ako podklad, ktorý zvýrazní psychické ustrojenie hrdinky,
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v ktorej zápasí vášeň s morálkou, pudové s racionálnym, to, čo Evica chce, s tým, čo by mala
chcieť.
Dve mužské postavy sú objektívne rovnocenné. Sľubný ženích Daňo je vzdelaný, citlivý,
hrdinke sympatický a so svojím rivalom ho spája i umelecké nadanie – hrá na klavíri. Pavlovič je
maliarom, básnikom, no najmä ženatým mužom. Evicin odmietavý postoj k Daňovi pramení
z nedôstojného predstavenia a súvisu s vnucujúcim sa prostredím. O motivácii jej citov vypovedá
i fakt, že len čo si pri pohľade na jeho pery pomyslí: „Ozaj, či by ich bolo možno ľúbiť?“ (s. 8),
tvrdo ju zasiahne otázka: „Evica, ste spokojná s naším výberom?“ Toto poníženie spolupôsobí na
prenášanie svojho vzdoru voči hostiteľom i na Daňa. Pavlovič je naopak zaujímavý svojou
nedosiahnuteľnosťou. Je to umelec s liberálnymi názormi a navyše dištancovaný sviatosťou
manželstva. Evicu očarí a tá sa ponára do hlbín vlastnej „extázy“ z novopoznaných pocitov
zaľúbenia.
Motivicky extázu spodobuje ešte na začiatku Pavlovičov obraz „odovzdanej“ ženy – ide
o portrétne zobrazenie Zbožnosti. A naozaj – Evicino „vytrženie“ má veľa spoločného
s transcedentálnou túžbou po nájdení harmónie so sebou samou, no pri Evici paradoxne i za cenu
hriechu. Zaujímavá je autorkina koncepcia psychologizácie. Hrdinkino morálne cítenie zraní
klebeta o dievčati, ktoré sa „zabudlo vzpierať láske svojho predstaveného“ – manžela inej ženy.
Hlavná postava na margo vypočutého reaguje slovami: „Akože možno slobodnému dievčaťu
milovať ženatého človeka?“ Keď sa o niekoľko dní v nej samej usadia podobné „nedovolené“
pocity, ocitá sa „sputnaná zázračným povojníkom zákonov“. Vonkajšie zákony nekorešpondujú
s tými vnútornými, morálka sa relativizuje na vlastnú a cudziu: „veď česť nie je to, čo si vymyslel
náhodný zákon, ale čo cíti človek.“ (s. 10) Tieto Pavlovičove slová sa naplnia v Evicinom prežívaní
vlastnej „hriešnosti“. Veď v duchu katolicizmu je už myslieť na hriech hriechom.
Evica sa nevzpiera svojim fantáziám, nebojuje proti nim, neodsudzuje sa za ne, vychutnáva
si ich „v sladkom mŕtvom oddychu“. Tento pôsobivý obraz vystihuje charakter Evicinho vznietenia
– nikdy nerealizovaný vzťah žije v jej vnútri živený predstavami a neznámymi túžbami. Figuli ako
výborný psychológ zobrazila jedno z možných štádií lásky. Nejde len o lásku neškodne platonickú,
obdivnú, ako sa pokúša Evica racionalizovaním svojich „chcení“ tvrdiť napr. v liste, kde sa vyznáva
zo svojich citov, ale pritom ich zaobaľuje do prijateľnejšej formy: „no nepohoršujte sa, veď ja Vás
mám rada iba ako krásnu knihu alebo obraz, čo je cudzím majetkom.“ Samotným aktom priznania
sa nepodporuje tvrdenie pasívnej duševnej lásky: „povedať si, že česť je aj najvyššou slasťou života
a srdce zabiť skepsou Lermontova?“ (s. 15)
Skutočnosť, že nakoniec odchod vlaku s Pavlovičovcami skazí jej zámer, nie je podstatné.
To, čo literárni vedci všeobecne nazvali bojom túžob a mravnosti, z ktorého vychádza víťazne
morálna čistota, vyznieva plocho a schematizujúco. Takéto prvoplánové vysvetľovanie zámerov
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Margity Figuli (s ktorým

ona, mimochodom, rada súhlasila – z pochopiteľných dôvodov

s ohľadom na spoločenské podmienky tridsiatych rokov dvadsiateho storočia, keď bola
tolerovateľná predsa len nejaká hranica ženského sebavyjadrenia), noetiku a poetiku jej noviel
degraduje na lineárne sledovanie cieľa ukázať správnu cestu von z nástrah telesnosti. V našom
chápaní je obraz lásky i v tejto komornej novele vyrozprávanej v prvej osobe jednotného čísla oveľa
plastickejší a životnejší. Evica je „uveriteľná“ postava majúca nárok na dávku sebectva, hoci je na
prvý pohľad zdanlivo zidealizovaná, v jej správaní sa odráža viac aspektov, než bola dobová kritika
ochotná hľadať.
Ako bolo vyššie povedané, nejde o naivnú „čakateľku na zázrak lásky“, vyznačuje sa
intelektom, vlastnou vôľou a zároveň telesnosťou indikovanou potláčaním svojich vášní:
„rozbúrené živly duše, čo ma vždy takou tiesňavou spínali, naraz rozviazali remence“ a Evica
zatúžila po „pôžitku“ (s. 11). Niekedy o charaktere napovie detail. Takým je napr. spojenie
vytrhnuté z kontextu: „... a hoci sa nerada bozkávam...“, ktoré dotvára obraz Evice – ženy. Margita
Figuli ženu demaskuje vo všeobecnosti i takto detailne. Evica už pravdepodobne okúsila bozky, aby
mohla mať na ne svoj názor. Ak sa pri tejto drobnosti pristavujeme, netreba zabúdať, že čo je
v dnešnej literatúre úplne samozrejmé, takýmto pred vyše polstoročím zďaleka nebolo. Práve
psychológiou ženských hrdiniek je raná prozaická tvorba Margity Figuli zaujímavá. V diachrónnom
priereze je dôležité prehodnotiť jej dielo optikou novej generácie čitateľov. V novelách Margity
Figuli vôbec nevystupujú dokonalé ženy a prototypy morálky. Ide o ženy, ktoré sú vedené svojím
„ženstvom“. Tento ne-termín v sebe zahŕňa segmenty špecifickej umeleckej taktiky Margity Figuli,
ktorou sa približuje psychológii nevedomia.
Tento text, ako i ďalšie neintenčne poukazuje na stret dvoch polôh – súkromnej a verejnej.
Intimita ženských protagonistiek však nie je neutralizovaná do polôh všeobecných problémov, je
výsledkom archetypálne-vitalistickej koncepcie Ženy. Nevieme posúdiť, či Margita Figuli vytvárala
svoje hrdinky za konkrétnym účelom, oveľa pravdepodobnejšie sa nám však zdá, že odvahou
odhodiť schémy zaužívaného vyjadrovania v možnostiach moderných literárnych smerov ako
nadrealizmus či expresionizmus našla nástroje na pomenovanie psychoanalýzou proklamovanej
libidálnej podstaty fantázií i vyjadrovania.
Novela Extáza je ohraničená biblizujúcou alegóriou o ľudskej spupnosti a sklone byť
neposlušný: „Raz zachcelo sa mi tak nástojčivo postaviť si babylonskú vežu. Ozrutu. Ale sotva som
sa mysľou pritkla k oblakom, už sa ozval výsmešný rehot. Ktosi mi rúcal tento môj sen, vyhrážal, že
nebo stresce bohorúhača. I Babyloňania tak obišli. No nedbala som na výstrahy, len som sa vedome
dala podmaniť živelnej slasti a mlčky, v tichom bojazlivom čušaní podporovala som všetky ohnivé
pochody a dravé krútňavy krvi. Začalo sa to raz večer...“ (s. 7) Takto uvádza z retrospektívy svoj
príbeh rozprávačka. A práve táto časť vyňatá z emocionálnosti jadra rozprávania, a teda samotnej
118

spomienky, má schopnosť zahrnúť i pokojnejšie hodnotiace hľadisko – v tomto prípade realizované
pre Figuli typickým odkazom na Sväté písmo. Nábožnosť je tu prezentovaná ako poslušnosť. Čin
prameniaci z egoistických sklonov nekorešpondujúci s vyššou mocou – Bohom či nadvedomím, t j.
rozumom, výchovou a vierou formovaným kontrolným mechanizmom – podľa toho, či uvažujeme
vo sfére legendy alebo textu – je potrestaný a zmarený práve tým faktorom, proti ktorému sa
vzbúril. Babylon bol potrestaný zmätením jazykovým, Eva duševnou krízou, sklamaním: „Zvrtla
som sa a chcela sa dať na útek. Ale vtom postavili sa mi do cesty ako smrtonosný obor múry mojej
babylonskej veže. Vidím, ako sa začína rúcať odhora. Výsmešný rehot z neba preniká cez oblaky.
Cícerky krvi lejú sa mi do mozgu. Zápäť rachot kameňov dotvrdil mi pád mojej nezmyselnej stavby.
Ach! Birs Nimrud!“ (s. 18) Kým predtým symbolická výška prečinu – „ozruta“, v sebe nesie
veľkosť, odvahu a naplnenie túžby po sebarealizácii, v závere sa ten istý parameter posudzuje ako
„smrtonosný obor“, vlastná konštrukcia, eufória, sa premenila na deštrukciu, depresiu. „Výsmech
z neba“ je trpko-ironickým pohľadom na samu seba, neobsahuje ľútosť z činu, ale z nemožnosti
dosiahnuť ho. Naladenie tejto rámcujúcej časti má ďaleko k rúhaniu, predsa len však nezaprie osteň
rebelantstva a tvrdohlavosti. Postavy Margity Figuli stavajú ďalšiu vežu, len čo sa im trocha
„zahoja rany“.
Podobne očividne nenaplniteľný sen sa snaží na skutočnosť premeniť hlavná postava novely
Obruč – pastierka Hana. Už zo sociálneho zaradenia postavy možno predpovedať čiastočnú
odlišnosť hrdinky od tej vyššie spomínanej. No len čiastočnú. Základná charakteristika – žena
navigovaná svojou „vnútornou prírodou“ – ostáva prítomná, rozdiel nastáva len v rozdelení
kompetencií. Eva sa pohybovala v meštianskych kruhoch, Hana je dieťa prírody, resp. pastierovej
ženy, jej svetom sú lúky a lesy, v meste nevydržala slúžiť a ušla odtiaľ. Príjemnejšie je jej podľa
rodičovského odkazu pásť stádo oviec a prespávať v kolibe. Typologicky teda ide o dva svety –
v Extáze bola vášeň tlmená múrmi stavieb, v Obruči je nehatená, prudká, nekontrolovaná
racionalitou. V šírom priestranstve sa stráca a nedokáže zasiahnuť adresáta, rozplýva sa v eufórii
celoprírodnej túžby, t.j. postava koná ako súčasť biotopu, jej dospievanie je v súlade s procesmi
kvitnutia a zrenia prírody.
Prírodno-psychologický paralelizmus prekračuje svoje obrazné rozmery a má doslovnú
funkciu: príroda neilustruje duševné pochody, priamo ich vyvoláva. Symbióza humánneho
a naturálneho má za následok zotieranie civilizačnej eufemizácie pudov, opisy túžob sú tu oveľa
biologickejšie, ale treba zdôrazniť, že v zmysle prirodzeného sveta bez hriechu, nie násilnej dravosti
a nemorálnosti. I tu sa znova opakuje rozdiel medzi svetským a prírodným kánonom. Písané zákony
sem neprenikajú, postavy sa riadia prirodzeným rozlišovaním medzi dobrom a zlom. Táto samota
nie je absolútna, ako napr. v dielach Františka Švantnera, pastieri majú denný kontakt s kolektívom
a dedina je na dosah.
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Hana a jej pastiersky druh Jano pripomínajú prvých ľudí v raji, v lone prírody. Volanie
v sebe odhaľujú postupne a prirodzene, nepovažujú ich za hriešne, neanalyzujú ich, snažia sa
uspokojiť ich, aby našli vnútorný pokoj. Margita Figuli umiestňuje muža a ženu do priestoru
rozpučanej prírody, ale len na to, aby opäť narušila hladké plynutie deja. Žiadne opísanie milostnej
idylky uprostred nepoškvrnenej prírody sa nedeje. Vzniká partnerský trojuholník. No nie klasický –
ani jeden vzťah sa naozaj nerealizuje – rivali nie sú rivalmi, milenci nie sú milencami.
Bežný, skoro detský život pastierov naruší príchod robotníkov pripravujúcich novú cestu.
Vedie ich inžinier Juraj Bocko. Hana sa doňho tajne zaľúbi, no vzápätí prichádza do hôľ inžinierova
snúbenica oddýchnuť si od mesta a pomôcť si v chorobe. Pri nešťastnej náhode umiera. Bocko
nejaký čas na to odchádza. Ako vidíme príbeh nemôže byť stavaný na dejových zvratoch a ani nie
je. Čo ho robí farbistým a umelecky presvedčivým je „preludovanie“ bez významnejšieho klimaxu.
Dokonca i tragédia odznie akosi prirodzene a nedestabilizuje plynutie textu. Zmeny vzdialeností
medzi postavami navzájom a prírodou rozkmitajú vlnenie epickej i lyrickej zložky novely.
Hlavnou konfliktotvornou zložkou je Hanina túžba po objatí pohľadného inžiniera.
Nehľadiac na vlastný pôvod a založenie, intenzívne pociťuje príťažlivosť jeho kultivovaného
správania sa, tak veľmi odlišného od spôsobov dedinských chlapov. Symbolicky rozdiel stelesňujú
ruky – odrážajú, čím sa človek živí, ako myslí, cíti i koná. Jano má podľa nej „medvedie tlapy, čo
už od desiatich rokov nosia lieskovú palicu. Čože by tie vedeli stisnúť boky, ako sú jej!“ (s. 363)
Oproti tomu u inžiniera vidí „ruky mäkké, bez mozoľov. Raz sa zaboria do jej tela.“ Motív rúk sa
opakuje a synekdochicky reprezentuje odlišné spôsoby života. Mäkké ruky bez mozoľov
neznamenajú len „panský pôvod“, ale hlavne nepoznanú jemnosť dotykov i slov. V dedinskom
kolektíve si ich Hana veľa neužila a ani nie je zvykom, aby sa nejako prejavili. Zo začiatku si
dievča myslí, že si to len vysnila a takých rúk niet (de facto takého zaobchádzania). Keď príde
Bocko, presviedča sa, že to, čo svojou dievčenskou intuíciou len tušila, on stelesňuje, a preto je pre
ňu jediný možný: „On! Zašuškalo jej telo. On! Videlo sa tak i túžbam, čo sa naraz začali prebúdzať,
rásť, mocnieť.“ (s. 370)
Jano sa márne snaží zaujať ju – raz milotou, raz prakticky, inokedy predstieraním dôvodu na
žiarlivosť. Hana ho fascinuje, akoby v nej bol „zlý duch“, ktorý „čupí v Hane, práve pod
rozparkom oplecka, kde cezeň svieti do ružova zabronené telo. Alebo jej práve ľúbostným vanom
pokušiteľ boky hladí? Či azda pery farbí puknutou, voňavou čerešňou? Jano musí ísť za ňou.“ (s.
365) Je to viac ženské telo než žena ako celok, čo ho vábi. V jeho správaní nevidieť vyšších citov:
„Hja, život je život! Najprv moje ja a potom tvoje ty, čo by bolo akou vzácnosťou.“ (s. 367) Keby sa
mu ako outsiderovi podarilo nájsť si partnerku v rámci dedinského spoločenstva, neprekážalo by
mu vymeniť Hanu za inú. Páčila sa mu i krčmárova dievka: „vidí ju naširoko rozkročenú, ako
vyťahuje vedro vody zo studne. Pod bielou košeľou visia jej mäkké, krotké prsia, čo by sa hádam
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ani nevzpierali. Múti sa mu rozum od toho všetkého.“ (s. 373) Takýto telesne podfarbený opis
potvrdzuje objektové hodnotenie ženského tela. Pre Jana sú fyzické atribúty rozhodujúce.
O takúto „nízku“ lásku Hana nemá záujem. Síce nevzdelaná, nechce sa uspokojiť s údelom
sedliackej ženy. Bocko pre ňu znamená nádej alternatívy. Neuvažujúc je odhodlaná ponúknuť mu
svoju náruživú priazeň. Nikdy sa to však nestane. Odhodlanie sa nepresúva z oblasti predstáv.
Frustrovaná prekážkou v podobe snúbenice a Bockovým prehliadaním, chvíľkovo skúša nechať
priechod svojim vášňam s náhradou za inžiniera, s Janom – len aby sa dostavil pocit úľavy a stav
vytrženia, aký si predstavovala. No jej blaženosť trvá len dovtedy, kým neotvorí oči. Prvý bozk
z veľkej vášne minul svojho adresáta a ostalo priznanie neúspechu.
Zdar neprichádza ani neskôr. Hana sa nedočká horúcich bozkov od inžiniera Bocka.
Z objektívneho hľadiska tenziu nestrieda detenzia (použijúc terminológiu F. Mika) – túžba ostala
nenaplnená, z hlbších vrstiev však presvitá uvoľnenie situácie: „Nie je ešte všetko stratené. Veď
zase príde leto. Vyjde slnko a lúčami sa oprie do zelenej pažite. Oblapí kvetnaté lúky na holiach
verne, úprimne. I Hane pošteklí bosé nohy, boky pohladká a pery bozkom rozohreje. Potom si Hana
vysúka rukávce po samé hrdlo a rozhrnie srdce po svetlom, iskrivom nebi, lebo bolesť, čo sa
v prsiach dusí, je zlá.“ Naturel mladej postavy v nej nedovoľuje zvíťaziť depresívnym myšlienkam,
nádej na budúci úspech je spájaný s cyklickým vnímaním času na báze striedania ročných období.
Leto znamená opätovné rozvitie citov zmrazených na čas vonkajším svetom. Hana si nepripúšťa
svoj údel, veľké očakávania sú zdrojom i dôsledkom neohraničeného životného optimizmu. Hanina
myseľ nie je spútaná existenciálnymi krízami či intelektuálnym meditovaním. Je vedená „hlasom
prírody“ a v súlade s ním koná vitalisticky. Nevyhodnocuje reálne podmienky, koná emocionálne
a mimo zásad konvenčného bontónu. Vyňatá zo sociálnych determinantov podlieha bez výčitiek
svojmu „Id“. Pri rozlíšení dobra a zla akceptuje len prirodzený cit. Nemožno ju upodozrievať
z intrigánstva smerom k inžinierovi, krutosti k Janovi, necudnosti smerom ku kolektívu. Jej činy sú
výsledkom procesu akcií a reakcií, automatických inštinktov napĺňania potrieb. No tento „prírodný
egocentrizmus“ neznamená oklieštenie sociálnych kompetencií postavy. Hana disponuje empatiou,
citlivosťou a obetavosťou. Nie je degradovaná na klbko vášní, hoci ňou zmietajú.
Margita Figuli využila takýto druh postavy, aby sa priblížila k svojej koncepcii absolútnej
lásky z inej strany ako zvyčajne. Aj jej iné hrdinky sú zaraditeľné do všeobecnej množiny
vášnivých žien, no Hana jej umožnila dať vyjadreniu vášní nový rozmer. Nie je sociálne predurčená
priblížiť sa k svojmu cieľu, baladicky sa snaží o nemožné. Žije svojím snom, ktorý je v rozpore
s realitou, ale nijako ju to neobmedzuje. Je zosobnením samotnej naturálnej podoby ženskej lásky.
V tejto novele vidí Ján Jurčo „prípravu na zložitejšie koncepcie lásky, premietnuté do ľúbostných
vzťahov v novele Tri gaštanové kone, v historickom románe Babylon a v spoločenskom románe
Víchor v nás.“ (Jurčo, 1991, s. 45) Podľa nášho názoru táto novela nie je len „prípravou“, ale
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plnohodnotným lyrickým zobrazením lásky v jej nesofistikovanej podobe, ktorá môže v istom
zmysle spĺňať atribúty zobrazovacích prostriedkov literárneho naturizmu a Hana typ naturistickej
postavy, ktorá je oslobodená od naučených vzorcov správania.
Margita Figuli na tejto postave opäť pripomína svoje preferované chápanie morálky ako
vrodenej, ktorá sa skrýva za Haninou nevinnosťou. Spisovateľke sa podarilo zachovať pastierskemu
dievčaťu jej čestnosť napriek širokému opisovaniu jej náruživosti. V spojení s prostredím navodzuje
dojem plnenia prirodzených zákonov, Hana je len nástrojom všemocnej prírody, pars pro toto
ilustruje komplexnejšie princípy, ktoré sa skrývajú viac či menej úspešne i v iných ženských
postavách diela Margity Figuli.
Vášeň je tu obzvlášť hypertrofovaná, zasahuje všetky roviny rozprávania. Lyrika neprestáva
byť čitateľná, nedochádza k afektívnym zvratom, obrazy sú harmonické a vyvážené, vášeň teda nie
je deštruktívna, ale oslobodzujúca. Spomínaná hypertofia sa týka kompozičného usporiadania
novely, typu konfliktu a postáv a hlavne pásma rozprávača, v ktorom sa odohráva všetka distribúcia
emocionálnosti sprostredkovaná nepriamo treťou osobou. „Kultivovaný hlas“ nepatrí Hane, čo
spolu s intenzívnou fokalizáciou na jej osobu a komornosťou rozprávania približuje text
k alegorickému videniu sveta. Hana je vykreslená viac ako zástupný symbol Ženy. Jej individuácia
nie je zavŕšená, z opisov prežívania prevládajú preexponované stavy zamilovanosti, nie
konkrétnych a jedinečných daností. Navyše osobitý štýl psychologizácie „zvonka“ spomínanú
vášeň dáva do kontextu viac s prírodou ako slobodnou vôľou a individualitou.
Hlas prírody vykresľovaním prírodnej postavy mocnie a stáva sa absolutnejším. Scenéria
bezprostredne metaforizuje Hanino prežívanie a Hana je návratne personifikáciou prírody.
Rozvinutý prírodno-psychologický paralelizmus prerastá do ešte symbolickejších rovín, ktoré
priamo nadväzujú na archetypy ženstva a plodnosti. Metaforickosť vyviera z mužsko-ženského
delenia prvkov, z chápania sveta ako pôsobiska dostredivých a odstredivých síl, kde životodarnou je
v prvom rade sexuálna energia. Obrazy opakujú krédo vyzdvihujúce úlohy materstva,
neuposlúchnutie

prirodzených

zákonitostí,

v podstate

negovanie

materstva,

sa

spája

s kontrapunktom nenaplnenosti a zbytočnosti: „Ale borovice z druhej strany hľadia vyčítavo.
Smutné sú vari. Oplakávajú stratené roky, lebo ich nik neobjal, nikoho srdce nezakvačilo sa do ich
halúz. (...) Zato azda ovisli boroviciam haluze a stmaveli od ľútosti, lebo kým ľudí hreje v ich
vlastných prsiach zažatý oheň, ony ostali zakliatymi, neprebudenými ženami. Nuž smúťte, veď máte
za čím!“ (s. 361) Láska je opäť prezentovaná ako budivý princíp, „oheň“, ktorý jednak hreje,
jednak poháňa. Obraz borovíc sa opakuje, ostávajú „oklieštené, o zádumčivú krásu ošudené“.
Jablone (a všeobecne kvitnúce, resp. plodiace stromy) nesú u Figuli symboliku „úspešného“
ženstva. Zem si ponecháva taktiež atribút feminínnosti.
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V súlade s archetypálnym videním sveta teda Margita Figuli spracúva vnímanie prírody
a zároveň ho obohacuje o vlastné umelecké konotácie. Rozmnožovanie, determinujúce prirodzený
vývin, v texte nachádza nespočet obrazov: „Maliny v hati sa zapýrili panenskou hanbou
oplodnenia. Kvety sa núkali včelám a motýľom. potok v doline štebotal úzkemu drieku brehov.“
(s. 378) A na inom mieste napr.: „O konáre stromov opieral sa letný vietor. Šumel v nich sťa láskou
spitý a rozhorúčený dych, sťa vzbúrená myseľ po silnom nápoji vypitom až do dna pohára, alebo
sťa muky, čo nemučia, ale zvádzajú k ľúbostnému ošiaľu.“ (s. 381) Alebo do tretice: „Také ráno,
ako je júlové, horúce, dychtiace po láske, po objatí. (...) Dal by si sa zovrieť ako do klieští, len aby
sa ten stisk priskoro nezacelel, aby ťa vodil, aby šiel krok s krokom, aby ťa objímal, aby ti priložil
ústa na ústa a dotkol sa ťa sťa milostný oheň najkrajšej ženy.“ (s. 359) Slovesá z ukážok ako pýriť
sa,

núkať

sa,

zvádzať

atď.

jednoznačne

predikujú

paralelizmus

s ľudským

konaním

a antropomorfizovaním dodávajú svojim predlohám univerzálnejšiu platnosť. Pridávne mená
podfarbujú atmosféru znova antropomorfizovaním: panenská, spitý, rozhorúčený, ľúbostný,
milostný a pod. Nosné podstatné mená majú hlavnú funkciu pomenovať aktérov plodiaceho
procesu, umelecky hodnotným je bohatá škála ich nachádzania, zhodne ide o súčasti prírodnej
scenérie, no Margita Figuli vdychuje život a ľudské pocity i nekonvenčným prvkom. Popri klasickej
dvojici kvetina – motýľ, sú to i maliny, vietor, stromy, ráno a iné, podelené na samčí a samičí
princíp a podľa toho opisované. Podmanivý je obraz potoka, ktorého zvukový efekt vyvoláva dojem
„štebotania“, a brehov, ktorých optické zúženie zas môže stelesňovať príťažlivo štíhly driek ženy.
Margita Figuli využíva ako základňu svojej lyrickosti dávno známe obrazy, patriace do
kultúrneho dedičstva ľudovej slovesnosti, ktoré nadväzujú na hlbšie ukotvené principiálne otázky
symboliky či mýtov, a ďalej ich prekračuje svojím pozorovacím talentom a schopnosťou lyrického
videnia skutočnosti. Text tak nasycuje nadvetná a dokonca i nadkontextová metafora. Obraznosť sa
nevzťahuje na čiastočné výseky reality, ale vytvára komplexnú koncepciu sveta a jeho princípov.
Synekdochicky dosadzované a variované prvky majú podopierať všeobsažnosť lásky a zároveň
ukotvovať živočíšnosť (miernenú do podoby náruživosti) do sveta prirodzenej prozreteľnosti, ktorej
zákony sú jediné správne a ich neuposlúchnutie nie je v súlade s ľudským určením.
Autorka sa akoby nevedome navracia k paganistickému panteizmu, ktorého základ spočíval
v zhliadaní Božej tváre v najrôznejších podobách. Svet jej noviel vyrastá z prirodzenej viery vo
vrodené rozlišovanie dobra a zla, kde o hriešnosti nerozhoduje svet navôkol, ale vnútorná
fyziognómia. Prelínanie človeka s prírodou, zotieranie vonkajších hraníc psychiky a jej zmiešavanie
s vonkajšou realitou je manifestovaním hlbších konštánt životnej filozofie.
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Resumé
Margita Figuli je autorkou opisujúcou ženskú psychiku. Kľúčovým námetom je pre ňu láska, ktorá
prerastá do vášne a impulzívneho eroticizmu. V príspevku si všímame, ako prebieha lyrizácia
výrazu na základe tejto základnej konštanty a aké mechanizmy variovania autorka využíva.
Z korpusu noviel literárnou vedou označovaných ako lyrizovaná próza sme sa zamerali na tituly
Extáza a Obruč.

Summary
Margita Figuli is a female author writing about women’s psyche. The key problem of her novellas
is mainly love. She uses methods of modern literature to describe inward process of her
protagonists. We aimed in our article at ways of Figuli´s reflecting this phenomenon. Margita Figuli
is one of the first Slovak authoresses who were able to write about women’s eroticism and chastity
at the same time. The result of the two contradictory tensions – nature and moral – is frustration that
leads to strong emotionality of Figuli´s texts. From this point of view, Figuli´s anthologies
Pokušenie (“Temptation”) and Mámivý dúšok (“Specious Breath”) are in the midst of tradition and
innovation and are very interesting for literary critics because they offer more interpretation
possibilities than were obvious.
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ANALÝZA POLITICKÉHO INTERVIEW V TLAČI Z HĽADISKA
KOOPERAČNÉHO PRINCÍPU
Mgr. Viera Luptáková, 2. ročník, Slovenský jazyk a literatúra

V pragmaticky orientovanej lingvistike existuje viacero metód, prostredníctvom ktorých
možno skúmať spôsob výberu vyjadrovacích prostriedkov a ich funkčné pôsobenie v texte. Jednou
z nich je aj konverzačná analýza. Ide o metódu, vyrastajúcu zo základov americkej sociológie
a etnometodológie (pozri Hoffmannová, 1997, s. 50). Princíp spočíva vo výskume autentického
materiálu dialogickej komunikácie, v súčasnosti najmä v inštitucionálnej sfére. Metóda je založená
na analýze replík, krátkych úryvkov, z ktorých možno vyvodiť pozoruhodné závery a hodnotenia.
Predmetom záujmu konverzačných analytikov býva interaktívne pôsobenie medzi účastníkmi
dialógu, zisťovanie komunikačných techník, stratégií a postupov, ktoré používajú pri napĺňaní
svojich zámerov.
Aj v rámci konverzačnej analýzy sa rozvinulo viacero smerov a prístupov. Našu pozornosť
sme sústredili na systém tzv. konverzačných maxím, vypracovaných anglickým lingvistom H. P.
Griceom. Podľa Gricea je základom každej komunikácie spolupráca. Súčasťou kooperačného
princípu sú štyri konverzačné maximy (zásady): maxima kvantity, kvality, vzťahu a spôsobu (pozri
Slančová, 1996, s. 68). Konverzačné maximy predstavujú súbor odporúčaní, ktorými by sa mal
riadiť účastník komunikačného procesu. Ide však o ideálny model, jeho prvky sa uplatňujú
v rozličnej miere a v závislosti od charakteru komunikačnej situácie.
V reálnych komunikačných situáciách dochádza často k nerešpektovaniu jednotlivých zásad.
Vedomé porušovanie konverzačných maxím je charakteristické pre politickú komunikáciu.
V súčasnosti sa čoraz častejšie stretávame s fenoménom medializácie politiky. Politika stráca svoju
autonómiu a vo svojich hlavných funkciách sa stáva skutočne závislou od médií a ako je dobre
známe, médiá možno využiť k ovládaniu myslí. (pozri o tom Jirák-Říhová, 2000, s. 16 – 17).
Jednou z príčin narúšania efektívnej komunikácie je parameter persuázie, t. j. presviedčania. J. Grác
definuje presvedčovanie ako „ovplyvňovanie, pri ktorom sa recipient pod vplyvom presvedčovateľa
dobrovoľne, zainteresovane a zúčastnene uisťuje o zdôvodnenosti nejakého stanoviska“ (Grác,
1985, s. 16).
Politické komunikáty sú zacielené na adresáta. V snahe presvedčiť ho komunikanti volia
osobité typy komunikačných stratégií a techník. Porušovanie konverzačných maxím možno
pozorovať v rovine vzťahov medzi účastníkmi dialógu, ale aj v spôsobe uplatňovania jazykových
prostriedkov. Pri výbere formy vyjadrenia nie sú pre produktora primárne relevantné zásady
efektívnej komunikácie, ale predovšetkým jeho persuazívne zámery.
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Politik sa snaží, aby jeho prejav bol dôveryhodný, pútajúci pozornosť a aby pozitívne
podporil jeho mediálny obraz. Pri reagovaní na nekontroverzné témy spolupracuje s redaktorom, je
ústretový, zdvorilý, nezriedka sugestívny, čo je tiež signálom persuazívneho pôsobenia.
S oblasťou politiky sú však spojené aj polemické otázky, pri reagovaní na ne politik
uplatňuje techniku tzv. „manévrovania“. Snaží sa vyhnúť citlivým témam a v záujme toho zámerne
porušuje niektoré konverzačné maximy. Na druhej strane sa môže na úkor jednej maximy posilniť
účinok inej (napr. porušovanie zásady kvality a kvantity môže mať niekedy príčinu v rešpektovaní
princípu zdvorilosti). Systém konverzačných maxím je totiž založený na komplementárnych
a suplementárnych vzťahoch medzi nimi.
Pre výskum politickej komunikácie v slovenskom mediálnom priestore sme zvolili žáner
publicistického interview v tlači. Persuazívne špecifiká politického dialógu analyzujeme
prostredníctvom princípu kooperácie v serióznych spoločensko-politických týždenníkoch Slovo
a Domino fórum. Nosným pilierom výskumu je osem publicistických interview (štyri rozhovory
v Slove, štyri v Domine fórum) s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky, uverejňovaných
v období od 31. augusta do 28. septembra 2005.
Domnievame sa, že konverzačné maximy, majúce pôvod v inej kultúrnej tradícii, sa
vyznačujú všeobecnou platnosťou a môžeme ich použiť aj pri analýze slovenskej politickej
komunikácie.

Kooperačný princíp a jeho komunikačné podoby
Kooperačný princíp predpokladá od účastníka dialógu formulovanie repliky v takej podobe,
ako to vyžaduje konkrétna komunikačná situácia. Príjemca očakáva vzhľadom na svoje
predchádzajúce skúsenosti v komunikačných situáciách určitý spôsob štylizácie.
V publicistickom

interview

prebieha

kooperácia

medzi

redaktorom

a politikom

prostredníctvom otázok a odpovedí. Redaktor sa snaží svojimi otázkami dosiahnuť u politika, aby
formuloval jednoznačné, zrozumiteľné odpovede, resp. aby zaujal stanovisko k určitej problémovej
situácii. Politik počas interview sleduje vlastné persuazívne komunikačné ciele.
Kooperačný princíp sa napĺňa rešpektovaním zásady kvantity, kvality, vzťahu a spôsobu.
Zásada kvantity spočíva v komunikovaní primeraného množstva informácií, t. j. nepovedať menej,
keď sa očakáva viac a na druhej strane nepresýtiť výpoveď nadmerným počtom informácií, ktoré
urobia text nezrozumiteľným. Zásada kvality kladie dôraz na pravdivosť uvádzaných tvrdení.
Dôležité je nehovoriť to, čo nie je pravda, resp. pre čo neexistuje dostatok hodnoverných
argumentov. Zásadu vzťahu vyjadruje odporúčanie byť relevantný vo vzťahu ku komunikačnej
situácii. To znamená, že výpoveď je platná vtedy, ak je prínosom ku komunikačnému zámeru
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produktora alebo ku komunikačnému očakávaniu recipienta. Zásada spôsobu kladie dôraz na to, aby
bol jazykový prejav zreteľný, jasný a pochopiteľný (Slančová, 1996, s. 70 – 74).
Kooperačný princíp možno pozorovať na základe typológie otázok a k nim prislúchajúcich
odpovedí. Redaktor využíva pri interview rôzne stratégie. K dispozícii má tri druhy otázok: 1.
Zisťovacie (napr. Sú predčasné voľby prijateľným riešením situácie?; 2. Doplňovacie (Prečo sú
predčasné voľby takou hrozbou?); 3. Alternatívne, resp. vylučovacie (Budete koaličnou alebo
opozičnou stranou?). Okrem toho používa rôzne formulácie, ktoré nemajú podobu otázky v pravom
zmysle slova, ale sú pre politika výzvou na reakciu.
Redaktor R. K.
Lenže zásadné rozdiely na predčasné voľby – situácia v NR SR, spôsoby prijímania zákonov – sa
nemenia, zmenil sa iba váš postoj. (Domino fórum)
Redaktor B. O.
Požadovali ste zvolanie mimoriadneho kongresu strany, aby ten – okrem iného – rozhodol
o legitimite podpredsedov a o ďalšom smerovaní ANO v poslednom roku tohto volebného obdobia.
(Slovo)
Formulácii konkrétnej otázky predchádza konštatovanie alebo redaktorova vlastná
interpretácia určitého problému, resp. témy, ktorej sa bude dotýkať otázka.
Redaktor R. K.
Istým spôsobom, ako dospieť k predčasným voľbám, je zablokovanie NR SR na tri mesiace a jej
uznášanianeschopnosť. V takom prípade by prezident rozpustil parlament a vypísal nové voľby. Je
takýto variant možný? (Domino fórum)
Redaktor B. O.
Často sa dnes opakuje, že štát je najhorší vlastník, že manažéri v štátnych podnikoch ich nie sú
schopní efektívne riadiť. Paradoxom je, že tí istí ľudia, ktorí to tvrdia, často týchto manažérov
dosadili a teoreticky ich môžu kontrolovať. Budú sa vyšetrovať prípady zlého riadenia štátnych
podnikov? (Slovo)
V druhej ukážke je v pasívnej konštrukcii elidovaný pôvodca deja a v nasledujúcej výpovedi
ho redaktor nahrádza všeobecným spojením tí istí ľudia. Zovšeobecnením redaktor zahmlieva
konkrétne fakty, preto formuláciu možno hodnotiť ako porušenie zásady kvantity i kvality vo
vzťahu k recipientovi (k politikovi a najmä k čitateľovi) a zároveň aj ako prejav skrytej persuázie.
Podobný princíp využívajú aj politici napr. so zámerom osočovať svojich oponentov a vzbudiť
obavy u občanov.
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Poslanec R. F.
SDKÚ nie je schopné ísť do programovej konfrontácie, pretože ich ekonomické a sociálne pokusy
Európa odmieta. Dokonca mnohí hovoria o sociálnej genocíde ľudí ako výsledku politiky dnešnej
pravicovej vlády. (Slovo)
Redaktor používa na podporenie svojho tvrdenia rozličné argumentačné stratégie, môže ísť
o uvádzanie príkladov,
Redaktor B. O.
Európske strany sociálno-demokratického prúdu, ku ktorému sa zaraďujete aj vy, sa predsa len
riadia určitými princípmi pri výbere partnerov. Francúzski socialisti sa nespolčia s Le Penom, českí
sociálni demokrati donedávna apriórne odmietali komunistov. Pravidlá sú teda v každej krajine
špecifické. Existujú pre vás, na Slovensku, nejaké pravidlá pre povolebnú spoluprácu alebo ste
otvorení úplne všetkému a každému? (Slovo)
alebo pri tvrdení využije časť tzv. informačnej konzervy (výsledky skôr uskutočnenej komunikačnej
udalosti, ktoré sú účastníkom komunikácie známe a uvádzajú sa do vzťahu k práve realizovanému
komunikačnému aktu) [pozri Kořenský, 1990, s. 38.]
Redaktor B. O.
Na jar ste pre SLOVO povedali, že M. Dzurinda chce z ANO urobiť obetného baránka za neúspechy
a nepopulárne opatrenia tejto koalície. Teraz hovoríte, že ste vopred o kauze vedeli. Nemáte dojem,
že účinkujete v pripravenej akcii?
(Slovo)
Niekedy položí redaktor politikovi viac otázok za sebou, pričom nasledujúce upresňujú prvú
otázku (1. príklad), alebo sa vyznačujú provokatívnym rázom (2. príklad).
1. Redaktor B. O.
Aká je vaša interpretácia súčasnej vládnej krízy?
Čo je podľa vás jej príčinou a o čo v nej ide?
(Slovo)
2. Redaktor R. K.
Ak však uspeje Rusko – čo urobíte? Posuniete sa k novej strane?
(Domino fórum)
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Novinár nezriedka formuluje otázky so zámerom „podsunúť“ adresátovi isté domnienky
a špekulácie. Často pritom používa formu so záporom, ktorá do určitej miery zjemňuje vyjadrenie.
Redaktor R. K.
Táto vláda je čoraz väčšmi menšinová – nemali by byť štandardným riešením predčasné voľby?
Nie je problém nielen v tom, ako sa správa minister Rusko, ale aj ako sa správa predseda strany?
Domino fórum)
Redaktor B. O.
Necítite sa teda ako figúrky v mocenskej hre niekoho iného?
Nezdá sa vám, že dnes absolútna väčšina tých, ktorí sú nespokojní s touto vládou, celkom
oprávnene deklarujú, že chcú voliť Smer? (Slovo)
K dôležitým komunikačným stratégiám novinára patria aj reformulácie odpovedí
(Čmejrková,

2003,

s.

103).

Prostredníctvom

nich

redaktor

zhŕňa

informácie,

fakty

z predchádzajúcej výpovede politika a tiež vyvodzuje určité závery. V reformuláciách sa vyskytujú
spojenia podľa vás, to znamená, chcete povedať, takže, teda, čiže a i.
Redaktor R. K.
Čiže stačilo by sa dohodnúť s deviatimi poslancami za SF a HZD a vláda by dovládla bez takých
zásadných zmien programu, ako bude musieť urobiť po dohodách so Smerom a HZDS? (Domino
fórum)
Redaktor B. O.
Chcete povedať, že toto všetko sa už skončilo?
Takže nemusíme očakávať, že odteraz kresťanskí demokrati bez odporu dokážu presadiť svoju
spornú agendu, napr. pokiaľ ide o cirkevné otázky? (Slovo)
V poslednej ukážke použil redaktor tzv. „my“ formu vyjadrenia, čím sa štylizoval do pozície
hovorcu občanov. Tento postup je charakteristickou črtou novinárskeho interview, ktorá potvrdzuje
vyvažovanie základnej žurnalistickej dichotómie automatizovanosť – aktualizovanosť.
Zaujímavý materiál na analýzu predstavujú i odpovede politikov, prostredníctvom ktorých
možno poukázať na komunikačné zámery a stratégie typické pre politickú sociokomunikačnú sféru.
Zisťovacie otázky umožňujú komunikantovi odpovedať kladne alebo záporne. V politickom
interview je pomerne zriedkavým javom stručná odpoveď (1. ukážka). Od politika čitateľ očakáva,
že poskytne viac informácií, ako iba jednoslovnú odpoveď (2. ukážka).
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1. Redaktor B. O.
Máte na mysli Slobodné fórum?
Poslankyňa Z. M.
Áno. (Slovo)
2. Redaktor R. K.
Sú predčasné voľby prijateľným riešením?
Poslankyňa Z. M.
Ukazuje sa, že áno. Budú asi jediným čistým riešením situácie v NR SR a v celej vláde. Naozaj by
sme mali začať seriózne rokovať o termíne volieb a o získaní 90 hlasov na schválenie ústavného
zákona o skrátení volebného obdobia.
(Domino fórum)
Doplňovacie otázky si vyžadujú v odpovedi doplnenie určitej informácie. Niektoré z nich
umožňujú priamu odpoveď (1. príklad), pri iných nemožno jednoznačne predpokladať istý typ
odpovede (2. príklad).
1. Redaktor B. O.
Ktoré elity máte na mysli?
Poslankyňa Z. M.
Všetky, novinárske, politologické, spoločenské elity, ktoré v roku 1998 pomohli povaliť
mečiarizmus.
(Slovo)
2. Redaktor R. K.
Prečo teda situácia podľa vás takto vyústila?
Poslankyňa E. Č.
S postupom času si naozaj potvrdzujem, že išlo o vopred pripravené kroky podľa jedného scenára
a že Ľubo Lintner zďaleka netušil, čo bolo ešte predtým, ako do tejto hry vstúpil on... (Domino
fórum)
Pri alternatívnych otázkach má politik menšiu mieru voľnosti, vyberá si z možností, ktoré
formuluje redaktor.
Redaktor B. O.
Povedzte teda jednoznačne, je v poriadku, že po všetkých tých odhaleniach bol Pavol Rusko
odvolaný, alebo by ste jeho zotrvanie v ministerskej funkcii dokázali akceptovať?
Poslankyňa Z. M.
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Pre nás je to určite neakceptovateľné a nezlučiteľné s funkciou ministra.
(Slovo)
Charakteristickou komunikačnou technikou u politikov je forma nepriamych odpovedí. Vo
svojich vyjadreniach sústredia veľký počet informácií, nezriedka odbočia od hlavnej témy, aby
mohli presadzovať svoje politické stanoviská, ciele a v mnohých prípadoch vysloviť aj domnienky
a dohady.
Redaktor B. O.
Keď hovoríte o najväčších chybách tejto vlády, opakovane spomínate privatizáciu strategických
podnikov. Podľa vás sa štát nemal vzdávať vplyvu v nich. Znamená to, že ak by nastúpila vami
vedená vláda, znovu by zaviedla zákon o strategických podnikoch alebo by premýšľala o podobnej
úprave?
Poslanec R. F.
Nemusíme teraz hovoriť o forme, tie sú rôzne. Niektoré strategické podniky však nemôžu byť
predané do rúk cudzích vlastníkov. Inou vecou je vstup investora. Štát si však vždy musí zachovať
kontrolu nad ekonomickými inštitúciami, ktoré sú dôležité z hľadiska kľúčových odvetví, najmä
energetiky. To je postoj, ktorý nezmeníme. Pýtame sa tiež, prečo predávať ziskové veci na úkor
neziskových. To je príklad karga v železničnej doprave. Ľudia veľmi rýchlo uvidia, že na kargu
niekto veľmi rýchlo zbohatne, napríklad zahraničný vlastník, a štát bude musieť dotovať osobnú
železničnú dopravu, ktorá je momentálne stratová. (Slovo)
Tvrdenie Ľudia veľmi rýchlo uvidia, že na kargu niekto veľmi rýchlo zbohatne nesie v sebe
znaky manipulácie. Ide o domnienku, ktorá svojou kategorickosťou bez relativizujúcich slov pôsobí
ako fakt. Vyjadrenie To je postoj, ktorý nezmeníme možno hodnotiť ako porušenie zásady kvality.
Výpovede s formou budúceho, resp. prítomného času, v spojení s 1. osobou plurálu sú jednou
z charakteristických persuazívnych stratégií politických prejavov.
Poslanec R. F.
[…] My teda nepôjdeme tým, že by sme niekoho kriminalizovali. Budeme však vytvárať orgánom
v trestnom konaní podmienky na to, aby tieto veci vyšetrili. (Slovo)
Poslankyňa Z. M.
[…]Vyhovuje to SDKÚ, ale nevyhovuje to Slovensku a my nikdy nebudeme uprednostňovať
stranícke záujmy pred celonárodnými.
Ronald Reagan nie je v žiadnom prípade mojím vzorom, ale veľmi sa mi páčilo, keď vo svojej knihe
napísal, že taká politika je dobrá, ktorá umožní aj čističovi topánok – tým bol kedysi jeho otec –
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uživiť svoju rodinu. Chceme umožniť ľuďom, aby si dobre zarobili, aby sa dokázali slušne uživiť.
(Slovo)
V druhej ukážke je použitá citačná stratégia, ktorá slúži na podporenie persuazívneho
pôsobenia na adresáta. Podobný účel spĺňajú aj vyjadrenia explicitne sa vzťahujúce na občanov –
potenciálnych voličov.
Poslanec J. M.
Dôležité je, že sme neprezentovali osobné postoje, ale názory našich voličov, našich sympatizantov,
tých ktorým sú liberálne hodnoty nejakým spôsobom vlastné. A na tom teda nič meniť nebudeme.
(Slovo)
Poslanec Ľ. L.
V tomto prípade si musí povedať člen strany aj občan, či takýto spôsob vedenia strany a správania
sa predsedu je v súlade s tým, čo sme si hovorili o politike, alebo či je ním správanie sa skupiny
poslancov. (Domino fórum)
Súčasťou nepriamych odpovedí je vyhýbavosť, obzvlášť na politicky citlivé témy.
V takýchto prípadoch dochádza najmä k porušovaniu zásady kvantity. Politik vo svojom prejave
sústredí oveľa väčšie množstvo informácií, ako je žiaduce a prejav sa stáva pre príjemcu nejasným.
Redaktor B. O.
Chcete povedať, že koalícia Ľubomíra Lintnera a Jirka Malchárka so stranami, ktoré ich pred
časom neboli schopné či ochotné zvoliť za podpredsedov parlamentu, bude pevnejšia než
doterajšia?
Poslanec J. M.
Toto už je stará história a zabudnutá vec. Podpredsedu parlamentu nevolí koalícia alebo opozícia,
ale takejto voľbe predchádza spravidla dohoda jedných s druhými. To sa nám len tak podsúva, že
ma koalícia nezvolila. Mňa nezvolila opozícia, ktorá sa na tejto voľbe nezúčastnila. Vládnu koalíciu
spája to, čo má spoločné, a rozdeľuje ju to, čo má rozdielne, teda ideologické rozpory medzi
liberálmi a kresťanskými demokratmi tu sú a sú prirodzené. Otázka je, do akej miery budeme tieto
rozdiely zdôrazňovať a budeme míňať energiu, ktorú budeme potrebovať pre tie veci, ktoré nás
spájajú. (Slovo)
Presýtenosť textu možno sledovať v pleonastickom vyjadrení: Vládnu koalíciu spája to, čo
má spoločné a rozdeľuje ju to, čo má rozdielne. Na vágnosť výpovede má vplyv zámerné
vynechanie informácie o tom, ktoré veci spájajú vládnu koalíciu. Vzhľadom na to, že ide o pôvodne
ústny komunikačný akt, môžeme to ponímať ako komunikačný oddych či výzvu na prevzatie
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komunikačnej aktivity zo strany moderátora. Logicky nasleduje redaktorova doplňujúca otázka
Ktoré sú to?.
Pri vyhýbavosti odpovedí sa často porušuje aj zásada vzťahu, keď politik svojou odpoveďou
upriami pozornosť na úplne niečo iné, ako sa požadovalo v otázke.
Redaktor B. O.
Je po rozpade ANO Smer vaším potenciálnym partnerom?
Poslankyňa Z. M.
Ak my s niekým rokujeme, tak sa okamžite vytvoria špekulácie o spojenectve, ale keď sa na niečom
dohodnú SDKÚ a HZDS, tak tvrdia, že nejde o spoluprácu. (Slovo)
Znejasňovanie relevantnej informácie podporuje aj litotesová konštrukcia, ktorá predstavuje
pre príjemcu zložitejší proces interpretácie.
Redaktor B. O.
Nezdá sa vám, že je to veľmi neštandardné riešenie?
Poslanec J. M.
Ja naozaj nehovorím, že toto nie je neštandardné riešenie. (Slovo)
Politik v snahe vyhnúť sa priamej odpovedi na otázku, používa stratégiu preformulovania
otázky, čím dochádza k porušovaniu zásady vzťahu.
Redaktor B. O.
A čo ak nebudete môcť vstúpiť do vlády? Ostanete v opozícii?
Poslanec R. F.
Postavme otázku inak – prečo nedošlo k rozpadu SMER-u po roku 2002? Vtedy boli očakávania
ešte väčšie než v roku 2006. Dnes sme omnoho triezvejší, pokiaľ ide o víťazstvo vo voľbách. (Slovo)
V istom emocionálnom zaujatí politik môže prejav expresivizovať rečníckymi otázkami,
ktoré sú tiež účinným prostriedkom persuázie a apelu.
Redaktor R. K.
Ťažko sa však dohodnete s premiérom alebo jeho stranou na rekonštrukcii vlády, ak sa zmena týka
jeho samotného. Je to neprekonateľná prekážka.
Poslankyňa Z. M.
Ale ja sa pýtam prečo? Prečo sa s Grossom dalo dohodnúť o rekonštrukcii vlády aj bez jeho osoby?
Prečo sa dalo dohodnúť so Špidlom, Zemanom...?
(Domino fórum)
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Poslanec B. B.
Veľmi otvorene hovorím, že nepoznám riešenie. Odstúpi celá vláda? A čo potom? Budú predčasné
voľby v júni? Alebo ani v júni? A čo dovtedy? S kým a ako vládnuť? (Domino fórum)

Záver
Politické interview je založené na dynamickej spolupráci redaktora a politika. Faktor
presviedčania sa prejavuje u redaktora serióznou znalosťou problematiky, schopnosťou usmerňovať
konfrontačný dialogický proces. Parameter subjektívnej zainteresovanosti, prejavujúci sa
v provokatívnych otázkach, resp. v interpretáciách a domnienkach, nezriedka vyúsťuje do
manipulácie.
Pre politika je interview nielen možnosťou vyjadriť sa k sporným otázkam, ale
predovšetkým priestorom na prezentovanie politických stanovísk a oslovovanie potenciálnych
voličov. Úsiliu byť presvedčivý prispôsobuje koncepciu svojich odpovedí. Prejavuje sa to v dvoch
protirečivých tendenciách. Na jednej strane sa jeho odpovede vyznačujú dôslednou kooperáciou
s redaktorom (ústretovosť v odpovediach, zreteľnosť, argumentačná nasýtenosť). Na druhej strane
pri polemických

témach

používa

stratégiu

nepriamych

odpovedí,

reformulácií

otázok

a manipulatívnych postupov (vágnosť výberu, ponuky a usúvzťažňovania informácií, invektívy,
absencia argumentačnej bázy, simulácia objektivity, zámerná nezrozumiteľnosť).
Na základe analýzy otázok a odpovedí možno konštatovať, že redaktor a politik predstavujú
osobité persuazívne činitele, disponujúce rozmanitým spektrom komunikačných techník a stratégií,
v prevažnej miere pragmaticky zameraných.

Resumé
Príspevok sa zameriava na sledovanie persuazívnych prvkov, prostriedkov a postupov, ktoré
používajú komunikanti s cieľom ovplyvniť adresáta. Textový korpus tvorí osem politických
interview spoločensko-politických týždenníkov Slovo a Domino fórum, ktoré sú analyzované
z hľadiska kooperačného princípu. Redaktor a politik zosobňujú účinný persuazívny činiteľ,
disponujúci

vlastnými

komunikačnými

stratégiami

a technikami.

K charakteristickým

presviedčacím stratégiám patrí argumentácia, odvolávanie sa na verejnú mienku, využívanie „my“
formy vyjadrenia a citovanie názorových autorít. V závislosti od persuazívnych komunikačných
zámerov sa aktivizujú aj manipulatívne postupy a techniky. Najčastejšie ide o zahmlievanie faktov,
uvádzanie neoverených informácií, nedostatok argumentačne podložených tvrdení, napádanie
politického oponenta a zastrašovanie.
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Summary
The article deals with persuasive constituents, means and methods which are used in
communication to influence the recipient. Textual corpus is made of eight political interviews
gathered from sociopolitical weekly magazines – Slovo and Domino fórum – which are analysed
from the cooperative principle point of view. A newspaper reporter and a politician are together an
effective persuasive element which uses its own communicative strategies and techniques. The
typical persuasive strategies are argumentation, referring to public opinion, usage of „we“ form
utterance, and quoting opinion-making authorities. In connection with persuasive aims,
manipulative approaches and techniques are activated. The most often they are fog facts,
presentation of uncertified facts or information, lack of arguments in statements, assails of the
opponent and threatening.

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV
ČMEJRKOVÁ, S. 2003. Mediální rozhovor jako žánr veřejného projevu. In: Jazyk, média, politika.
Edit. S. Čmejrková, J. Hoffmannová. Praha : Academia, nakladatelství Akademie věd České
republiky, 2003. s. 80-115. ISBN 80-200-1034-3
GRÁC, J. 1985. Persuázia: Ovplyvňovanie človeka človekom. Martin : Vydavateľstvo Osveta,
1985. 376 s.
HOFFMANNOVÁ, J. Stylistika a.....Současná situace stylistiky. Praha : TRIZONIA, 1997. 200 s.
ISBN 80-85573-67-9
JIRÁK, J. – ŘÍHOVÁ, B. 2000. Politická komunikace a média. Praha . Univerzita Karlova v Praze,
2000. 166 s. ISBN 80-246-0182-6
KOŘENSKÝ, J. a kol. 1990. Komplexní analýza komunikačního procesu a textu. druhé vydanie.
České Budějovice : Pedagogická fakulta, 1990. 150 s.
SLANČOVÁ, D. 1996. Praktická štylistika. druhé upravené a doplnené vydanie. Prešov :
SLOVACONTACT, 1996. 178 s. ISBN 80-901417-9-X

135

INTERPRETÁCIA: MEDZI INŠTITÚCIOU A ČITATEĽOM
Mgr. Ján Šveda, 3. ročník, Slovenský jazyk a literatúra

Vznik tejto úvahy motivovali najmä pravidelné diskusie so študentmi slovenskej literatúry
počas dvojročného pedagogického pôsobenia. Myslíme, že nebudeme preháňať, keď napíšeme, že
na seminároch vládla uvoľnená a kolegiálna, preto dialogická atmosféra. O množstvo názorov,
neraz rôznorodej povahy, ale i kvality tak nebola núdza. Preberaným textom sme však isté
podstatné charakteristiky nemohli a, z môjho učiteľského pohľadu, ani nechceli neprisúdiť. A to
bolo často kameňom sváru...
Problematizovanie toho, čo sa zdalo niektorým jasné, začalo pri Zelinovej ‚anjelských
zemiach‘, pokračovalo Bednárovými ‚cudzími‘, kulminovalo pri Ťažkého ‚dunajských hroboch‘...
Nejde nám o čiernobiely odsudok interpretačných názorov typu ‚to bolo také krásne, nekonfliktné‘,
‚toto sa ťažko čítalo a bolo nezrozumiteľné‘, ide nám o rozloženie a pomenovanie problému
väziaceho hlbšie...
Ak máme spresniť obsah seminárnych polemík, pomôžeme si formulovaním otázok, ktoré
celej diskusii poskytli implicitný rámec. Čo je to literárne dielo? Čo je to estetická norma? Existuje
zámer textu a autora? Aké práva má čitateľ? Má i zodpovednosť? A na záver: akú úlohu v tom
všetkom zohráva literárna veda a jej metajazyk?
Pravda, uvedené otázky implikujú i mnohé ďalšie. Ich zodpovedanie z hľadiska poskytnutia
návodu na zodpovednejší prístup k ‚čítaniu‘ umeleckého textu považujeme za podstatu tohto
príspevku.

Napriek

tomu,

že

si

uvedomujeme

rôznorodosť

a polyfokalitu

súčasného

literárnovedného diskurzu a stotožňujeme sa s faktom, že „žádný z interpretačních konceptů už
nemá váhu kanonického, obecně východiskového přístupu“ (Bílek, 2003, s. 116), bude súčasťou
našej optiky dostredivý leitmotív, ktorý nám nielen umožní, ale aj opodstatní teoretické
balansovanie medzi názorovými extrémami. Máme na mysli pedagogický aspekt, ktorý sa nemôže
vzdať istého nároku na objektivizáciu poznatkov, čo je i jedna z kľúčových formulácií, ktorá sa
nevyhnutne spája i so štatútom študenta ako potenciálneho učiteľa.
Interpretáciu v tomto príspevku nechápeme celistvo. Nejde nám o jej kompetenciu
vstupovať do významového diania či referenčného rámca textu. Z praktických dôvodov sa ňou
budeme zaoberať ako činnosťou „schopnou identifikovať textotvorné mechanizmy“ (Jančovič,
2006, s. 61), i keď úplné oddelenie uvedených zložiek

je v kontexte uvažovania o čitateľovi

a umeleckom diele nemožné, čo ani nie je našou snahou. Východiskom ale zostáva povrchová,
sujetovo-kompozičná štruktúra textu. Vysvetlenie prečo nájdeme v tom, čo chápeme pod pojmom
umelecký text.
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Ani v našom ponímaní sa nezbavíme štrukturalistického dedičstva vymedzovania vlastnosti
jedného prvku (štruktúry) na pozadí vlastnosti prvku iného. Majme však stále na pamäti jeden
z dôvodov

takéhoto

prístupu,

a tým

je

akcentovaná

potreba

objektivizácie

poznatkov

odovzdávaných pedagógom študentovi.
Invariantný súbor rôznorodých vlastností a vzťahov v texte, ktorý pociťujeme ako estetický
produkt, sa v 20. storočí formuloval na pozadí charakteristík textov vecných. Môžeme povedať, že
základným atribútom vecných textov je funkcia komunikatívna, na ktorú sa pri umeleckých
komunikátoch navrstvuje funkcia estetická. Stanislav Rakús v Poetike prozaického textu (2004)
používa na opis toho, čo vníma ako umelecký text, súbor (nielen) týchto kategórií: látka, téma,
problém, tvar, problémové, tematické ... Ich vzájomným kontextovaním a usúvsťažňovaním ponúka
i návod, ako objaviť latentné nuansy literárneho diela, ako ich pomenovať a kvalitatívne
interpretovať. Stotožniac sa s jeho pohľadom, za hlavný poetologický vzťah považujeme napätie
medzi látkou (mimojazyková paradigmatická zásobáreň životných skúseností) a témou (literárne
transformovaný obsah životných skúseností – látky), lebo jeho poodhalením môže interpretátor
identifikovať tvarové dispozície literárneho diela. Ak v kontexte rakúsovskej poetiky súhlasíme
s tézou o odďaľovaní (i opačný pohyb)

látky a témy prostredníctvom tvaru, súhlasíme

i s existenciou autorských chýb a možnosťou hodnotiť umelecký text. Platí tu teda interval medzi
estetickým a mimoumeleckým. Ak sa téma chce priblížiť k látke a stať sa tak esteticky
produktívnou, musí sa tvarová realizácia prózy od látky odďaľovať. A naopak, ak sa tvar k látke
približuje, môžeme v texte identifikovať mimoumelecké štruktúrovanie témy, teda chyby. Pravda,
ak to nie je zámer, umožnený napr. autorskou stratégiou funkčného intertextového nadväzovania,
ktorá je dominantnou charakteristikou postmoderného písania. V konkrétnom literárnom texte sa
dôsledky vzďaľovania tvaru od látky prejavujú nepriamosťou umeleckej konštrukcie ‚reality‘ ako
jednej z mnohých možných reprezentácií ‚životného sveta‘ vôbec, resp. ako jeho súčasť1. Vyplýva
to zo základnej Rakúsovej premisy o existencii rôznorodých (jednak vzájomné neovplyvňovanie,
jednak určovanie) vzťahov medzi týmito súčasťami skutočnosti – mimojazykovej a jazykovej. Pre
otázky literatúry je podstatná práve druhá relácia. Vo vzťahu k fyzickému produktorovi diela ide
hlavne o rozhodovanie o spôsobe a stratégiách jazykovej ‚interpretácie‘ (uchopenie) látkového
sveta s jemu imanentnými vzťahmi a jeho doterajších umeleckých spracovaní, kde práve jazykové
materializovanie tohto procesu umožňuje autorovi realizáciu komunikátu s vlastnosťami, ktoré sú
schopné pôsobiť otvorene a univerzálne. To nie je paradox, ako by sa zdalo, lebo univerzálnosťou
nemyslíme nemennosť, ale, naopak, príťažlivosť estetickej pôsobnosti, teda nie priamosť,
uzavretosť a jednoznačnosť, ale dialogickosť textu.
1

Porov. ako píše Kubíková (2006, s. 50), „podľa Rortyho používanie jazyka môže byť vždy len konkrétne
a časopriestorové, obmedzené kauzálnymi vzťahmi medzi svetom a používateľmi jazyka, (...) jazyk nie je
reprezentáciou skutočnosti, on sám je súčasťou skutočnosti, dokonca nástrojom a tvorcom samotnej skutočnosti“.
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Aby sme mohli vyššie tézy ďalej rozvíjať, vráťme sa k motivácii tejto úvahy, k seminárnym
diskusiám a výpovediam ‚to sa čítalo ťažko, nedalo sa tomu rozumieť, prečo to autor nemohol
usporiadať takto‘. Otázka, prečo niektoré texty (autori) zámerne sťažujú svoju percepciu a iné sú
‚vnímateľnejšie‘, súvisí znova so sujetovým ustrojením textu, s jeho tvarom. Texty štruktúrované
lineárne nespôsobujú svojou (zámernou či nezámernou) teleológiou a prediktabilitou čitateľovi
recepčné problémy. Avšak, je veľký omyl domnievať sa, že text rozložený na isté podcelky
(samozrejme, na mysli máme literárny text) môžeme akokoľvek zložiť bez straty funkcie, teda
pôsobenia. V tomto prípade striktne platí jedna z téz M. Hakena (1981) o synergických procesoch,
ktoré aplikuje P. Zajac (1990, s. 14) vo svojej štúdii na fenomén tvorivosti literatúry – „synergické
procesy sa

odohrávajú

v systémoch,

v ktorých

existuje

interakcia

medzi

jednotlivými

podsystémami; výsledkom interakcie jednotlivých subsystémov je komplexnejšia systémová
kvalita, ktorá nie je len súčtom vlastností pôvodných subsystémov“. Moment prekvapenia, intra
a intertextového pulzovania zabezpečuje estetické pôsobenie takéhoto textu, schopnosť produktívne
prechádzať recepčnými horizontmi, a jeho vymedzenie voči textom umelecky slabším či vecným.
Znamená to i osobitný štatút proxemického rozloženia problémového a tematického v literatúre
a jeho rytmické dôsledky v téme. Ak sa napr. v románe stretávame s nadmernosťou problémových
situácií bez ich tematického ‚sujetovania‘ (uvoľňovania), v epickej realizácii môže byť dôsledkom
rozbitie integrujúcej línie príbehu, kde zjednotiteľom je iba autorská téza, reprezentovaná v texte
nekritickou kompetenciou rozprávača. V lyrizujúcej epike to môže byť východisko pre funkčnú
synkretizáciu

novelistických

a románových

východísk

(románový

tvar

–

novelistická

‚problematika‘).
Uvedené tézy implicitne poukazujú i na kategóriu čitateľa, jeho recepčné kompetencie
a rôzne úrovne či fázy interpretácie. Domnievame sa, že z nich je sčasti evidentný i náš postoj
v diskusii medzi ‚hegelovcami‘ a ‚kantovcami‘, postoj ktorý „rehabilituje aj overovací kľúč
v podobe (...) ‚zámeru textu‘, kedy „interpretácia dostáva isté medze v tom zmysle, že konkrétny
text nevyjadruje ‚čokoľvek‘ (Jančovič, 2006, s. 62). I v tomto prípade je to dôsledok
‚pedagogického‘ leitmotívu.
Ak by v tejto úvahe centralizujúci determinant absentoval, mohli by sme uvažovať
o viacerých možnostiach odpovedí na otázky vyslovené v úvode. Ako mierne radikálny príspevok
k tejto téme vyznieva pohľad R. Rortyho (1995, s. 89 – 107). V jeho chápaní neexistuje
ambivalentnosť v nazeraní na pojem interpretácia a použitie, interpretátor a používateľ. V duchu
svojej filozofie odmieta akékoľvek pojmové vyjadrenie literárneho textu, smerujúce k jeho
semiotickej štruktúre, zavrhuje všetky snahy o akúkoľvek hierarchizáciu recepčného prístupu
a ‚nabáda‘, píše I. Jančovič (2006, s. 61), „vzdať sa hľadania kódov, znakových štruktúr, ktoré by
mali vysvetliť, ‚ako je text urobený‘ a prečo dosahuje v percepcii isté účinky. Namiesto toho by sa
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čitateľ (...) mal oddať jeho použitiu pre vlastné potreby“. Nazdávame sa však, že i táto zdanlivo
radikálna optika (napriek Rortyho sebairónii – „existuje toľko opisov pragmatistu, koľko je
možností ich použiť, vrátane pragmatistovho opisu seba samého ako pragmatistu“ (1995, s. 92)) by
nemala vybočovať z kontextu (Rortyho) neopragmatistickej filozofie. Chceme tak akcentovať jej
požiadavku liberálnej pravdy smerom k „lepším nám“ (porov. Kubíková, 2006, s. 53). Dôsledky
rozvedieme neskôr, v tomto momente stačí, ak pragmatistickú kategóriu „účelu“ dáme do vzťahu
s leitmotívom príspevku.
Do radu teoretikov, ktorí vzdorujú radikálnemu úsiliu postštrukturalistov (Barthes, Rorty)
neobmedzovať právo recipienta na neohraničenú semiózu, patrí i U. Eco. Hlavne vo svojich
neskorších prácach (Bílek, 2003, s. 100) teoreticky precizuje nutnosť stanovenia hraníc
významovému dianiu textu a interpretačnej role čitateľa. Podstatu týchto názorov nájdeme v súbore
prednášok Interpretácia a nadinterpretácia (1995).
Akokoľvek sa môže zdať, i U. Eco vychádza vo svojej teórii z chápania literárneho diela ako
semioticky otvoreného komunikátu. To mu však nebráni tvrdiť, že za uvedenou dispozíciou stojí
samotná štruktúra textu – jej potencia. Práve postulovaním tejto kategórie – intentio operis (zámer
textu) – sa snaží poukázať na to, čo dôsledne, ako sme napísali, odmietal R. Rorty – „vnútornú
koherenciu textu“ (1995, s. 95). Cez túto optiku je Eco schopný identifikovať textu
nezodpovedajúcu interpretáciu a vybrať tak z výsledkov jeho neobmedzeného „používania“
percipientom (intentio lectoris) ‚chybné‘ „nadinterpretácie“ (Eco, 1995). Môžeme zdôrazniť, že
podstatou týchto myšlienok je akcentácia tlaku štruktúry textu na určovanie blízkych a potrebných
kontextov („sémantické inštrukcie“ (Nycz, 1995, s. 407)) v semiotickom procese.
Dôsledky rôzneho chápania interpretačnej činnosti nachádzame i v rozličných pohľadoch na
fenomén čitateľa a ‚čítania‘. Logickými (vyplývajúce z Ecovej teorémy) sa tak zdajú byť Ecove
(2004)2 vyvodenia o interpretácii „sémantickej“ a „kritickej“. Prvú môžeme rozumieť ako recepčnú
činnosť prvotného stotožňovania sa s literárnym textom. Pri nej ide čitateľovi o to, aby textu
prisúdil isté ‚celistvé‘ významové kvality a zodpovedal si otázku ‚o čom to bolo‘. Vo vzťahu
k Ecovmu pojmu intentio operis bude sémantickou interpretáciou skôr aktivita intentio lectoris.
Samozrejme, každá recepčná činnosť je výsledkom „zámeru čitateľa“. Avšak pri precizovaní toho,
čo chápeme ako sémantickú interpretáciu, akcentujeme práve jej vlastnosť neprihliadania
(presnejšie ‚neanalyzovania‘) na štruktúrny zámer textu. Predpokladajme, že je často konečným
výsledkom čitateľskej aktivity. Azda i preto ju Eco nazýva „naivná“ a vo vzťahu k tomu, čo ‚bežný‘
čitateľ chápe ako interpretovanie textu, ju môžeme nazvať i „čítaním“ (porov. Jančovič, 2006) –
‚prečítal som knihu, zdala sa byť/bola taká ...‘.

2

Podobne uvažuje i I. Jančovič vo svojej štúdii Interpretácia: medzi textom a „svetom“ (2006).
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Za ‚pravú‘ interpretáciu Eco považuje až aktivitu nasledujúcu po naivnej recepcii, nazýva ju
„kritická“. Jej zakladajúcou charakteristikou je metajazykovosť. Vyjadrujeme ňou snahu čitateľa
artikulovať prečítané pojmovo, snahu o „vyrovnávanie sa s významovou nesamozrejmosťou textu“
(Jančovič, 2006, s. 63) ako dôsledku pôsobenia významovo otvorených textových štruktúr.
Ako sme už uviedli, Rorty spochybňuje akýkoľvek zámer textu, preto i akúkoľvek
hierarchizáciu poučenosti čitateľských „použití“ a ich klasifikácie. Zdá sa preto, že medzi
uvedenými názormi je jasný rozdiel práve v prideľovaní miery právomoci čitateľovi. Ak si však
uvedomíme, že žiadna recepčná aktivita sa nemôže vymaniť z rôznorodého intertextového
(jazykového) ‚objatia‘, nachádzame i v ich pohľadoch spoločnú líniu. Máme na mysli problém
určenia typu interpretácie. Je kritickou interpretáciou metajazyková aktivita materializovaná
jazykom? Samozrejme, ale potom ako? ‚Na papieri‘, ústne, vo vedomí? Kedy sa vlastne táto
aktivita začína? Odpovede hľadajme znova vo vzťahu k leitmotívu tohto príspevku.
Určiť hranice metajazykovej činnosti a jej ‚primeranosť‘ považujeme za nemožné do
momentu,

kým

si

nedefinujeme

priestor

relevantných

kontextov,

determinovaných

neopragmatistickým „účelom“. Práve ‚tlak‘ účelu je pre nás podstatný.
V našom ponímaní problematiky interpretácie je „účelovým“ determinantom pedagogická
potreba (povinnosť) objektivizovať smerovanie seminárnych diskusií a tak i „naivné“ či
metajazykové vedomie študenta – budúceho učiteľa. Za podnetnú v tomto kontexte považujeme
kategóriu „inštitúcie“ K. M. Newtona (1986, In: Bílek, 2003, s. 117 – 118). Chápe ju ako orgán,
„který utváří a koriguje interpretační procedury“. Preto neprekvapí fakt, že inštitúciou myslí
„akademickú komunitu“, čo by sa v optike nášho leitmotívu mohlo stotožňovať i s Ecovym 3
pojmom „encyklopédie“ ako historicky ohraničeným jazykovým a kultúrnym kódom spoločenstva.
Stotožnenie inštitúcie s akademickou obcou Newtonovi ďalej poskytuje možnosť vnímať
interpretáciu z hľadiska určovania významu textu jeho vznikom (problematika autorského zámeru,
historického kontextu, horizontu dobových očakávaní, žánru) alebo presahujúcim dobové okolnosti
(problematika percepcie všeobecne, typológia ‚čítaní‘), čím vytvára typológiu interpretácie podľa
jej predmetu. Nazdávame sa, že Newtonove poňatie interpretačnej činnosti reprezentuje nielen
priestor pre adekvátny ‚pohyb‘ literárnej vedy, ale i študijnú aktivitu budúcich učiteľov,
ovplyvňovanú práve výsledkami inštitucionálnej literárnovednej aktivity. Azda iba tak môže byť
čitateľ (študent, učiteľ) argumentačne vybaveným, a tak dôstojným partnerom v diskusii
o literatúre. Nehovoríme, samozrejme, o totalitnom presadzovaní jednej ‚pravdy‘, ale o dialógu
v rámci presných pravidiel, o inšpiračnej sile („power“4) istého názoru.

3

Tento pojem zavádza U. Eco v jeho práci Teoria semiotiky (1976) (podľa Bílek, 2003, s. 100).
K. M. Newton (1986) nabáda vzdať sa vidiny interpretačnej „pravdy“ či „platnosti“ a nahradiť ich pojmom
interpretačná váha či sila („power“) (podľa Bílek, 2006, s. 117).
4
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Faktom je i to, že je nemožné (čo je len dobre) zabrániť čitateľským reakciám, menej či viac
intenzívnym zážitkom. Môžeme ich však motivovať... Domnievame sa, že práve tu zohráva úlohu
nielen psychofyzická (emocionálna), ale i intelektuálna (racionálna) vybavenosť čitateľa ako
predpoklad stále nových estetických zážitkov spojených so stále novými, avšak zdôvodniteľnými
(obhájiteľnými) ‚čítaniami‘. R. Nycz (1995, s. 407) to vo svojej úvahe o ‚hraniciach‘ intertextuality
vyjadril podobne: „o tom, že sú nejaké intertextové vzťahy, rozhoduje jestvovanie ich textových
exponentov v skúmanom diele, o tom, čím sú – interpretant vyvodený z kontextových vlastností“.
Stále sme sa, pravda, nezbavili faktu, čoho ukážkou môže byť i toto uvažovanie (jeho
recepcia), že ani znalosť istej metodológie nezabráni čitateľom vo vytváraní vlastných pohľadov na
literatúru. Ako je to možné? Nie je po (často nemiestnej) otázke kvality vzdelávania namieste
i problematika vzdelávania sa a učenia sa myslieť? Resp., dá sa niekoho prinútiť myslieť?
Ak za jeden z cieľov štúdia literatúry (literárnej výchovy) považujeme nielen motiváciu
a akceptáciu rôznorodých čitateľských skúseností,

formulovanie ich príčin, ale hlavne

antropologický moment utvárania kultúrnej pamäti, nemôžeme zostať pri akceptovaní „naivných“
interpretácií ako konečných, ale ako zakladajúcich a stimulujúcich pri formovaní „kritického“
študenta (učiteľa) – tvorivej osobnosti. Inak by sme mohli ľahko zostať blúdiť v neproduktívnom
a neperspektívnom všetkorelativizujúcom svete.
Akokoľvek by sme mohli chcieť, neexistuje možnosť ‚návratu‘ a vytvorenia nových
kultúrnych (i literárnovedných) základov. Zostáva iba akceptácia ‚vytvoreného‘ a nasledujúca
barthesovská „metonymická práca – (...) vyrovnávanie, uhladzovanie, rozvíjanie minulého“
(Marcelli, 2004, s. 526). Spolupráca interpretátora sa i z tohto dôvodu stáva vecou jeho osobnej
zodpovednosti a ľudskej kompetencie. Aj keď je etika záležitosťou individuálnou, v našom
kontexte sa nevyhnutne viaže i na inštitucionálny (garančný) štatút pedagóga (študenta ako
potenciálneho učiteľa) a literárnej vedy (porov. Findra, 2005, s. 257 – 264).
Poučený a zodpovedný čitateľ by v istých situáciách jednoducho nemal nad kultúrny model
povýšiť vlastné estetické sklony.

Resumé
V práci sa zaoberáme problematikou interpretácie a jej vzťahu k pedagogickej činnosti. I keď si
uvedomujeme rôznorodosť pohľadov na tento fenomén, snažíme sa poukázať na potrebu stanovenia
istých hraníc možným individualistickým „používaniam“. Robíme tak preto, aby si študent
literatúry (potenciálny učiteľ) uvedomil, že (módne) svojvoľné hodnotenia umeleckého textu nie sú
to isté, čo „poučené“, preto zodpovedné „čítania“.
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Summary
Interpretation: between institution and a reader
The paper deals with the problems of interpretation and its relations to the pedagogically activity.
Even though we realize that there are lot of points of view on this phenomenon, we try to point out
the need of specifying certain limits of posibble individualistic „usings“. The reason why we do it is
that the student of a literature (a likely teacher) would realize that (the „trendy“) disobedient
evaluations of literary work are not the same as „knowledgeable“, responsible ways of „readings“.
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FORMOVANIE IDENTITY MLADÉHO ĽUDOVÍTA BAZOVSKÉHO1
Mgr. Angelika Dončová, 3. ročník, Slovenské dejiny

V dnešnom integračnom procese Európy je často diskutovanou otázkou medzi vstupujúcimi
a členskými krajinami Európskej únie uvedomovanie si a zachovanie vlastných tradícií, národnej
kultúry a identity. Do tejto diskusie sa zapája aj historiografia jednotlivých štátov vrátane
slovenskej, ktorá nám ponúka pohľad na proces utvárania a rozvíjania fenoménu národnej identity.
Avšak tak, ako sa vytvára kolektívna či národná identita, formuje sa aj individuálna identita
každého jednotlivca spoločnosti.
Vo svojom príspevku sa zameriam na utváranie vlastnej identity jednej postavy slovenských
dejín konca 19. a prvej polovice 20. storočia - osobnosti Ľudovíta Bazovského.2 Nebudem však
sledovať charakter či prejavy jeho identity počas celého obdobia života, svoj výskum zameriam len
na jej proces utvárania v období detstva, adolescencie a v prvej etape dospelosti, čiže v čase
vysokoškolských štúdií. Mojim zámerom je objasniť otázku jeho vlastnej sebadefinície, pomenovať
hodnoty, v ktoré veril a ktoré tým pádom určovali zmysel jeho života. Zachytiť, ako prebiehal
u tohto mladého človeka proces socializácie a aké sociálne roly zastával. Po objasnení týchto otázok
vyvodiť, aké alternatívy volil pri zaradení sa do väčších spoločenských skupín ako je cirkevné
spoločenstvo, politická ideológia alebo národná príslušnosť. Inými slovami: definovať, akú identitu
nadobudol.
1

Štúdia vznikla v rámci riešenia grantového projektu VEGA č. 1/4542/07 s názvom: „Utváranie modernej národnej
identity Slovákov a otázky ich mestského centra a územia v 19. storočí“, vedúci projektu: Doc. PhDr. Dušan Škvarna,
PhD., Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
2
Ľudovít Bazovský (1872 Závada – 1958 Ľubochňa), syn slovenského ev. učiteľa, absolvent právnických štúdií
v Budapešti, advokát, politik, bankár, novinár, publicista a ev. cirkevný činiteľ. Od svojich vysokoškolských štúdií až
po koniec 2. svetovej vojny sa aktívne zapájal do diania vo verejnom živote. Od roku 1900 pôsobil v Lučenci ako
advokát. V tomto meste založil v roku 1909 prvý slovenský peňažný ústav - Všeobecnú banku. O rok neskôr sa spolu so
S. H. Vajanským zúčastnil zjazdu slovanských novinárov v Sofii. Po roku 1918 výrazne prekročil rámec svojho
lokálneho novohradského účinkovania. Bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie, predsedom
Hornonovohradskej slovenskej národnej rady založenej v novembri 1918 v Lučenci, od novembra 1918 aj poslancom
Revolučného národného zhromaždenia v Prahe a následne prvým novohradským županom v ČSR. Jeho osobnosť, jeho
všestranné aktivity mnohokrát protikladného charakteru, časté zmeny jeho politických postojov a kooperácia
s viacerými politickými subjektmi mu pripísali prívlastok – kontroverzný. V časoch existencie rakúsko-uhorskej
monarchie totiž spolupracoval so slovenským sociálnodemokratickým pohybom, krátko po nej sa pridal ku
konzervatívnemu krídlu SNS a na regionálnej úrovni do roku 1907 pôsobil aj ako člen opozičnej maďarskej
Kossuthovej Strany nezávislosti. Po vzniku ČSR zaujal stanovisko stúpenca pražskej centralistickej politiky, avšak
čoskoro ho nespokojnosť s politickými a spoločenskými pomermi priviedla na pozície slovenského autonomizmu.
V prvej polovici 30-tych rokov 20. storočia, ako horlivý autonomista, založil v Banskej Bystrici Slovenskú národnú
radu, orgán, ktorý mal obhajovať práva Slovákov na domácej politickej scéne i na medzinárodnom fóre. Následne bol
preto tento predvojnový slovenský národovec obvinený z protištátnej činnosti, so spolupráce s maďarským
revizionistickým a iredentistickým hnutím. Po Viedenskej arbitráži, keď Slovensko stratilo svoje južné oblasti, sa
Bazovský ako obyvateľ Lučenca stal štátnym príslušníkom Maďarska. Známa je hypotéza, podľa ktorej bol Bazovský
v tomto období špiónom v službách maďarských vládnych kruhov. Koncom vojny odišiel z Novohradu a posledné roky
svojho života trávil u svojej jedinej dcéry v Ľubochni na Liptove. Odhalenie príčin jeho nejednoznačného až
kontroverzného konania si však rozhodne vyžaduje podrobnejší výskum života a pôsobenia tejto postavy slovenských
dejín.
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Nájsť faktory či identifikátory, ktoré mali vplyv na sledovaný proces, sa pokúsim
prostredníctvom mikrohistorického pohľadu na dané obdobie jeho života. Ani výber sledovaného
javu, teda formovania identity, ani voľba skúmanej osobnosti nie je náhodná. Bazovský je totiž
typom inteligenta, ktorý bol príslušníkom viacerých štátnych zriadení a politických režimov,
viackrát bol nútený v dôsledku politických, spoločenských i hospodárskych zmien prehodnotiť
svoju vlastnú štátnu i národnú príslušnosť a vlastenecké cítenie. Avšak k tomu, aby mal a mohol čo
prehodnocovať, musel si v období detstva a mladosti vytvoriť vlastné postoje, hodnotový rebríček,
svetonázor.
Bazovský, verejnosti známy predovšetkým ako slovenský predprevratový národovec a prvý
slovenský novohradský župan v ČSR, sa však, ako vieme, do slovenskej histórie nezapísal len
pozitívne. Vystupoval kontroverzne. Preto nepovažujem za prekvapujúce, že sa v jeho prípade
stretávame s osobnosťou, ktorú okolie chvíľkami vyzdvihovalo a oslavovalo ako hrdinu, inokedy
mu nedôverovalo, nechápalo ho až odsudzovalo. Otázkou pre nás však naďalej ostáva, o koho
vlastne ide - teda ako a na akú sa formulovala jeho osobnosť a ako sa sám definoval vo vzťahu
k sebe, k bližšiemu i širšiemu spoločenskému okoliu.
K zodpovedaniu tejto otázky sa priblížim z dvoch pohľadov či rovín: 1. cez charakteristiku
rodinného zázemia, rodinných, príbuzenských a priateľských a vzťahov a 2. cez priblíženie jeho
školských a neskôr suplikantských skúsenosti. Odkryjem ich v chronologickom poradí.

1.

Rodina, príbuzenské a priateľské vzťahy
Mikroprostredie rodiny je jedným zo základných a zároveň najdominantnejších faktorov,

ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu v procese socializácie jednotlivca. Preto aj v prípade Bazovského
považujem za nevyhnutné odraziť sa práve od nukleárnej rodiny. Od rodiny, ktorá vychovávala
a vštepovala do formujúceho sa mladého človeka základné spoločenské návyky, postoje, morálne
hodnoty, náboženské, kultúrne i politické cítenie a zmýšľanie. Od rodiny, ktorá nepochybne mala
dôležité miesto na scéne národne uvedomelých novohradských Slovákov a do ktorej sa dňa 22. júla
1872 v novohradskej obci Závada narodilo dieťa s meno Ľudovít Daniel.
V čom spočívala dôležitosť Bazovských v Novohrade? Vieme, že na národnostne
zmiešanom území Novohradskej župy žila pomerne početná slovenská evanjelická pospolitosť. Jej
inteligencia, predovšetkým evanjelickí kňazi a učitelia, zohrali v danom regióne významnú úlohu
v slovenskom národnom hnutí. Medzi týchto predstaviteľov patrili aj predkovia Ľudovíta
Bazovského. Obaja, jeho otec Daniel Bazovský ml. a aj starý otec Daniel Bazovský st.,3 pôsobili
3

Daniel Bazovský st. (? – Ozdín 1899)
Daniel Bazovský ml. (1836 Točnica – 1923 Lučenec) – jeho stručný životopis sa zachoval v spisoch Školského
inšpektorátu v Modrom Kameni, ktoré sú uložené v štátnom archíve vo Veľkom Krtíši (ŠA VK) - f. Školský
inšpektorát Modrý Kameň (ŠI MK), 1260/1927 adm.
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ako evanjelickí kantori a učitelia. Daniel Bazovský st., ktorý pochádzal z Martina, študoval na ev.
gymnáziu v Ožďanoch na hranici Novohradu a Malohontu. Po skončení štúdií ostal pôsobiť najprv
ako pomocný učiteľ, neskôr ako riadny učiteľ, kantor a obecný notár v niekoľkých obciach
Novohradu. Oženil sa s dcérou Daniela Turčániho, ďalšieho učiteľa a notára tohto kraja, Karolínou
Janou. Prostredníctvom neho sa teda dostala vetva Bazovských z Turca do Novohradu. Pre nás je
snáď ešte zaujímavý fakt, že Ľudovítov starý otec Daniel,4 prejavil svoje slovenské národné cítenie
v revolučných rokoch 1848/1849, keď sa viacerí slovenskí národovci u neho dlhšiu dobu zdržiavali.
Pri prechode ruského vojska Novohradom poskytol Rusom svoje prekladateľské a sprievodcovské
služby. 5 Daniel často rozprával v kruhu rodiny o svojich skúsenostiach s Rusmi a o vypálení
Lučenca počas meruôsmych rokov. O osobnej zaangažovanosti Ľudovítovho starého otca v otázke
národného vývinu Slovákov svedčí aj jeho úzka spolupráca s evanjelickým kňazom v Polichne
Pavlom Slančíkom, otcom B. S. Timravy.
Podobne aj Ľudovítov otec – Daniel ml. sa zapísal do národného povedomia Slovákov
v Novohrade. Svoje národnopolitické a konfesionálne zmýšľanie dal najavo i tým, že spolu so
svojim budúcim svatom, učiteľom Jánom Molnárom, bol v roku 1862 poverený zbieraním podpisov
novohradských Slovákov na pozdravný list (napísal ho Daniel Maróthy) pre predsedu Matice
slovenskej Štefana Moyzesa.6 Za manželku si zobral dcéru ďalšieho novohradského evanjelického
učiteľa Samuela Skaloša,7 Zuzanu Skalošovú. Ich tretie a zároveň najmladšie dieťa Ľudovít Daniel
Bazovský sa teda narodil do rodiny, ktorá mohla byť veľmi dobrou základňou pre nadobudnutie
dobrého charakteru, pre inteligentný rast a formovanie nielen sociálnej, ale aj národnej identity –
čiže slovenského národného povedomia.

Zdenko Ďuriška, ktorý vypracoval genealógiu rodu Bazovských, čiastočne zachytil životné osudy oboch Danielov
Bazovských. Pri spracovaní tejto genealógie vychádzal zo životopisných spomienok Ľudovíta Bazovského, pozri pozn.
č. 5. ĎURIŠKA, Zdenko: Genealógia rodu Bazovských. In: Biografické štúdie 28. 1. vyd. Zost. Augustín Maťovčík.
Martin : SNK, 2002. 266 s., s. 204 – 231. ISBN 80-89023-11-8
4
Z písomnej pozostalosti Ľudovíta Bazovského, ktorá je uložená v Archíve literatúry a umenia SNK v Martine, cítiť,
aký bol hrdý na svojho starého otca. Po skončení druhej svetovej vojny upozornil novohradský seniorát, ktorému
podával akoby obraz o svojom vlastnom prínose pre národ a evanjelickú cirkev aj na zásluhy svojho starého otca
v oblasti cirkevného i národného pôsobenia.
5
Archív literatúry a umenie Slovenskej národnej knižnice v Martine (ďalej ALU SNK), sign. 16 B 1, Ľ. Bazovský:
Životopisné záznamy. Ľudovít Bazovský napísal svoj životopis ako 81 ročný, miestami v ňom dochádza ku skresleniu
niektorých udalostí, inde zas chýba bližšie vysvetlenie či časové upresnenie niektorých skutočností. O. i. v ňom podáva
celú genealógiu rodu Bazovských od 14. storočia, ktorú napísal na základe spomienok, ktoré si uchoval z rozprávania
svojho starého otca, jeho mladšieho brata Pavla Bazovského, ich najmladšieho Samuela Bazovského, Matúša Dulu,
Pavla Mudroňa, Jozefa Škultétyho a svojho otca Daniela Bazovského ml. Z jeho vlastnoručne napísaného životopisu
vychádzal aj Zdenko Ďuriška pri vypracovaní už spomínanej genealógie rodu Bazovských (poznámka č. 3).
6
ALU SNK, sign. 16 A 1, Ľ. Bazovský Novohradskému a. v. seniorátu, 1952.
Podrobnejšie o tomto pozdravnom liste hornonovohradských Slovákov pozri článok Ľudovíta Bazovského v Národných
novinách: Príspevok k dejinám slovenského Novohradu. (Výňatok z autobiografických čŕt.), 12.6.1935, s. 4-5.
7
Samuel Skaloš (? - ?) nepodarilo sa mi zistiť o ňom bližšie bibliografické údaje. Zo spomienok Ľ. Bazovského ide
o učiteľa, ktorý pôsobil v Českom Brezove, neskôr v Tomášovciach, kde ho mladý Ľudovít často navštevoval. Tým sa
zároveň zodpovedá aj otázka prečo označil Ľ. Bazovský Tomášovce za svoj druhý domov. ALU SNK, sign. 16 B 1, Ľ.
Bazovský: Životopisné záznamy

145

O mieste rodiny Bazovských v novohradskom národnom panteóne teda niet pochýb.
Navyše, okrem rodičov a starých rodičov, teda úzkeho rodinného kruhu, ďalším dôležitým
faktorom podieľajúcim sa na utváraní spoločenských a morálnych postojov Ľ. Bazovského bol aj
okruh príbuzenských a priateľských vzťahov. Ako sa dozvedáme z matriky ev. a. v.
cirkvi v Závade, 8 krstnými rodičmi novorodeného Ľudovíta sa stal evanjelický učiteľ Timotej
Karol Čipkaj9 s manželkou Karolínou Čipkajovou. Čipkajovci sa do dejín Novohradu zapísali ako
jedna z najvýznamnejších učiteľských rodín. Vo vzťahu k Bazovským však treba spomenúť, že boli
jednými z tých, ktorí sa podieľali na tom, že Ľ. Bazovský sa od detstva pohyboval a bol
vychovávaný v relatívne izolovanom slovenskom evanjelickom prostredí, v ktorom sa pohyboval až
do svojich stredoškolských čias.10 Nebolo by však správne domnievať sa, že mladý Bazovský sa
pohyboval síce v idylickom, no celkom uzavretom či úzkom spoločenskom prostredí. Skôr naopak.
Ľudovít na sklonku svojho života okrem už spomenutého otca B. S. Timravy 11 Pavla Slančíka
vykreslil celý rad slovenských evanjelických učiteľov, kňazov, národovcov, resp. celé rodiny, 12
s ktorými jeho starý otec a otec v období svojho dospievania a v dospelosti aj on sám udržiavali
viac či menej intenzívne styky. Aktívne nadväzovanie vzťahov s týmito inteligentmi mladého
Ľudovíta obohacovalo vedomosťami, životnými skúsenosťami, ale aj duchovnými hodnotami.
Prostredníctvom rodinnej výchovy, rodinných tradícií, príbuzenských a priateľských stykov
sa v mladom Ľudovítovi vytváral pocit rodinnej príslušnosti, pocit spolupatričnosti. Nevyrastal
v mnohodetnej rodine. Svoju sestru Emu ani nepoznal, na následky choroby totiž zomrela skôr, ako

8

Štátny archív v Banskej Bystrici (ŠA BB), Matrika ev. a. v. cirkvi Závada, mikrofil č. 728, sign. CM.
Po smrti Zuzany Bazovskej (rod. Skalošovej) v r. 1879 sa Daniel Bazovský oženil aj druhýkrát a za druhú manželku si
zobral dcéru Timoteja Karola Čipkaja - Otíliu Čipkajovou. ĎURIŠKA, Genealógia rodu Bazovských, s. 209.
10
Podľa vlastných spomienok do 11 rokov života vôbec nevedel ani po maďarsky a ani osobne nepoznal žiadneho
človeka rímskokatolíckeho náboženstva. Katolíkov vraj videl len vtedy, keď chodil ku starej mame do Tomášoviec či
k starému otcovi do Ozdína a prechádzal cez Halič, kde žili katolíci. ALU SNK, sign. 16 A 1, Ľ. Bazovský
Novohradskému a. v. seniorátu, 1952
11
Ľ. Bazovský bol s B. S. Timravou v kontakte i v neskoršom období. Bazovský spomína svoje osobné návštevy spolu
s Jozefom Škultétym u B. S. Timravy pri príležitosti jej vyšších životných jubileí. V ALU SNK v Martine sa zachovala
ich vzájomná korešpondencia z obdobia po druhej svetovej vojne.
12
Zoznam novohradských evanjelických učiteľov, kňazov, národovcov, mená ktorých uviedol Ľudovít Bazovský vo
svojom životopise a teda v kruhu ktorých bola posilňovaná národná o náboženská identita mladého Ľudovíta: Karol
Halenay farár na Závade, Ján Benedikty učiteľ na Dolných Strhároch, Ondrej Krman učiteľ na Dolnej Strehovej,
Samuel Szontagh farár na Hornej Strehovej, Ondrej Bodický farár na Sennom, Ján Molnár učiteľ na Sennom, Ján Dérer
farár na Veľkom Lome, Juraj Molnár učiteľ na Veľkom Lome, Ján Bienik učiteľ na Turom Poli a neskôr na Hornej
Strehovej, Michal Laciak učiteľ a farár na Hornom Tisovníku, Pavol Rell farár na Abelovej, Jozef Čipkay učiteľ na
Ábelovej, Pavol Slančík farár na Polichne (kde bol jeho starý otec Daniel Bazovský dlhodobým učiteľom) a jeho dcéra
– spisovateľka B. S. Timrava, Koloman Banšell farár na Lôme a na Maškovej, Andrej Gömöry farár v Ľuboreči,
Timotej Čipkay učiteľ na Ľuboreči, Ján Figuli, syn Pavla Figuliho učiteľa na Hornej Strehovej tiež učiteľ na Ľuboreči,
Jozef Goldperger notár na Ľuboreči a jeho dcéra – národná dejateľka Ema Goldpergerová, Ján Čupkay učiteľ na
Lentvore, Jur Petényi farár na Budinej, Samuel Skaloš učiteľ na Tomášovciach, Ján Kalada učiteľ na Kalinove, Pavol
Styk učiteľ na Poltári, Samo Bodiký spisovateľ a farár na Ozdíne i na Sennom, Jakub Vredík učiteľ na Ozdíne, Adam
Gröner učiteľ na Cinobani, Ján Ďuroš roľník na Hornej Strehovej, Imrich Vansa učiteľ na Málinci, Štefan Machník
učiteľ na Uhorskom. Na inom mieste, v liste novohradskému seniorátu z roku 1952, doplnil tento zoznam o nasledujúce
mená: Nataniel Petényi farár na Turom Poli, Daniel Maróthy farár na Ľuboreči, Štefan Algőver mladší farár na Závade.
ALU SNK, sign. 16 B 1, Ľ. Bazovský: Životopisné záznamy; ALU SNK, sign. 16 A 1, Ľ. Bazovský Novohradskému a.
v. seniorátu, 1952
9
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sa on narodil. Mal teda len jedného brata, o šesť rokov staršieho Kolomana.13 Z viacerých dôvodov
nemal ľahké detstvo. Z tých psychologických a citovo podfarbených preto, že vo veku siedmich
rokov mu zomrela mama.

14

Od toho času pomáhala vo výchove dvoch chlapcov dcéra

Ľudovítových krstných rodičov Otília Čipkajová, už spomenutá druhá manželka jeho otca Daniela.
Vďaka rodinnej výchove sa v Ľudovítovej duši hlboko zakorenilo i náboženské
presvedčenie. Mal pred očami živý príklad svojho otca i starého otca, ktorí sa angažovali v práci na
cirkevnej pôde ako učitelia a kantori. Kontakty, ktoré ešte ako dieťa nadväzoval prostredníctvom
týchto dvoch mužov, vzbudili v ňom dokonca túžbu po teologickej dráhe. Počas stredoškolských
štúdií síce zmenil svoj názor, no neskôr sa zapojil do aktivít evanjelickej cirkvi. Často dával najavo
svoju náboženskú príslušnosť či už prostredníctvom zastávania nejakého cirkevného úradu,
rečníckymi prejavmi alebo článkami o cirkevnej a morálnej tematike uverejňovaných prevažne na
stránkach evanjelickej tlače. Ako vo svojich životopisných spomienkach uvádza, jeho životným
krédom sa stal výrok: „všetko do času, pán Boh na veky.“15 Aj tým vyjadroval svoju vieru v Boha
a v posmrtný život.
Korene jeho sociálneho cítenia nájdeme už v období jeho bezstarostných detských rokov.
Ako chlapec sa často hrával a pohyboval v dedinskom roľníckom prostredí. Citlivo vnímal ťažké
rozpoloženie, chudobu, starosti a bolesti vidieckeho ľudu. Neboli to ľahké časy pre vidiečanov, veď
v Uhorsku prevládali hospodárske ťažkosti, pôda nemohla uživiť každého roľníka, a tak hlad
a bieda prinútili mnohých opustiť teplo domova a ísť za prácou na Dolnú zem alebo až do zámoria.
Navyše jeho rodná obec musela čeliť a vyrovnávať sa aj s dôsledkami požiaru a cholery, ktorá
v Závade vypukla v jeho mladom detskom veku. Okrem toho, že si tieto katastrofy vyžiadali 45
ľudských životov, zhorelo niekoľko budov vrátane školy i fary a domácich postihla aj
niekoľkoročná neúroda. 16 Určite aj pričinením spomenutých okolností sa v ňom prebudila túžba
zlepšiť situáciu a postavenie pracovitého slovenského ľudu a snaha o jeho hmotné a duchovné
povznesenie, čo ohlasoval i v neskoršom období života.
Samozrejme, ako to vyplýva z vykreslenia siete kontaktov mladého Bazovského, nielen
domáce slovenské rodinné zázemie, ale aj inteligenti, ktorí ho obklopovali, slovenskí kňazi, učitelia,
advokáti a podobne vštepovali do neho pocit národnej príslušnosti, pocit národnej identity. Zároveň
sa v ňom upevňoval aj pocit štátnej príslušnosti, vlastenectva a lojality k štátnemu zriadeniu,
v ktorom sa narodil a vyrastal – k dualistickému Rakúsko-Uhorsku.
13

Koloman Bazovský (1866 Závada – 1950 Banská Bystrica) – redaktor, publicista, učiteľ, prekladateľ, otec maliara
a grafika, národného umelca Miloša Alexandera Bazovského (1899 Turany – 1968 Trenčín). Slovenský biografický
slovník I. A-D. 1. vyd. Martin : Matica slovenská, 1986. 544 s., s. 173. 95-007-86
14

ĎURIŠKA, Genealógia rodu Bazovských, s. 209.
Archív literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice v Martine (ďalej ALU SNK), sign. A 64, Ľ. Bazovský J.
Chocholovi
16
ŠA VK, f. ŠI MK, 1260/1927 adm.
ŠA VK, f. Kronika obce Závada.
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2.

Školské, študentské a suplikantské skúsenosti
Ďalší významný faktor, ktorý vplýval na mladého Bazovského v období jeho dospievania

a profilovania sa osobnosti, nepochybne predstavuje vzdelanie. Ľudovítovi sa v mladosti dostalo
skutočne dobrého vzdelania, ktoré pramenilo už pri domácom rodinnom stole. Pokračovalo na
základnej škole, ktorú ako syn miestneho učiteľa navštevoval v rodnej Závade. Jeho otec Daniel,
ktorý bol v obci učiteľom od začiatku 60. až do druhej polovice 90. rokov 19. storočia,17 sa snažil
poskytnúť svojim žiakom, vrátane svojich dvoch synov Kolomana a Ľudovíta, čo najlepšie
vzdelanie a pestoval v nich už spomínaný pocit národnej i náboženskej príslušnosti.
Počas stredoškolských štúdií na protestantskom gymnáziu v Rimavskej Sobote mal Ľudovít
možnosť spoznať sa s mnohými ďalšími slovenskými evanjelickými rovesníkmi a národovcami
z novohradskej i gemersko-malohontskej oblasti. Z tohto dôvodu práve toto obdobie predstavuje
výrazný prelom v jeho živote. Je totiž začiatkom etapy, v ktorej začínal intenzívne nadväzovať
kontakty s predstaviteľmi slovenskej inteligencie, no už nie prostredníctvom svojho otca a starého
otca, ale vlastným osobným pričinením. Rozhodne je to dôležitý prelomom v procese formovania
jeho životných postojov a nadobúdania nových skúseností.
Veľké prebudenie či impulz otvorenia sa novým podnetom a vzťahom v jeho živote musel
priniesť aj školský rok, ktorý ako gymnazista siedmej triedy absolvoval v Kežmarku. Štúdiá na
Spiši neboli pre mladého Bazovského len vedomostným obohatením – poskytli mu príležitosť
začať budovať kontakty s politickými, kultúrnymi i cirkevnými predstaviteľmi iných regiónov
Slovenska. Svedčí o tom aj list, ktorý Ľ. Bazovský ako žiak VII. gymnaziálnej triedy poslal
začiatkom školského roku z Kežmarku Jozefovi Škultétymu 18 . Vyjadril v ňom svoju túžbu po
vzdelaní, ale zároveň sa na Škultétyho obrátil so žiadosťou podporiť ho v štúdiách.
Čoskoro však prišiel čas definitívne sa rozhodnúť, aké smerovanie nadobudne mladý,
rozhľadený a talentovaný Bazovský v ďalších štúdiách. Jednou už spomínanou alternatívou bolo
štúdium teológie. Možno aj viac ako len alternatívou. Veď Ľudovít ako gymnazista už bol
rozhodnutý, že chce študovať teológiu. Podkladala to aj skutočnosť, že počas gymnaziálnych štúdii
popri záujme o dejiny a politiku prejavoval stálu pozornosť aj o náboženské otázky. Podľa
vtedajších zvykov a v rámci plnenia školských povinností niekoľkokrát odznela z jeho úst
slovenská i maďarská kázeň (napr. v Rimavskej Sobote, keď miestny evanjelický farár Pavel
Glanf

17

19

odcestoval a úloha kázať v kostole evanjelickým i kalvínskym veriacim pripadla

ŠA VK, f. Obecná kronika obce Závada. Kronika obsahuje prehľad učiteľov ev. a.v. ľudovej školy v Závade, kde
Daniel Bazovský st. pôsobil ako učiteľ v rokoch 1839 – 1852 a jeho syn Daniel Bazovský ml. v rokoch 1861 – 1897.
18
ALU SNK, sign. 49 B 2, List Ľ. Bazovského J. Škultétymu z 2. 9. 1889.
19
Pavel Glanf si neskôr svoje meno pomaďarčil na Gyürky Pál.
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Bazovskému, rečníkovi s dobrou povesťou).20 Napriek všetkému sa ale odklonil od svojej pôvodne
zmýšľanej teologickej dráhy, uprednostnil svoj záujem o historické, spoločenské a politické udalosti
a definitívne sa rozhodol pre advokátske pôsobenie.
K tomuto obratu v jeho zmýšľaní a rozhodovaní došlo v dôsledku niekoľkých faktorov. Za
prvý považujem národnostnú politiku uhorských vlád. Ako Bazovský spomínal, svoj postoj zmenil
pod vplyvom niektorých národovcov, keď videl, ako sa zaobchádzalo s evanjelickými kňazmi
a učiteľmi. Predpokladám, že tým v podmienkach 90. rokov 19. storočia nemohol mať na mysli nič
iné ako uplatňovanie maďarskej odnárodňovacej politiky, ktorá zasiahla aj evanjelické cirkevné
kruhy.21 Ďalšiu skutočnosť, ktorá ovplyvnila rozhodnutie o jeho budúcom povolaní, predstavoval
popri novohradskej inteligencii aj intenzívny vplyv slovenských národných aktérov z Tisovca.
Mladý Bazovský bol značne ovplyvnený advokátom Samuelom Daxnerom, 22 synovcom Štefana
Marka Daxnera. Navyše cítil, že disponuje potrebnými telesnými i duševnými silami na to, aby ako
advokát išiel pôsobiť „do osieho hniezda Lučenca“.23
Po zložení maturitnej skúšky preto viedla jeho cesta na štúdiá práva do Budapešti. Tu sa
budúcemu právnikovi otvárali ďalšie možnosti uplatnenia svojho talentu. Netreba prehliadnuť
skutočnosť, že v období budapeštianskych študentských rokov sa výrazne začalo kryštalizovať jeho
politické myslenie a národnobuditeľské účinkovanie. Ako uvedomelý Slovák sa totiž zapojil aj do
slovenského robotníckeho hnutia v Budapešti 24 a ako

kultivovaný rečník na robotníckych

zhromaždeniach prejavil i svoje sociálne cítenie. V novembri 1895 predsedal za Slovákov I.

20

ALU SNK, sign. 16 B 1, Ľ. Bazovský: Životopisné záznamy
Zásah štátnej moci, uplatňovanie princípov odnárodňovacieho úsilia uhorskej vlády v cirkevných záležitostiach evanj.
a.v. cirkvi v Uhorsku sa aj v Novohrade prejavoval obmedzovaním až utláčaním slovenských národných prejavov.
Podľa uznesenia generálneho konventu z roku 1882 sa panslavizmus považoval za kanonický priestupok a bol volebnou
prekážkou pri obsadzovaní cirkevných úradov. Snaha o zjednotenie luteránov s kalvínmi či zmeny v členení dištriktov
v roku 1894 (v dôsledku ktorých sa novohradský seniorát stal súčasťou Preddunajského dištriktu) mali taktiež prispieť k
naplneniu maďarizačných cieľov. V praktickej rovine, národne uvedomelí slovenskí mladí muži častokrát neboli
pripustení na teológiu či vysvätení za kňazov. Obmedzovali sa i kázne v slovenčine. Vieme, že v 80-tych rokoch 19.
storočia bývali v novohradskom Lučenci služby Božie dvakrát v maďarčine a raz v slovenčine. O niekoľko rokov
neskôr, podľa evanjelického časopisu Cirkevné listy z roku 1896, lučenecká evanjelická cirkev prispela k oslave
milleniárneho roku tým, že „konventuálne uzavrela, že na väčšiu oslavu millenia má prestať kázanie slova Božieho
v slovenskej reči, čo sa dosiaľ mesačne raz vykonávalo“. Na regionálnej úrovni sa na realizácii týchto maďarizačných
tendencií podieľal Jozef Margócsi, cirkevný historik a ev. farár v Lučenci v rokoch 1880 – 1910. Bližšie
pozri:Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry 3. 1. vyd. Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2002. 504 s. ISBN 80-7140175-7; DRENKO, Jozef: Evanjelický cirkevný zbor v Lučenci. 1. vyd. Lučenec, 1996. 41 s. ISBN 80-967498-2-X;
RUPPELDT, Fedor: Almanach cirkvi evanjelickej a. v. na Slovensku z rokov 1919 – 1928 (do 1930). Martin, 1930.
22
Samuel Daxner (1856 Banská Štiavnica – 1949 Tisovec), kultúrny pracovník, politik a advokát. Právo vyštudoval
v Budapešti, po štúdiách hospodáril na svojom majetku v Tisovci a vykonával advokátsku prax. Predstaviteľ
slovenkého národného hnutia, ktorý sa v r. 1895 zúčastnil národnostného kongresu v Budapešti, r. 1893 člen ústredného
výboru SNS, r. 1918 signatár martinskej Deklarácie slovenského národa. Slovenský biografický slovník I. A-D, s. 452.
23
ALU SNK, sign. 16 A 1, Ľ. Bazovský Novohradskému a. v. seniorátu, 1952
24
Bližšie pozri: ZAPLETAL, Vladislav: Počátky slovenského sociálně demokratického hnutí v Budapešti 1893-1900. 1.
vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelstvi, 1969. 105 s., s. 19-20.
21
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študentskému národnostnému kongresu v Budapešti, 25 čo svedčí o jeho úsilí riešiť problematiku
postavenia nemaďarských národností v Uhorsku v období dualizmu.
Predpokladám, že popri prejavovanej aktivite v politickej a kultúrnej oblasti nezaprel ani
svoju náboženskú identitu. Túto skutočnosť však neviem podložiť žiadnym iným prameňom okrem
Bazovského vlastnej korešpondencie. Jedine z nej sa dozvedáme o tom, že sa počas svojich
budapeštianskych študentských čias zúčastňoval všetkých dištriktuálnych a generálnych konventov.
Vzťahy, ktoré budoval počas svojho pobytu v Budapešti, mali veľký význam pre jeho ďalšie
životné pôsobenie. Predovšetkým na základe jeho životopisných spomienok vo vysokom veku
života je možné rekonštruovať, s kým nadviazal aktívne vzťahy v Budapešti. Boli to takí cirkevní
a národní aktéri ako jazykovedec Samuel Cambel, 26 viacerí v neskoršom období významní
slovenskí predstavitelia, v tom čase študenti práva, ako boli Milan Hodža,27 Ľudovít Medvecký,28
zať S. H. Vajanského Rudolf Markovič, 29 Miloš Krno. 30 Okrem študentov práva sa dostal do
blízkeho kontaktu aj s ďalšími slovenskými aktérmi, ako bol neskorší predseda Slovenskej ligy
v Amerike Albert Mamatej31 či Milutín Križko,32 prvý zemplínsky župan po roku 1918.33
Počas právnických štúdií Bazovský pôsobil aj ako vychovávateľ vo viacerých rodinách.
Okrem toho, že tým získal finančné prostriedky na štúdium, mal možnosť zoznámiť sa s uhorskou
aristokraciou. Vďaka tejto svojej „zárobkovej činnosti“ mohol pobudnúť isté obdobie v rodinách
významných slovenských národovcov, napríklad v rodine Matúša Dulu. Podľa vlastných slov
u Dulu trávil niekoľko rokov ako vychovávateľ a neskôr ako advokátsky osnovník. V období, keď
sa zdržiaval v Martine, sa zoznámil aj s rodinou S. H. Vajanského, s rodinou Mudroňovcov,
s Halašovcami, Paulíny Tóthovcami. Bol v osobnom kontakte aj s Jozefom Škultétym.

25

HOLEC, Roman: Zabudnuté osudy. 1. vyd. Martin : Matica slovenská, 2001. 264 s., s. 105 - 106. ISBN 80-7090-629-
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Samuel Cambel (1856 Slovenská Ľupča - 1909 Budapešť); od roku 1879 pôsobil v prekladateľskom oddelení pri
predsedníctve vlády v Budapešti, od roku 1899 ministerský tajomník. Slovenský biografický slovník I. A-D, s. 362.
27
Milan Hodža (1878 Sučany – 1944 Clearwater, USA) – v rokoch 1896 – 1899 študoval právo na univerzite
v Budapešti. Slovenský biografický slovník II. E-J. 1. vyd. Martin : Matica slovenská, 1987. 592 s., s. 347 ISBN 095016-87
28
Ľudovít Medvecký (1878 Zvolen – 1954 Modrý Kameň) – právnik, redaktor a publicista; právo študoval na
univerzitách v Lipsku a Budapešti, titul doktora práv získal v roku 1899 (teda v tom istom roku ako Ľ. Bazovský).
Slovenský biografický slovník IV. M-Q. 1. vyd. Martin : Matica slovenská, 1990. 568 s., s. 138. ISBN 80-7090-070-9
29
Rudolf Markovič (1868 Hrachovo – 1934 Nové Mesto nad Váhom) – právnik, politik, publicista, funkcionár ev.
cirkvi, prvý zvolenský župan po roku 1918; v rokoch 1888 – 1895 študoval právo na univerzite v Budapešti. Evanjelici
v dejinách slovenskej kultúry 2. M-Z. 1. vyd. Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1997. 200 s., s. 20. ISBN 80-7140-155-2
30
Miloš Krno (1869 Čerenčany – 1917 Novi Sad, Srbsko a Čierna hora) – národnokultúrny pracovník a právnik;
v rokoch 1887 – 1892 študoval právo v Budapešti. Slovenský biografický slovník III. K-L. 1. vyd. Martin : Matica
slovenská, 1989. 448 s., s. 272. ISBN 80-7090-019-9
31
Albert Pavol Mamatej (1870 Kláštor pod Znievom – 1923 Brooklin, USA) – pred nástupom do práce v elektrárni
spoločnosti General Electric Company v New Yorku roku 1893 pracoval ako robotník v strojárskom podniku Ganz
v Budapešti. Slovenský biografický slovník IV. M-Q., s. 55.
32
Milutín Križko (1871 Kremnica – 1926 Ľubochňa) – statkár a politik; v rokoch 1885 – 1889 študoval na obchodnej
akadémii v Budapešti. Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry 1. A-L 1. vyd. Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1997.
200 s., s. 148. ISBN 80-7140-143-9
33
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Mladý Bazovský skutočne zintezívnil svoje styky so slovenskou evanjelickou inteligenciou
aj počas svojich právnických suplikantských pobytov, ktoré absolvoval v rôznych častiach
Slovenska. V období rokov 1897 – 1899 pôsobil ako suplikant, neskôr ako advokátsky osnovník
v Senici u advokáta a evanjelického cirkevného hodnostára Štefana Fajnora.34 Fajnor, jeho neskorší
svokor, reprezentoval v regionálnom meradle významnú postavu slovenského národného hnutia.
Preto aj prostredníctvom neho dostal Bazovský možnosť zoznámiť sa s niektorými advokátmi,
bankármi, kňazmi a lekármi Nitrianskej župy. Práve v tomto období nadviazal kontakt aj
s obchodníkom a myjavským bankárom Samuelom Jurenkom, ako aj s osvetovým pracovníkom,
cirkevným spisovateľom a farárom v Košariskách – otcom M. R. Štefánika, Pavlom Štefánikom.
Vďaka suplikáciám sa postupne spoznával s významnými národnými a cirkevnými predstaviteľmi
po celom Slovensku. Na Orave s právnikom a spisovateľom P. O. Hviezdoslavom, s lekárom
a spisovateľom J. Nádaši Jégém, v Dobrej Nive s evanjelickým farárom a historikom Jánom
Slávikom,

v Liptovskom

Mikuláši

so

Stodolovcami,

Ruppeltovcami,

v Ružomberku

s Makovickovcami, v Tisovci s už spomínanými Daxnerovcami a s mnohými inými evanjelickými
kňazmi a dejateľmi. Často navštívil aj farára Jura Janošku35 v Jasenovej, po boku ktorého jeho brat
Koloman pôsobil isté obdobie ako kantor učiteľ.36
Skutočnosť, že sa dostával do kruhov tejto slovenskej, prevažne evanjelickej inteligencie,
veľmi výrazne ovplyvnila formovanie jeho náboženských, ale aj politických postojov a názorov.
Pod vplyvom spomínaných predstaviteľov martinského konzervatívneho krídla slovenskej politiky
sa aj sám stal jeho stúpencom. V tomto období sa Bazovského spolupráca s nimi prejavila
i prostredníctvom jeho publikačnej činnosti na stránkach Národných novín, redakčné zázemie
ktorých tvorili práve slovenskí evanjelici konzervatívneho politického zmýšľania. Vidíme, že už
pred získaním titulu doktora práv v roku 1899 si Bazovský v rovine budovania vzťahov s národne
uvedomelými príslušníkmi výrazne rozšíril okruh známostí mimo svojho rodného kraja a postupne
sa zaraďoval medzi národne i cirkevne činných Slovákov.

34

Štefan Fajnor (1844 Brezová pod Bradlom – 1909 Viedeň) – advokát, hudobný skladateľ, evanjelický cirkevný
inšpektor. V rokoch 1894-1895 protestoval proti zámerom rozčleniť starý preddunajský dištrikt (reorganizáciou
dištriktov sa mala oslabiť koncentrácia slovenských evanjelikov v preddunajskom dištrikte), a preto ho cirkevný súd
v Bratislave odsúdil k strate úradu. V dôsledku toho sa zriekol práce na cirkevnom poli a venoval sa drobnej práci
medzi ľudom. Ľudovít Bazovský ako koncipient sa spoznal s jeho dcérou Boženou, sesternicou M. R. Štefánika, ktorú
si neskôr zobral za manželku. Mali spolu osem detí a väčšinu svojho života prežili v Lučenci.
Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry 1. A-L 1., s. 73 - 74.; MICHÁLEK, Slavomír: Brezová pod Bradlom.
Osobnosti (ne)známe. Bratislava : Pozsony/Pressburg/Bratislava, 1999. 284 s. ISBN 80-900497-9-6, s. 65.
Milan Hodža v jednom zo svojich článkov z roku 1898 označil Fajnora za jedného zo šiestich najrozumnejších
slovenských politických vodcov, no predsa sa akoby do slovenského povedomia zapísal skôr ako hudobný skladateľ než
politik. BOKES, František: Dokumenty k slovenskému národnému hnutiu v rokoch 1848-1914. III. 1885-1901. 1. vyd.
Bratislava : SAV, 1972. 592 s., s. 415.
35
Jur Janoška (1856 Dolný Kubín – 1930 Liptovský Mikuláš) literárny kritik, redaktor a cirkevný hodnostár. V rokoch
1883-1895 pôsobil ako farár v Jasenovej, neskôr od roku 1922 evanjelický biskup východného dištriktu a generálny
biskup ECAV na Slovensku. Slovenský biografický slovník II. E-J, s. 529.
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Po skončení štúdií, keď sa usadil ako právnik v novohradskom Lučenci, aktívne využíval
svoje skúsenosti, ktorými sa obohatil prostredníctvom vzťahov so spomínanými národovcami.
Venovať sa jeho všestrannému spoločenskému, politickému, cirkevnému a hospodárskemu
účinkovaniu po roku 1900 na tomto mieste by obsahovo nekorešpondovalo s názvom príspevku.
Avšak práve odkrytie a znalosť osobnej identity tohto mladého človeka predstavuje potrebný
odrazový mostík na zmapovanie a lepšie porozumenie jeho verejného účinkovania či už do roku
1918 alebo po vzniku ČSR.
Vo všeobecnosti by sa dalo povedať, že Ľudovítovi Bazovskému sa počas mladých rokov
života dostalo naozaj dobrej rodinnej i náboženskej výchovy, svoje obzory si rozširoval pomocou
mnohých verejne, politicky a cirkevne aktívnych osobností, nadobudol kvalitné vysokoškolské
vzdelanie i právnickú prax. Zároveň si osvojil isté hodnoty, ktoré po celý život vyznával. Ako
ukázala jeho životná dráha (potvrdené aj spomienkami jeho vnučky),37 Bazovský veľmi túžil po
mnohodetnej rodine a neustále prízvukoval slovenskej evanjelickej pospolitosti potrebu vysokej
natality. (Priam paradoxne, i keď sám bol otcom ôsmich detí, šesť z nich malo bezdetné
manželstvo). Vo vzťahu k vlastným potomkom okrem mnohodetnosti kládol veľký dôraz na ich
vzdelanie (všetky jeho deti bez výnimky vyštudovali vysokú školu a niektoré pôsobili v zahraničí
na významných postoch). Aj táto skutočnosť odkazuje na to, že si veľmi musel vážiť vzdelanie,
ktorému sa mu v mladosti dostalo, a následne z neho vyplývajúce profesijné výhody a spoločenský
rešpekt. Jeho prísnosť, sebadisciplína, zadelenie si času na rodinu, prácu, zdraviu prospešné aktivity
(cvičenie, prechádzky) či zábava sú niektoré z vlastností, ktoré si musel osvojiť v mladosti a ostal
im verný až do konca svojho života.
Je zrejmé, že v ňom musel silne rezonovať a bol hlboko zakorenený príjemný pocit domova
a rodného kraja, keďže po štúdiách si vybral za pôsobisko práve kraj novohradský, kraj, ktorý sám
označil pojmom ako púšť a Lučenec charakterizoval ako: „osie hniezdo, kde ani jedného národne
uvedomelého Slováka nebolo“.38 Tento medzník však už otvára ďalšiu kapitolu jeho životnej cesty.
Keby sme si teda záverom položili otázku, ako by sa bol on sám charakterizoval vo vzťahu k sebe,
k vlastnému okoliu, k cirkvi, národu či štátu po odchode z Budapešti a príchode do Lučenca,
domnievam sa, že by z úst tohto príslušníka Rakúsko-uhorskej monarchie odznelo slovné spojenie
podobné nasledovnému: som slovenský evanjelický Novohradčan. Práve tieto tri slová tvoria totižto
základné body či vrcholy trojuholníka vlastnej identity mladého Bazovského. Samozrejme, napriek
jeho identite však neviedla k schizofrenickému rozpoleniu osobnosti, ale k utvoreniu
mnohovrstevnatej identity.
37

Na tomto mieste ďakujem pani Eve Booth-Camplejohn, rodenej Bazovskej, žijúcej v USA, ktorá, aj keď osobne
nepoznala svojho starého otca Ľudovíta Bazovského, sa podelila so mnou o rodinné spomienky na neho. (Interview
s vnučkou Ľ. Bazovského 14.8.2006, Lake Havasu, Arizona, USA)
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Resumé
Hlavným zámerom tohto príspevku je sledovať proces formovania identity Ľudovíta Bazovského
(1872 - 1958). Bazovský predstavuje veľmi zaujímavú osobnosť v slovenských dejinách. Žil
v rôznych štátnych systémoch a počas jeho života, od posledných desaťročí 19. storočia do prvej
polovice 20. storočia, viackrát došlo k prevratným politickým i štátotvorným zmenám
v stredoeurópskom priestore. V dôsledku týchto zmien bol niekoľkokrát nútený prehodnotiť svoju
vlastnú identitu. Prvoradým cieľom štúdie je preto objasniť otázku: aká bola identita mladého
Ľudovíta

Bazovského,

ako

bola

formovaná,

aké

faktory ovplyvňovali

jej

utváranie.

Na zodpovedanie tejto otázky sa v príspevku uplatnil „mikroskopický pohľad“ na Bazovského
rodinné zázemie, na sieť rodinných a priateľských vzťahov, na sociálne podmienky jeho rodného
kraja či obce, kde sa narodil, vyrastal, vzdelával sa, a teda kde prebiehal proces jeho socializácie.
Autorka svoj výskum ukončila tým obdobím, keď získal vysokoškolský diplom v Budapešti
a následne ako mladý a ambiciózny advokát sa v roku 1900 usadil v centre novohradskej župy –
v Lučenci. V čase príchodu do tohto prevažne maďarského spoločenského prostredia sa Bazovský,
ako príslušník Rakúsko-uhorskej monarchie, cítil a deklaroval za slovenského evanjelika.

Summary
The main focus of this study is to follow the process of identity formation of Ľudovít Bazovský
(1872-1958). Bazovský is a very interesting person in Slovak history. He lived and was a citizen of
many different state systems and political changes in central Europe since the last decades of the
19th century till the 1st half of the 20th century. In consequence of it he was forced to revaluate his
own identity many times. The main aim of this work is to answer the question: how was the identity
of Ľudovít Bazovský how was it formed and what kind of factors had influenced its formation and
creation. To answer this question the author decided to apply a detailed look to his family
background, family and friend relationships, social conditions of the village where he was born and
lived and to his education. She stops her research at the point, when Bazovský received his
university degree in Budapest and settled down as a young and ambitious lawyer in the center of
Novohrad region – in Lučenec. He declared himself to be a Slovak Lutheran in the Hungarian social
milieu of Lučenec.

Použité pramene:
Archívne pramene:
1. Archív literatúry a umenie Slovenskej národnej knižnice v Martine:
sign. 16 B 1, Ľ. Bazovský: Životopisné záznamy.
sign. 16 A 1, Ľ. Bazovský Novohradskému a. v. seniorátu, 1952
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sign. A 64, Ľ. Bazovský J. Chocholovi z 15. 10. 1946
sign. 49 B 2, List Ľ. Bazovského J. Škultétymu z 2. 9. 1889
2. Štátny archív v Banskej Bystrici:
Matrika ev. a. v. cirkvi Závada, mikrofil č. 728, sign. CM.
3. Štátny archív vo Veľkom Krtíši:
Kronika obce Závada
Fond Školský inšpektorát Modrý Kameň. Administratívne spisy 1927
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JUDr. JURAJ JANOŠKA
Mgr. Patrik Fuzák, 2. ročník, Slovenské dejiny

Juraj Janoška sa narodil 16. októbra 1882 v Liptovskej Sielnici, okres Liptovský Mikuláš.
Ľudovú školu začal navštevovať v Jasenovej na Orave, kde bol v tom čase jeho otec Juraj Janoška
st. kňazom. Neskôr pokračoval na ľudovej škole v Tisovci, v rodisku svojej matky, ktorá bola
dcérou Štefana Marka Daxnera. Po skončení ľudovej školy začal študovať na nižšom evanjelickom
gymnáziu v Banskej Bystrici, ale štúdiá dokončil na evanjelickom lýceu v Šoproni. Otec si želal,
aby jeho syn pokračoval v jeho šľapajach a stal sa kňazom. A tak Juraj Janoška po skončení
gymnázia začal študovať na bohosloveckej fakulte v Prešove. No mladému Janoškovi nebolo
súdené stať sa kňazom, pretože 17. novembra 1900 ho z prešovského kolégia vylúčili spolu
s ďalšími siedmimi slovenskými študentmi. Dôvodom ich vylúčenia bola spoločná fotografia, na
ktorú sa podpísali po slovensky. Navyše znalosť slovenčiny spolu s účasťou v slovenských
spolkoch boli v tom čase považované za nevlastenecké správanie a panslavizmus a to bol aj ďalší
dôvod, prečo ich zo štúdia vylúčili.
Z Prešova odchádza Juraj Janoška do sedmohradského mesta Kluž, kde začal študovať
právo a 3. marca 1906 bol promovaný na doktora práv. Z jeho iniciatívy a na jeho návrh tu bol
založený tajný spolok vysokoškolákov s názvom „Salaš“. Keďže spolok sa nazýval „Salaš“, tak
predsedu nazývali „bačom“ a ostatní členovia boli „valasi“ a „honelníci“.
Advokátsku prax začal Juraj Janoška v Novom Sade u JUDr. Miloša Krnu. Jeho prvým
veľkým procesom, ktorým sa preslávil, bol kovačický proces, trvajúci vyše dva mesiace. V ňom
obhajoval slovenských evanjelikov, keď kovačickí Maďari vyvolali cirkevné a národné nepokoje,
pretože chceli z kovačickej fary odstrániť slovenského kňaza a namiesto neho dosadiť maďarského
kňaza a tým zaviesť maďarské bohoslužby. To pobúrilo slovenských evanjelikov, ktorí vo veľkom
rozhorčení prekazili maďarský počin tak, že v kostole spievali nábožné piesne dovtedy, pokým
Maďari neopustili kostol. V tomto procese JUDr. Juraj Janoška spolu s JUDr. Igorom Beniačom
a JUDr. Jánom Petrikovichom dosiahol, že z deväťdesiatich siedmich obžalovaných fiškus stiahol
obžalobu z päťdesiatich šiestich, a tak obžaloba ostala len na štyridsaťjeden ľuďoch. Ale aj z toho
zníženého počtu bolo odsúdených len tridsaťpäť osôb. Tento proces bol dobrou školou pre Juraja
Janošku, lebo keď roku 1913 už ako samostatný advokát dostal za úlohu obhajovať zo zrady
uhorskej vlasti v Marmaroši osemdesiatdeväť pravoslávnych Rusínov, ktorí sa bránili
pomaďarčovaniu, tak i tu sa prejavil ako muž činu, lebo fiškus s tridsiatich siedmich obžalovaných
stiahol obžalobu. Tieto dva veľké procesy ukázali, že rozhodnutie J. Janošku ísť študovať právo
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bolo správne, pretože spory týkajúce sa slovanských národov v Uhorsku dotiahol do úspešného
konca.
Po zložení advokátskej skúšky v Budapešti v júni 1910 si Juraj Janoška otvoril v auguste
1910 v Trenčíne advokátsku kanceláriu. No marmarošský proces spôsobil, že ho trenčianski Maďari
považovali za pansláva, výsledkom čoho bolo, že mu v roku 1914 rozbili okná.
Počas prvej svetovej vojny sa Juraj Janoška dostal na front. Kým slúžil v posádkach, bol pod
stálym dozorom vojenskej stráže. Táto ponižujúca stráž prestala, keď bol nasadený na front. V
októbri 1918 sa vrátil z vojny domov.
Po návrate z vojny začal pracovať v rodnom Liptove ako advokát. Zúčastňoval sa verejných
zhromaždení, na ktorých rozprával o Československej republike. V roku 1918 začal v Liptovskom
Mikuláši vydávať týždenník „Tatranský sokol“. Pritom však písal aj do Národných novín, do
ktorých prispieval už od svojich študentských čias až do konca života. Cenné články z obdobia
prevratu vyšli knižne pod názvom „Z histórie prevratu“ vydanej v Trnave v roku 1927.
Juraj Janoška sa venoval aj poézii. Známe sú najmä jeho satirické epigramy a básne
s národnou a vlasteneckou tematikou.
Juraj Janoška je známy aj ako spoluzakladateľ slovenskej turistiky. Ešte za RakúskoUhorska organizoval spolu so svojím bratom Milošom celonárodné výlety hlavne do Vysokých
Tatier (na Kriváň, Kôprovský štít, Končistú, Rysy), ktoré boli akousi manifestáciou národnej
spolupatričnosti a odporu proti maďarizačným snahám. V roku 1913 ho zvolil Ústredný klub
Slovenskej národnej strany za predsedu športovo-turistického odboru. V roku 1914 vypracoval
spolu s bratom Milošom „Pravidlá turistických odborov“. Obsahom pravidiel bolo poznávať,
vychovávať, pestovať lásku k vlasti, ochrana prírody. V roku 1919 spolu s Kornelom Stodolom,
bratom Milošom a viacerými turistami z Liptovského Mikuláša založili Tatranský turistický spolok.
Juraj Janoška ako právnik vypracoval stanovy tohto spolku a zapojil sa do jeho organizovania.
Potom, ako začal pracovať na rôznych miestach Slovenska, pracoval v ňom už menej.
Keď v roku 1919 bol župan Novohradu JUDr. Michal Slávik preložený do Michaloviec
a poverený vedením Zemplínskej župy, na jeho uvoľnené miesto nastúpil JUDr. Juraj Janoška,
ktorý ako novohradský župan v Lučenci pracoval až do 31. decembra 1922, keď boli staré
historické župy zrušené. Po zrušení žúp dostal Juraj Janoška za jeho prácu v prospech
Československej republiky notársky úrad v Trnave, kde pôsobil do roku 1938. Ako notár i naďalej
zasahoval do politického diania, lebo v roku 1925 bol zvolený za výborníka bratislavskej veľžupy
a po zrušení veľkých žúp sa stal členom krajinského zastupiteľstva. Navyše v máji 1925 bol
zvolený za predsedu Slovenskej národnej strany a bol ním až do roku 1929.
V roku 1938 autonómna slovenská vláda preložila JUDr. Juraja Janošku z Trnavy do
Liptovského Mikuláša, pretože musel svoje miesto uvoľniť horlivému ľudákovi JUDr. Baginovi.
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Trnavčania sa s ním ťažko lúčili, o čom svedčí aj rozlúčkový večierok, ktorý usporiadali na jeho
počesť. Na tomto večierku katolícky kňaz, senátor ThDr. Pavel Žiška povedal, že Juraja Janošku
považovali za najväčšieho Slováka a národného pracovníka v Trnave. Popri účinkovaní v odboroch
Matice slovenskej a Živene pracoval aj v Muzeálnej slovenskej spoločnosti a iných spolkoch, ktoré
nielen reprezentoval, ale aj viedol, dával rady a pokyny. Keď ThDr. Pavel Žiška skončil svoju reč
na rozlúčku, ako predseda trnavského odboru Matice slovenskej odovzdal Jurajovi Janoškovi ako
podpredsedovi diplom, v ktorom mu miestne odbory Matice, Živeny a Slovenskej ligy poďakovali
za jeho dlhoročnú národnú a kultúrnu činnosť v týchto spolkoch. Juraj Janoška bol veľmi dojatý
týmto prejavom. Vo svojej reči sa poďakoval za prejavenú úctu a zdôraznil potrebu slovanskej
súdržnosti, porovnávajúc vtedajšie Slovanstvo k rozhádzaným ohnivkám reťazi. „S takýmito
osamotenými, rozhádzanými ohnivkami odveký nepriateľ Slovanstva si ľahko poradí. Ale keď tie
ohnivká budú spojené v jednej reťazi, nikto sa viac neopováži vykonať na Slovanstve ponižujúci
skutok...“ (Tranovského evanjelický kalendár, 1946, roč. 46, Liptovský Mikuláš Tranoscius,
s. 106). Časť tohto prejavu uverejnili aj Národné noviny. V podobnom duchu ako v Trnave sa
vyslovil aj na iných miestach. No po prejave prednesenom v Liptovskom Mikuláši v roku 1939 na
oslavu generála M. R. Štefánika ho odvliekli do väzenia v Ilave, pretože odsudzoval a kritizoval
ľudácky režim. Zatvorili ho práve v čase, keď sa oženil s učiteľkou Kornéliou Kuchtovou.
Keď jeho manželka prišla prosiť Vojtecha Tuku, aby ho prepustili z väzenia, ten jej so
škodoradosťou povedal, nech si len posedí, že sa mu to zíde, zvrtol sa a odišiel z kancelárie. V čase,
keď bol Juraj Janoška zavretý v Ilave, bol tam aj Ján Gál-Podďumbiersky, s ktorým sa Juraj
Janoška osobne stretol. Ten mu vtedy povedal, že sa nahneval na svoju manželku, keď prišla prosiť
o jeho prepustenie, povedal: „Čo žobre od nich? Keď ma aj zavreli, mňa tým nezlomia a zostanem
stále tým, čím som bol!“ (Tranovského evanjelický kalendár, 1946, roč. 46, Liptovský Mikuláš
Tranoscius, s. 106) Ako vidno z týchto slov Juraja Janošku, aj napriek ťažkej situácii, v ktorej sa
nachádzal, ukázal svoju hrdosť.
Po prepustení z väzenia dostal dva mesiace na zlikvidovanie svojej notárskej kancelárie
v Liptovskom Mikuláši a na jeho miesto vymenovali JUDr. Vladimíra Pivku z Bratislavy. Ale ten
Janoškovo miesto neprijal. No v tom čase už bolo pripravené vládne nariadenie na odstránenie
Juraja Janošku z notárskeho úradu, na základe ktorého ho 24. októbra 1939 sankcionovali. Vládne
nariadenia číslo 274 Slov. zákonníka, na základe ktorého bol Janoška pozbavený úradu, znelo takto:
§ 1. Minister pravosúdia môže pozbaviť úradu verejného notára, ktorý pre svoju činnosť nie
je hodný dôvery, potrebnej pri vykonávaní úradu.
§ 2. Minister pravosúdia môže zo služobných dôvodov preložiť verejného notára na iné
služobné miesto.
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§ 3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, platí do 31. decembra 1940:
vykoná ho minister pravosúdia.
Keď JUDr. Vladimír Pivko neprišiel do Liptovského Mikuláša, Juraj Janoška zotrval na
svojom mieste, a potom ako nedôveryhodného ho pozbavili miesta. Keď ho súd napriek falošným
svedectvám jeho neprajníkov oslobodil, použili proti nemu druhý paragraf z vyššie uvedeného
vládneho nariadenia a preložili ho v roku 1940 do Mýtnej v okrese Lovinobaňa, kde pôsobil ako
notár do roku 1944. Ihneď od svojho príchodu do Mýtnej sa zapájal do domáceho protifašistického
odboja a nadviazal spojenie s predstaviteľmi občianskeho odboja. Výsledkom bola jeho spolupráca
pri vydávaní ilegálneho časopisu Hlas národa.
Po vypuknutí povstania v auguste 1944 sa stal predsedom Revolučného okresného
národného výboru v Lovinobani. Keď sa v druhej polovici októbra 1944 začal útok Nemcov proti
povstalcom od Lučenca, Nemci vtrhli do Mýtnej a úplne rozbili Janoškovu kanceláriu a všetky
spisy spálili. Janoška bol potom nútený ukrývať sa s partizánmi v horách. Tento nútený pobyt
v horách v zimnom období podlomil jeho zdravie natoľko, že deň pred svojimi meninami 23. apríla
1945 zomrel v Štátnej nemocnici v Lučenci. Jeho telesné pozostatky boli neskôr prevezené do
Liptovského Mikuláša, kde bol 29. apríla 1945 pochovaný na Vrbickom cintoríne.

Resumé
Juraj Janoška patrí medzi popredných slovenských národovcov, ktorí svojimi aktivitami ovplyvnil
dianie v Rakúsko-Uhorsku, v I. Československej republike a v I. Slovenskej republike. Pôvodne sa
mal stať kňazom, ale do našich dejín sa zapísal ako právnik, župan, notár, politik a redaktor.
Výrazne sa zaslúžil o propagáciu turistiky a cestovného ruchu. Ako odporca ľudáckeho režimu bol
väznený a po prepustení sa zapojil do protifašistického odboja, čo ho pripravilo o život.

Summary
Juraj Janoška ranges among the leading Slovak patriots who influenced the events in AustriaHungary, the first Czechoslovak Republic and the first Slovak Republic. Originally, he was to
become a priest, but he became a significant person of our history as a lawyer, a head of a county,
a notary, a politician and an editor. He participated considerably in the publicity of tourism. Being
an enemy of the Slovak state, he was imprisoned and when released, he joined the anti-fascist
revolt, which cost him his life.
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DRUHÁ VLNA DEPORTÁCIÍ ŽIDOV ZO SLOVENSKA NA PRÍKLADE
REGIÓNOV ORAVY A LIPTOVA
Mgr. Marián Karcol, 3. ročník, Slovenské dejiny
Tragédii židovského obyvateľstva na Slovensku v rokoch 1939 – 1945 1 sa v poslednom
období venuje zvýšená pozornosť, a to nielen zo strany odbornej verejnosti, ale i širokých laických
vrstiev. Vďaka tomuto interesu sa postupne darí zapĺňať pomyselné biele miesta, no napriek tomu
vo výskume holokaustu stále jestvujú čiastkové témy, ktorých komplexné spracovanie si vyžiada
ešte veľa práce. Medzi také patrí i druhá vlna deportácií Židov

2

do koncentračných

a vyhladzovacích táborov Tretej ríše. 3
V našej práci sme sa zamerali na priblíženie druhej deportačnej vlny na príklade regiónov
Oravy a Liptova, ktoré v čase existencie prvej Slovenskej republiky patrili do Podtatranskej župy.
Známe fakty o Slovensku v nej podkladáme konkrétnymi príkladmi zo skúmaného územia
a snažíme sa zistiť nakoľko (a či vôbec) sa táto etapa riešenia v daných oblastiach odlišovala od
celoslovenského priemeru. Pokiaľ nám to dokumenty dovolia, chceme tiež poukázať na prípadné
rozdiely či zhodné prvky v prístupe majoritného obyvateľstva k miestnym Židom. Uvedená štúdia
si nenárokuje na úplné vyčerpanie danej témy. Má byť skôr akousi sondou do problematiky, od
ktorej sa možno odraziť pri ďalšom výskume.
Pri realizácii nášho zámeru sme sa nesústredili len na samotný priebeh druhej deportačnej
vlny. Práca mapuje tiež obdobie pokusov o definitívne „doriešenie“ židovského problému, ktoré ako je známe - začalo oveľa skôr, takmer bezprostredne po skončení etapy prvej.

Podľa oficiálneho súpisu z marca 1942 žilo na Orave 920 Židov, z toho 303 v okrese Dolný
Kubín, 4 325 v okrese Námestovo 5 a 292 v trstenskom okrese. 6 Ich podiel v žiadnom z okresov

1

Doposiaľ neprekonanou prácou k problematike holokaustu na Slovensku je monografia I. Kamenca zo začiatku 90.
rokov: KAMENEC, Ivan: Po stopách tragédie. Bratislava : ARCHA, 1991. 285 s. K téme pozri tiež: LIPSCHER,
Ladislav: Židia v slovenskom štáte 1939-1945. Bratislava : Print-servis, 1992. 254 s.; Riešenie židovskej otázky na
Slovensku (1939-1945). Dokumenty I.-V. [Ed.]: L. Hubenák. Bratislava : SNM - Múzeum židovskej kultúry, 19942000; Holokaust na Slovensku 1-7. [Eds.]: E. Nižňanský et al. Bratislava : Nadácia Milana Šimečku - ŽNO Bratislava,
2001-2005; Tragédia slovenských Židov. [Ed.]: D. Tóth. Banská Bystrica : DATEI, 1992. 328 s.
2
Autor štúdie sa prikláňa k skupine historikov, ktorá vníma Židov ako národnosť a preto píše tento pojem s veľkým
písmenom.
3
Deportáciám Židov zo Slovenska v rokoch 1944-1945 sa okrem všeobecných monografií I. Kamenca a L. Lipschera
(pozri cit. 1) venujú i samostatné štúdie: HRADSKÁ, Katarína: Deportácie slovenských Židov v rokoch 1944-1945 so
zreteľom na transporty do Terezína. In: Historický časopis, roč. 45, 1997. s. 455-471; NIŽŇANSKÝ, Eduard JAMES-JAMRICHOVÁ, Andrea: Deportácie Židov zo Slovenska v rokoch 1944/45 - niekoľko dokumentov. In: Studia
historica Nitriensia, roč. 8, 1999. s. 299-308; KAMENEC, Ivan: Neúspešné pokusy o obnovenie deportácií slovenských
Židov. In: Terezínské studie a dokumenty. Praha : Institut Terezínské iniciativy, 2002. s. 299-315;
4
Slovenský národný archív Bratislava (ďalej SNA), fond (f.) Ministerstvo vnútra (MV), krabica (k.) 181. Súpisný
zoznam Židov z okresu Dolný Kubín.
5
SNA, f. MV, k. 221. Súpisný zoznam Židov z okresu Námestovo.
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nepresiahol celoslovenský priemer, početnejšia židovská komunita žila len v Dolnom Kubíne,
Tvrdošíne, Námestove a Trstenej. Ani v týchto mestách však podiel židovského obyvateľstva
neprekročil 10 percentnú hranicu.
Skutočnosť, že židovské obyvateľstvo na severe Slovenska bolo najmä mestským živlom,
podčiarkovali i čísla z Liptova. Rovnaký zdroj ako v predchádzajúcom prípade uvádza, že v obciach
liptovského regiónu sa v tom čase nachádzalo 2723 osôb, ktoré spadali pod definíciu Žida, tak ako
ju stanovil tzv. židovský kódex. Na uvedených faktoch sa rozhodujúcou mierou podieľali mestá
Ružomberok a Liptovský Svätý Mikuláš, pričom v posledne menovanom tvorili Židia viac než 23
% všetkých obyvateľov. 7 Ani silná mikulášska komunita však nestačila na to, aby percentuálne
zastúpenie židovstva v okrese prekročilo celoštátne ukazovatele, podobne ako v okrese
Ružomberok. Absolútne čísla hovoria o 896 Židoch v okrese Ružomberok 8 a 1827 v okrese
Liptovský Svätý Mikuláš. 9
Prvá vlna deportácií obe regionálne komunity výrazne zredukovala. Na Orave zostalo 161
osôb, 10 teda necelých 18 % z pôvodného stavu. Región Liptova bol na tom podľa dostupných
informácií o poznanie lepšie. Hoci počet Židov môžeme stanoviť len približne, i tak je zrejmé, že
podiel židovského obyvateľstva, ktorému sa podarilo vyhnúť deportáciám, bol vyšší než na Orave.
Regionálny týždenník Tatranský Slovák informoval, že v rámci vysídľovacej akcie bolo z územia
ružomberského okresu vyvezených približne 350 Židov a asi 50 ich ušlo do Maďarska.11 Zoznam
deportovaných osôb z ružomberského okresu, vyhotovený po skončení vojny, obsahuje 407 mien. 12
Obidva zdroje potvrdzujú, že na území okresu zostala zhruba polovica židovského obyvateľstva. Aj
v okrese Liptovský Svätý Mikuláš sa v porovnaní s celoslovenskými ukazovateľmi podarilo veľkej
časti židovskej obce vyhnúť odtransportovaniu. Také šťastie však nemalo 885 osôb, 13 čo
predstavovalo necelých 49 % všetkého židovského obyvateľstva. Podiel dočasne zachránených
Židov bol teda v obidvoch liptovských okresoch približne rovnaký.

6

SNA, f. MV, k. 191. Súpisný zoznam Židov z okresu Trstená. Údaje za okres Trstená nezahŕňajú židovských
obyvateľov z obcí, ktoré patrili do roku 1939 Poľsku.
7
Štátny archív Bytča, pobočka Liptovský Mikuláš (ŠAP Liptovský Mikuláš), f. Okresný úrad (OÚ) Liptovský Mikuláš
1923-1945, k. 142, číslo (č.) 258/1942 prezidiálne spisy (prez.). Vrátane 261 Židov z Bratislavy, ktorí boli dislokovaní
do Liptovského Mikuláša na prelome rokov 1941/42. ŠAP Liptovský Mikuláš, f. OÚ Liptovský Mikuláš 1923-1945, k.
141, č. 72/1942 prez.
8
ŠAP Liptovský Mikuláš, f. OÚ Ružomberok 1923-1945, k. 79, č. 167/1942 prez. Súpis Židov.
9
ŠAP Liptovský Mikuláš, f. OÚ Liptovský Mikuláš 1923-1945, k. 142, č. 258/1942 prez.
10
Z tohto počtu žilo 71 Židov v okrese Dolný Kubín. SNA, f. MV, k. 399. Zmeny v stave Židov v okrese Dolný Kubín.
Po 45 židovských obyvateľov mali okresy Námestovo a Trstená. SNA, f. MV, k. 401. Zmeny v stave Židov v okrese
Námestovo; SNA, f. MV, k. 206. Zmeny v stave Židov v okrese Trstená.
11
Koľko odišlo Židov z ružomberského okresu. In: Tatranský Slovák, roč. 7, 1943, č. 25. s. 3.
12
ŠAP Liptovský Mikuláš, f. Okresný národný výbor (ONV) Ružomberok, k. 3, č. 13844/1945 adm. Ružomberok,
združenie fašistickým režimom rasove prenasledovaných – zistenie menoslovu osôb.
13
Archív Múzea Janka Kráľa (A M JK) v Liptovskom Mikuláši, k. 147. Židovská náboženská obec v Liptovskom
Mikuláši.
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Pre tých Židov, ktorí na Slovensku zostali, však ani nasledujúce obdobie neznamenalo
koniec nebezpečenstva. Aktivity smerujúce k obnoveniu deportácií totiž neustávali. Svedčia o tom
rôzne nariadenia zo zasadnutí vlády či rôznych ministerstiev, najmä Ministerstva vnútra a jeho 14.
oddelenia.14
Na jar 1943 dostala hrozba deportácií reálne kontúry. Človek, ktorý novú vlnu avizoval,
nebol nikto iný ako minister vnútra Alexander Mach. Jeho prejav prednesený na župnom zjazde
gardistov v Ružomberku obsahoval dnes už priam notoricky známu vetu - „...príde marec, príde
apríl a pôjdu transporty“. 15 A jeho hlas nezostal osamotený. Necelé dva týždne po Machovom
prejave priniesol rovnakú informáciu i tlačový orgán Úradu propagandy Ľudové noviny, ktorý
nadšene hlásal, že „Transporty pôjdu“.16
Vyhlásenia ministra vnútra i správy v tlači vyvolali v radoch židovského obyvateľstva
paniku. Potvrdzujú to i slová okresného náčelníka v Liptovskom Svätom Mikuláši, ktorý
v periodickej správe za mesiac február uviedol, že „Mentalita a činnosť Židov ovlivňovaná je najmä
strachom z prípadných ďalších protižidovských opatrení, najmä obavou pred prípadným
odtransportovaním“.17
Obdobie relatívne pokoja tak netrvalo veľmi dlho. Aktívnejšia časť židovstva sa rozhodla
nečakať na svoj osud so založenými rukami a hľadala rôzne cesty ako sa deportáciám vyhnúť.
Jedným zo spôsobov bol útek do zahraničia, a tak sa znova začali ilegálne prechody slovenskomaďarských hraníc, a to najmä rodinnými príslušníkmi hospodársky dôležitých Židov.18 Vyskytli sa
tiež prípady útekov do Švajčiarska v zaplombovaných nákladných vagónoch s drevom a dreveným
uhlím.19
Na kompetentných úradoch sa medzitým začali opäť robiť prípravy na zostavenie nových
transportov. V marci 1943 predložilo 14. oddelenie Ministerstva vnútra návrh na postupné riešenie
židovskej otázky. Podľa tohto návrhu mali byť v druhej polovici apríla zo Slovenska vypravené
ďalšie štyri transporty s celkovým počtom štyri tisíc Židov.20 Väčšiemu počtu deportovaných bránil
len katastrofálny nedostatok pracovných síl. Bolo však navrhnuté, aby sa vysťahovanie ostatných
Židov pripravilo ich postupným sústreďovaním v pracovných táboroch a strediskách.21
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Ružomberský odkaz Hlinkovej gardy. In: Gardista, roč. 5, 1943, č. 32 (9. 2. 1943), s. 2.
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SNA, f. MV, k. 392, č. 1014/1943 prez.; f. Národný súd (NS), Tn ľud 45/46, Franz Göltz, mikrofilm A 937.
20
V každom transporte malo byť po 1000 osôb. Presný dátum ich odchodu z územia Slovenska bol stanovený na 18. –
22. apríla 1944. In: Riešenie židovskej otázky na Slovensku (1939-1945). III. časť. [Ed.]: L. Hubenák. Bratislava : SNM
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Vláda v apríli určila jednotlivým ministerstvám preskúmať vydané výmery s tým, že
v pracovnom pomere majú zostať len skutočne nenahraditeľní. Osoby pozbavené výnimiek sa mali
presunúť do pracovných táborov na Slovensku. Ďalším krokom bolo preverovanie krstných listov.
Neskoro pokrstení Židia, ak nemali pracovné výnimky, sa mali tiež sústrediť v táboroch. Politicky
nespoľahliví a tí, ktorí si zaobstarali rôzne falošné dokumenty, mali byť deportovaní ako prví.22
Táto agenda zamestnávala aj okresné úrady na Orave a Liptove. Oravský región evidoval
165 Židov chránených rôznymi druhmi výnimiek a 4 nechránené osoby. Odobratie výnimiek bolo
navrhnuté dvanástim Židom. V zdôvodneniach sa uvádzali rôzne dobové klišé ako napr. „poburuje
miestne občianstvo a rozširuje nepravdivé správy (...) jeho prítomnosť nerobí dobrú krv
u občianstva“ a pod. Trom osobám sa výnimky odobrali.23
Obdobné údaje za územie Liptova sa nám nepodarilo zistiť. Domnievame sa však, že oproti
stavu z konca roka 1942 sa počet Židov veľmi nezmenil. V ružomberskom okrese mohlo žiť
približne 400 Židov, keďže v samotnom Ružomberku sa ich nachádzalo okolo 350, ako o tom
vypovedá informácia okresného náčelníka v súvislosti s plánovaným vysťahovaním ružomberských
Židov do obcí Vlašky a Vrbie. 24 Z okresu Liptovský Mikuláš sa nezachovali žiadne informácie
o celkovom počte Židov alebo o odobratých výnimkách. Naše odhady sa pohybujú v rozmedzí od
700 do 800 osôb.
Hrozba obnovenia deportácií vyvolala na mnohých miestach protireakcie. Nesúhlas
s pripravovanými transportmi otvorene prejavili predseda snemu Martin Sokol, ale aj ministri Jozef
Sivák, Július Stano a Gejza Medrický. Poukazovali najmä na veľmi nepriaznivý ohlas v zahraničí.
Protestovali aj vedúci hospodárski činitelia štátu, najmä predseda Ústredného združenia
slovenského priemyslu Peter Zaťko a Imrich Karvaš, guvernér Slovenskej národnej banky. Svoje
argumenty opierali najmä o neúnosne vysoké finančné náklady, ktoré by si deportácie vyžiadali.
V tomto čase sa tiež znova nastolila požiadavka na vyslanie komisie do miest, kam boli Židia zo
Slovenska vysídlení. Pochopiteľne, žiadna komisia vyslaná nebola.25
Proti pripravovaným deportáciám vystúpili aj slovenskí katolícki biskupi. Dňa 8. marca
1943 vydali pastiersky list, ktorý sa v nedeľu 21. marca čítal vo všetkých kostoloch. V ňom
protestovali nielen proti pripravovaným transportom Židov, ale aj proti ich sústavnej hospodárskej
a spoločenskej diskriminácii. Oproti reakcii episkopátu spred roka bol tento list formulovaný
otvorenejšie a čo je najdôležitejšie, týkal sa celej židovskej spoločnosti, nielen konvertitov.26
22
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Reakcie oravského obyvateľstva na spomínaný dokument boli rôzne. Niektoré otvorene, iné
len medzi riadkami vypovedali o tom, že majoritné obyvateľstvo si uvedomovalo nehumánnosť
a protiprávnosť riešenia židovskej otázky. Správy tiež ukazujú, že v dôsledku toho u obyvateľov
rástol strach z budúcnosti.
Notár v Dolnom Kubíne v správe okresnému náčelníkovi zaznamenal nasledovné:
„Oznamujem, že obsah pastierskeho listu katolíckych biskupov, prečítaný dňa 21. marca 1943
v kostoloch, nenašiel jednotný súhlas u obyvateľstva. Pospolití katolícki veriaci schvaľujú síce
postup svojich biskupov, pri tom všetkom tešia sa z radikálneho vyriešenia židovskej otázky.
Katolícka inteligencia vo väčšine schvaľuje postup vlády, avšak otvorene nezaujíma žiadne
stanovisko. I evanjelickí veriaci, ktorí sa o tomto pastierskom liste dopočuli, schvaľujú postup
katolíckych biskupov, odôvodňujúc, že i evanjelickí biskupi majú ten istý názor v židovskej otázke,
pri tom všetkom každý sa z nich teší, že sa židovská otázka radikálne vyriešila.
Všeobecná mienka je na strane vlády, kde tu však počuť neprajný posudok proti (...) príliš
radikálnemu riešeniu, proti úplnému zhabaniu majetku i takých, ktorí svojím súkromným životom si
to nezaslúžili. Sú to však ojedinelé prípady.“27
Viac reakcií sa zachovalo z hornej Oravy. V obciach Oravská Lesná a Zákamenné nevyvolal
list zvláštnu odozvu. Podľa miestneho notára to bolo najmä preto, že „bol napísaný slohom nie
práve dostupným tunajším vrstvám. Tí, ktorí list čiastočne porozumeli, vyvolali údiv i u ostatných,
že v otázke židov nie je názorová jednota medzi katolíckou cirkvou a vládou, ktorá svoje
rozhodnutia opiera tiež o kresťanské pravdy“. 28
V Slanici tento list „našiel vo väčšine menej vyspelého obyvateľstva porozumenie a súhlas,
a to najmä z obavy pred tým, že takéto prenasledovanie by sa mohlo kresťanom vrátiť ako odplata“.
Ako ďalej píše slanický notár, u vyspelejšieho obyvateľstva list nenašiel hladkú odozvu, pretože „sa
nesrovnáva so svetskými zákonmi“.29
Na rozdiel od Oravy, z liptovského regiónu sa zachovali len súhrnné správy za jednotlivé
okresy a aj tie sú veľmi stručné. Okresný náčelník v Liptovskom Mikuláši sa dokonca obmedzil len
na alibistické konštatovanie, „že na prečítaný pastiersky list katolíckych biskupov tunajšie
obyvateľstvo zvláštnym spôsobom nereagovalo“.30 Ťažko povedať, či sa táto informácia zakladá na
pravde. Mohlo to byť naozaj tak, ale rovnako je možné, že úradník nechcel zbytočne pútať
et al.: Zamlčaná pravda o Slovensku : Prvá slovenská republika. Prvý slovenský prezident Dr. Jozef Tiso. Tragédia
slovenských židov podľa nových dokumentov. Partizánske : Garmond, 1996. s. 598-600, 618-621.
27
Štátny archív Bytča, pobočka Dolný Kubín (ŠAP Dolný Kubín), f. OÚ Dolný Kubín 1923-1945, č. 380/1943 prez.
Pastiersky list katolíckych biskupov o židovskej otázke.
28
ŠAP Dolný Kubín, f. OÚ Námestovo 1923-1945, č. 310/1943 prez. Pastiersky list katolíckych biskupov o židovskej
otázke.
29
ŠAP Dolný Kubín, f. Obvodný notársky úrad Slanica, č. 59/1943 prez. Pastiersky list katolíckych biskupov
o židovskej otázke.
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ŠAP Liptovský Mikuláš, f. OÚ Liptovský Mikuláš 1923-1945, k. 155, č. 545/1943 prez. Pastiersky list katolíckych
biskupov na Slovensku o Židovskej otázke – šetrenie.
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pozornosť, keďže v okrese ešte trvale žil značný počet Židov. Túto domnienku nepriamo podporuje
aj hlásenie okresného náčelníka zo susedného okresu, podľa ktorého prečítanie pastierskeho listu
katolíckeho episkopátu „vyvolalo veľmi živý ohlas“. Ako ďalej píše, „v ružomberskom kostole sa
stalo, že pri čítaní tohto listu viacerí veriaci kostol ostentatívne opustili. Nie je však možné poprieť
skutočnosť, že ten istý list vyvolal u mnohých pocit súhlasu s jeho obsahom a u niektorých aj
posilnenie presvedčenia, že neustále kľučkovanie v prospech Židov je správne (zvýraznené
autorom)“.31
Posledne menovaný príklad hovorí, že list biskupov splnil svoj účel, hoci apel na kresťanské
cítenie veriacich našiel pochopenie najmä u vzdelanejšieho obyvateľstva, ktoré bolo menej
náchylné podľahnúť masívne dobovej propagande. Tá časť obyvateľov, ktorá s listom otvorene
nesúhlasila,

pochádzala

s najväčšou

pravdepodobnosťou

najmä

z radov osôb

bytostne

zainteresovaných na dôslednom vyriešení židovskej otázky. Jednalo sa hlavne o arizátorov
a likvidátorov židovského majetku. Napokon, otvorene na tento fakt poukázal aj jeden z notárov na
Orave.32
Medzi krajnými pólmi názorového spektra sa nachádzalo obyvateľstvo, ktoré nechápalo,
prečo sa biskupi teraz Židov zastávajú, keď predtým ich vyháňali. Tu je zrejmý vplyv dobovej
protižidovskej kampane, ktorá neustále hlásala jednotu cirkvi a štátu v tzv. židovskej otázke. O sile
propagandy vypovedá i hlásenie z okresu Trstená, v ktorom sa píše, „že tí Židia museli za toto
hodne zaplatiť, aby takýto list bol vydaný“.33
Prípravy na novú vlnu deportácií znepokojili aj Vatikán. Jeho vyslanec, Msgr. Giuseppe
Burzio, navštívil 7. apríla 1943 predsedu vlády Vojtecha Tuku, aby mu odovzdal demarš Svätej
stolice. Vatikán v ňom žiadal, „aby bolo upustené od ďalšieho vyvážania Židov“.34 V. Tuka protesty
Svätej stolice odmietol s tým, že zo Slovenska sa vysťahujú len Židia nebezpeční pre štát a ostatní
sa umiestnia v táboroch na Slovensku. Realizácia Tukovho plánu však narazila na odpor vo vláde
a ministerská rada zastavila zmieňované deportácie štyroch tisícov Židov. Vatikánska diplomacia
i tak pokračovala v boji proti „dokončeniu“ židovskej otázky. V protestnej nóte z 5. mája 1943,
ktorá sa odvolávala na Machov ružomberský prejav, Vatikán apeloval na zastavenie presídľovania
Židov. 35
31
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„Riešenie“ židovskej otázky na Slovensku starostlivo sledovalo aj Nemecko. Na nátlak
nemeckej vlády vydal V. Tuka v lete 1943 príkaz 14. oddeleniu Ministerstva vnútra na urýchlené
vyvezenie 5000 Židov. Vo vláde však už nenašiel dostatočné pochopenie, preto sa obrátil na
nemeckého „tútora“ so žiadosťou o podporu pre svoje plány. Ich realizáciu považoval za možnú len
v tom prípade, ak Nemecko umožní slovenským činiteľom návštevu v „nových domovoch“
slovenských Židov. Nemecká strana sa snažila žiadosti slovenského ministerského predsedu
vyhovieť, nemohla však slovenským úradom ponúknuť obhliadku miest, kam boli slovenskí Židia
skutočne vyvezení, a tak slovenskí úradníci dostali ponuku na prehliadku tábora v Terezíne. Aj to
nie hneď, ale až vo februári 1944, kedy sa na tomto mieste Nemci snažili presvedčiť
splnomocnencov Červeného kríža o humánnom zaobchádzaní so židovským obyvateľstvom.36
Pohnúť veci ďalej smerom k definitívnemu doriešeniu židovského problému sa snažila aj
slovenská tlač. Tón udával denník Gardista, ktorý takmer so železnou pravidelnosťou prinášal
články namierené proti miestnej židovskej komunite. V nich boli Židia obviňovaní zo
„židoboľševizmu“ a „snáh opanovať svet“,37 no okrem týchto všeobecných obvinení nechýbali ani
ataky na konkrétne osoby či skupiny židovských osôb tešiacich sa rôznym druhom výnimiek.
„Viete, čo robia hospodárski Židia“, pýtal sa anonymný autor v spomínanom denníku, „Stále
cestujú a robia plány, ako budú (po skončení vojny – pozn. M. K.) prenasledovať národovcov“.38
V inom čísle sa zas môžeme dočítať, že „už dávno bolo treba týchto travičov z hospodárskeho
života odstrániť“.39
Nevyberaná kritika neobišla ani pokrstených Židov: „Obielené hroby treba odstrániť, treba
dbať o to, aby sa naši ľudia nedostali s nimi do styku a nenakazili sa mŕtvolným jedom, ktorý z nich
uniká.“40 No nielen celoštátna tlač žiadala doriešenie židovského problému. Za očistu slovenskej
postate od Židov sa vyslovil aj Tatranský Slovák,41 čo nezabudol vyzdvihnúť ani denník Gardista
a „pozoruhodný“ článok ponúkol aj svojím čitateľom. Skrátka, heslo vtedajších dní znelo: „Žid
patrí prinajmenšom do tábora“42, a to najmä preto, že „Žid bol, je a bude vždy parazitom a žil, žije
a bude žiť z práce iných.“43
Silná protižidovská kampaň podporujúca myšlienku úplného odstránenia Židov spôsobila,
že miestne židovské obyvateľstvo upadlo do stavu apatie a už len pasívne vyčkávalo, čo sa bude
diať. Svedčia o tom napr. pravidelné mesačné hlásenia okresného náčelníka v Liptovskom
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Mikuláši. 44 Z rovnakých správ tiež vyplýva, že protižidovské štvanie zanechalo svoje stopy aj
v správaní majoritného obyvateľstva. V novembrovom hlásení sa píše: „Príležitostné (...) kontroly
Židov nepriniesli dôkazy o rozvratnej činnosti Židov, hoc Židom sa vo všeobecnosti všetka
rozvratná činnosť pripisuje.“45
Napriek týmto útokom, deportácie uviazli na mŕtvom bode. Nacisti neboli s daným stavom
spokojní a koncom roka 1943 zosilnili svoj tlak na slovenskú vládu. V decembri 1943 navštívil
Bratislavu nemecký vyslanec v Budapešti Edmund Veesenmayer, aby prerokoval s prezidentom
Jozefom Tisom a predsedom vlády Vojtechom Tukom otázku vysťahovania zvyšnej časti
slovenského židovstva. Slovenská strana prisľúbila, že do 1. apríla 1944 bude celá vec vyriešená,
s podmienkou, aby pokrstení Židia boli umiestnení v osobitných táboroch.46
Opäť ostalo len pri sľuboch. Slovenská vláda sa síce rozhodla vyhotoviť do 7. februára 1944
presný zoznam Židov nachádzajúcich sa na Slovensku, celá akcia však bola skôr kamuflážou.47 Na
Orave oproti predchádzajúcej evidencii pribudla 1 židovská osoba, žilo ich tu teda 170.48 Z Liptova
sa presné čísla zachovali len pre okres Ružomberok, ktorý priznal 385 Židov.49 Aj okresný náčelník
v Liptovskom Mikuláši vyhotovil zoznam židovských obyvateľov, avšak v archíve sa dochovala iba
správa, že títo boli zaradení do kategórie „B“ a „C“.50 Počet židovských osôb môžeme teda opäť len
odhadovať na 700 až 800, podobne ako tomu bolo v roku 1943.
Na verejnosti sa toto vládne opatrenie prezentovalo ako „súpis Židov“, čo pre židovské
obyvateľstvo neveštilo nič dobré, najmä keď Vaškove 14. oddelenie začalo svojvoľne odvádzať
zamestnaných Židov do pracovných táborov. 51 I oravská verejnosť chápala kroky vlády ako
prípravu na ďalšiu vlnu deportácií. Napr. notár Námestova v situačnej správe za február 1944

44

ŠAP Liptovský Mikuláš, f. OÚ Liptovský Mikuláš 1923-1945, k. 175, č. D1-92/1945 prez. Periodické správy za
mesiace máj - november 1943.
45
ŠAP Liptovský Mikuláš, f. OÚ Liptovský Mikuláš 1923-1945, k. 175, č. D1-92/1945 prez. Periodická správa za
mesiac november 1943. Správa náčelníka bola zrejme ovplyvnená aj udalosťami v okrese zo septembra 1943. V noci
z 10. na 11. toho mesiaca boli v Liptovskom Svätom Mikuláši rozhodené letáky protištátneho obsahu. Akcia vyvolala
rozsiahle vyšetrovane, pričom UŠB 14. septembra zaistila dvoch Čechov a dvoch Židov – teda obvyklých podozrivých.
Žandárska stanica sa však s týmito výsledkami neuspokojila, ďalej pokračovala vo vyšetrovaní a už 15. septembra
zatkla pravých vinníkov. Ukázalo sa, že za akciou stálo osem mladých evanjelikov. ŠAP Liptovský Mikuláš, f. OÚ
Liptovský Mikuláš 1923-1945, k. 175, č. D1-92/1945 prez. Periodická správa za mesiac september 1943.
46
Slovenské národné povstanie : Nemci a Slovensko. [Ed.]: V. Prečan. Bratislava : Epocha, 1971. s. 49.
47
KAMENEC, I.: Po stopách tragédie, s. 236.
48
SNA, f. MV, k. 569; ŠAP Dolný Kubín, f. OÚ Námestovo 1923-1945, č. D1-28/1945 prez. Vyradenie Židov
z hospodárskeho života; f. OÚ Trstená 1923-1945, č. D1-139/1944 prez. Vyradenie Židov z hospodárskeho života.
49
ŠAP Liptovský Mikuláš, f. ONV Ružomberok, k. 3, č. 13844/1945 adm.
50
ŠAP Liptovský Mikuláš, f. ONV Liptovský Mikuláš, k. 161, D1-114/1944 prez. Pre potreby tohto súpisu boli Židia
zaradení do troch kategórií. Pod písmenom „A“ sa nachádzali politicky najnespoľahlivejší, skupinu „B“ tvorili tí,
ktorých vystupovanie nebolo nebezpečné a posledná kategória patrila Židom, ktorí v minulosti podporovali slovenské
podniky, spolky a podujatia a zároveň neboli členmi centralistických strán.
51
KAMENEC, I.: Po stopách tragédie, s. 236.

168

uvádza, že „súpisom židov obyvateľstvo sa upokojilo, lebo vidí v tomto ďalší krok dopredu, na
zbavenie sa židov“. 52
Židovské obyvateľstvo zmieňovaná akcia slovenskej vlády viditeľne znervóznila. Apatiu,
ktorú bolo u nich možné pozorovať v predchádzajúcich mesiacoch, vystriedala obava pred
chystanou koncentráciou a odtransportovaním. 53 Ešte horšie na nich doľahli marcové udalosti
v susednom Maďarsku. Ako sa dozvedáme zo slov okresného náčelníka v Liptovskom Mikuláši,
„doterajšia nervozita (...) medzi Židmi v tunajšom okrese, bola v uplynulých mesiacoch vystriedaná
strachom z prípadného obsadenia Slovenska nemeckou brannou mocou, ako v Maďarsku“. 54 Jeden
z notárov spomínaného okresu však poznamenal, že stiesnené pocity trápili Židov len krátko a „už
zase sa im vracia stará židovská príslovečná nechuť k práci“.55
Zrejme pod vplyvom zostreného protižidovského kurzu v Maďarsku sa v tejto dobe na
Slovensku znovu objavujú hlásenia so sťažnosťami na nadmerný počet Židov, „ktorých by bolo
potrebné aspoň z veľkej miery odstrániť“. 56 Avšak ani táto „oprávnená“ kritika riešenia už v daných
podmienkach nemala veľkú šancu na úspech. Štátni zamestnanci si totiž veľmi dobre uvedomovali,
akým výsledkom sa vojna skončí. V dôsledku toho bola ich ochota aktívne sa podieľať na
protižidovských opatreniach zo dňa na deň menšia.57 Dôsledné „riešenie“ židovskej otázky si preto
nevyhnutne vyžadovalo priamu nemeckú podporu.
Radikálmi očakávaná pomoc dorazila v lete 1944, kedy začali deportácie maďarských
Židov. Nemecký vyslanec v Budapešti Edmund Veesenmayer navrhoval koordinovaný postup pri
konečnom riešení židovskej otázky v Maďarsku i na Slovensku. V tejto veci sa mal spojiť s ríšskym
vyslancom na Slovensku Hansom Ludinom, ktorý mal o výsledku ich vzájomných rokovaní
informovať slovenskú vládu. 58 Veesenmayer však trval na tom, aby sa na stretnutí oboch vyslancov
zúčastnili aj Dieter Wisliceny a Adolf Eichmann. K navrhovanému stretnutiu tak nakoniec nedošlo,
pretože sa pre zaneprázdnenosť účastníkov nepodarilo nájsť termín, ktorý by vyhovoval všetkým
zainteresovaným. 59
Rokovania o spoločnom postupe pri riešení židovskej otázky sa napokon predsa uskutočnili,
aj keď len v oklieštenej podobe. Začiatkom augusta 1944 pricestoval do Bratislavy sám Wisliceny,
ktorý už medzičasom pôsobil ako poradca v Maďarsku. Jeho návšteva však nepriniesla nijaké
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konkrétne výsledky, ak nerátame tú skutočnosť, že Nemci sa začali vážne zaoberať prípadným
návratom Wislicenyho na Slovensko. Sľubovali si od neho výrazný posun v otázke ďalších
deportácií.60
Na Slovensku rovnakú dôveru vkladali do rúk ministra vnútra Alexandra Macha, jedného
z hlavných aktérov dovtedajšieho „riešenia“. Minister však nádeje Nemecka schladil, keď 30. júla
1944 na valnom zhromaždení Zväzu novinárov vyhlásil, že „ak si to Židia svojím chovaním
nezapríčinia, nevynútia, nevysťahujeme ich“. 61 Ďalšia izolácia židovského obyvateľstva sa podľa
ministra mala konať len v tunajších pracovných táboroch a strediskách.
Machove vyhlásenie naštrbilo dôveru nemeckej strany v osobu ministra vnútra a ani jeho
ďalšie vystúpenie mu nepomohlo navrátiť stratenú povesť. A nielen v očiach Nemcov. Mach totiž
rovnaký názor na riešenie židovskej otázky predostrel aj na stretnutí s frekventantmi veliteľského
kurzu Hlinkovej gardy 18. augusta 1944 v Bojniciach. Argument, že na vysťahovanie Židov niet
zákonných podkladov, Machovi poslucháči neprijali a obvinili ho z oportunizmu a zo zrady svojej
pôvodnej línie.62
Zmenu ministrovho postoja malo na svedomí najmä približovanie sa frontu. Ani Mach však
nemohol predpokladať, že hrôzy vojny sa Slovenska bezprostredne dotknú už o dva týždne po
bojnickom stretnutí. Okupácia Slovenska nemeckým vojskom, ktoré vniklo na územie Slovenska
29. augusta 1944, neobyčajne kruto zasiahla najmä tunajších židovských obyvateľov. Nemecké
vojenské a policajné jednotky totiž nemali za úlohu len potlačiť Povstanie. Ich úlohou bolo tiež
definitívne vyriešenie židovskej otázky, čo v praxi znamenalo deportáciu alebo likvidáciu
slovenských Židov.
Najväčšie nebezpečenstvo hrozilo Židom koncentrovaným v pracovných táboroch. Avšak
skôr, než nemecké vojsko tábory obsadilo, jeho obyvateľom sa podarilo uniknúť. Ako prvý prestal
plniť svoj účel tábor v Novákoch, potom v Seredi a nakoniec vo Vyhniach. Bojaschopné
obyvateľstvo táborov sa pripojilo k povstalcom. 63
Tento fakt sa tiež podpísal pod zmenu postoja slovenských verejných činiteľov k miestnemu
židovskému obyvateľstvu. Rozhlasový prejav šéfa propagandy Tida Gašpara, uverejnený v denníku
Slovák, označil za strojcov Povstania Čechov, Židov a ich mamonu zapredaných slovenských
spoločníkov, ktorých cieľom má byť opätovné „zotročenie slovenského národa“. 64 Následne
v slovenskej tlači znova prepukla nenávistná protižidovská kampaň, pričom správy o vzbúrencoch
prechádzali postupným vývojom. Zo začiatku propaganda vykresľovala Židov v súlade so zažitými
stereotypmi. Žid bol ten, ktorý všetko riadil, prípadne sa zmohol len na podlé udávanie: „Na čo sa
60
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špecializujú Židia? Mali by predovšetkým chytiť do rúk oni zbrane a bojovať proti Nemcom. Ale
videli ste už Žida v bojovej línii? Nie! Takí istí sú aj terajší vládcovia. (...) Židia si však urobili po
celom okolí (...) takzvané národné výbory, vytlačili mobilizačné vyhlášky a vyhrážajú sa každému,
kto by nechcel narukovať“;65 „Česi a Židia zradcujú partizánom našich ľudí, oni ich odvliekajú
a strieľajú“.66 Postupom času sa obraz židovského povstalca mení a pripisujú sa im i tie najťažšie
zločiny, ako o tom vypovedá článok Ako kradli a vraždili lúpežní židovskí banditi v Čičmanoch.
„Kto si myslel, že Židia nie sú schopní krádeží a zabíjania, môže sa na tomto prípade presvedčiť, že
Židia vedia rabovať a zabíjať takisto, ako tí najposlednejší banditi z boľševického Ruska, ktorých
nám sem cez leto nazhadzovali.“67
Oproti predchádzajúcim rokom sa v tomto období na stránkach celoslovenskej tlače oveľa
častejšie objavovali správy o pomeroch v jednotlivých regiónoch, medzi nimi aj o situácii na Orave
a Liptove: „Židia, Česi a z našich tí, ktorí mali byť z národa dávno vydedení, (...) zaviedli v Orave
takú hrôzovládu, že podobnej tam nikdy nebolo.“; 68 „Získané správy z Oravy a Liptova nás
utvrdzujú v tom, že za celým pučom stoja tí ľudia, ktorých sme hneď na začiatku označili pravým
menom. (...) V takzvaných národných výboroch v Ružomberku, v Mikuláši a v Kubíne nebolo
katolíkov a v takzvanom dôstojníckom partizánskom sbore boli Slováci vždy v menšine. Väčšinu
tvorili Židia a Česi.“69
Propaganda však nezostala len pri popisovaní výčinov židovských bánd, no riešenie, ktoré
ponúkala, znamenalo pre židovské obyvateľstvo skutočnú hrozbu: „Po všetkých týchto
skúsenostiach každý zdravo smýšľajúci Slovák musí mať v nazeraní na židovskú otázku jasno.
Totálne doriešiť nepríjemnú kapitolu a urobiť za ňou definitívnu bodku.“70
Hoci ľudácka tlač sa dožadovala konečného riešenia, slovenskí vládni predstavitelia boli
zdržanlivejší.
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Nový predseda vlády Štefan Tiso síce tiež označil Povstanie za dielo

židoboľševikov, vláda však už nepočítala s vyvezením židovského obyvateľstva mimo územia
Slovenska. 72 Židia mali byť sústredení v tunajších pracovných táboroch a využívaní ako lacná
pracovná sila, podobne ako tomu bolo pred vypuknutím Povstania.
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V dňoch 11. a 15. septembra 1944 sa rekonštruovaný vládny kabinet uzniesol, že Židov
sústredí do bývalého tábora v Seredi. Toto nariadenie sa netýkalo židovských lekárov, lekárnikov,
zubných technikov a zverolekárov, ktorí mohli byť zaistení len so súhlasom príslušných
ministerstiev. Výnimku dostali i židovské manželky árijcov. Ich zatknutie bolo možné len
„z dôvodov štátnobezpečnostných“. Vláda tiež vzala na vedomie, že riešenie židovskej otázky
prechádza na Ministerstvo národnej obrany. 73
Plány vládnych predstaviteľov sa čoskoro ukázali ako nereálne. Nemecká strana sa síce
pôvodne zaviazala rešpektovať slovenské stanovisko v tejto otázke, ale jej skutočné zámery boli
iné.74 Začiatkom septembra 1944 došlo pod vedením nacistov k reorganizácii tábora v Seredi. Mal
slúžiť ako zberný tábor, v ktorom by sa sústreďovali Židia pred deportáciou do vyhladzovacích
táborov. Koncom septembra bol za veliteľa dosadený nový poradca pre židovskú otázku Alois
Brunner, ktorý sa „zviditeľnil“ organizovaním deportácií Židov z Francúzska. Krátko po jeho
príchode sa deportácie obnovili.75
V reakcii na prvý transport Židov sa slovenská vláda na svojom zasadnutí 2. októbra 1944
uzniesla požiadať Nemecko formou verbálnej nóty o dodržiavanie pôvodných dohôd, ktoré boli
v predmetnej veci uzatvorené. 76 Rovnaké stanovisko tlmočil nemeckej strane aj ministerský
predseda Štefan Tiso. V rozhovore s nemeckým vyslancom Ludinom argumentoval najmä
diplomatickými ťažkosťami, „lebo treba očakávať protesty pápežského zástupcu a asi aj
Švajčiarska“. Nemecký vyslanec Tisove výhrady odmietol s tým, že v prípade zahraničných
protestov sa má Slovenská republika odvolať na Nemecko, „ktoré požaduje od slovenskej vlády
radikálne riešenie“.77 Na nótu Ríša oficiálne nikdy neodpovedala.
Predseda slovenskej vlády, rovnako ako prezident, pokračovali v úsilí zabrániť deportáciám
Židov i po tomto neúspechu. Keď začiatkom októbra navštívil Bratislavu Heinrich Himmler, obaja
čelní predstavitelia mu predniesli svoje námietky, no ani tentoraz nepochodili. Himmler trval na
bezpodmienečnom obnovení deportácií. Židia ako spoluorganizátori Povstania museli byť
koncentrovaní, inak by ich vraj vystavili pomste slovenského obyvateľstva. Prezident Tiso žiadal
vyňať spod deportácií aspoň Židov zo zmiešaných manželstiev a včas pokrstených, Himmler ani
túto požiadavku neakceptoval.78
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Dňa 6. októbra 1944 informovalo Ministerstvo zahraničných vecí o nemeckých zámeroch
Vatikán, 79 ktorý už predtým prejavil záujem o osud slovenského židovstva. Vo verbálnej nóte,
adresovanej 20. septembra 1944 slovenskému ministerstvu zahraničia, Svätá stolica požadovala,
aby sa s tunajším židovským obyvateľstvom zaobchádzalo v súlade s katolíckymi princípmi. 80
Osobne u prezidenta Tisu intervenoval aj vatikánsky diplomat Giueseppe Burzio. Vo svojej správe
o návšteve uviedol, že u prezidenta nenašiel „nijaké pochopenie a ani jediné slovo súcitu
s prenasledovanými“.81 Napriek neúspechu svojich aktivít Vatikán neprestával sledovať „riešenie“
židovskej otázky na Slovensku a opätovne intervenoval v prospech Židov.
Okrem Vatikánu protestovala u slovenskej vlády aj švajčiarska Spolková rada. V jej aidemémoire z 24. októbra 1944 sa upozorňovalo, že nové prenasledovanie židovského obyvateľstva
môže mať za následok nielen „vážne sťaženie vzájomných vzťahov oboch krajín“ vo všeobecnosti,
ale tiež závažné narušenie obojstranných hospodárskych stykov. Švajčiarsko tiež odporučilo
slovenskej strane, aby Židia držaní vo väzbe mohli byť zastupovaní aspoň neutrálnymi právnymi
zástupcami alebo vyslancami medzinárodnej komisie Červeného kríža.82
Ďalší pokus o obmedzenie deportácií evidujeme práve zo strany vyššie spomínanej
organizácie. Červený kríž sa prostredníctvom svojho delegáta Georgesa Dunanda snažil vyňať spod
deportácií aspoň židovské deti, lekárov zo zmiešaných manželstiev, starcov a chorých. Prezident
Tiso súhlasil s jeho návrhom, následná realizácia týchto opatrení však stroskotala na nemeckom
odmietavom stanovisku.83
Na prezidenta Tisu sa v tejto súvislosti obrátil tiež arcibiskup z Uppsaly Ehrling Eidem.
V liste zo dňa 27. novembra 1944 navrhol prezidentovi, „či by nebolo vhodné prepraviť Židov (...)
na iné územie, aby im bola umožnená záchrana“.84 Ani tento apel, podobne ako ostatné vyššie
spomínané intervencie, nepriniesol želaný výsledok. Slovenský prezident ani vláda už
nerozhodovali, akým spôsobom sa bude židovská otázka „riešiť“. Hlavné slovo mali Nemci, a tí
sledovali jediný cieľ - deportáciu a vyvraždenie všetkých slovenských Židov. Azda jediným
ústupkom z nemeckej strany bolo upustenie od vyvážania držiteľov platných švajčiarskych
dokladov. Väčšina z nich bola však už pred protestom švajčiarskej Spolkovej rady deportovaná do
Osvienčimu.85
Nová vlna deportácií začala 30. septembra 1944 vyvezením 1860 Židov do koncentračného
tábora v Osvienčime. V celkovo piatich transportoch bolo do 12. novembra 1944 zo seredského
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tábora vyvezených 7436 ľudí, s miestom určenia Osvienčim. 86 O tom, či sa v nich nachádzali aj
Židia z Oravy a Liptova, pramene mlčia.
Podľa Dokumentačnej akcie ústredia slovenských židovských náboženských obcí mali
ďalšie transporty s dátumom 16. novembra a 2. (3.) decembra 1944 smerovať do Ravensbrücku,
Sachsenhausenu a Bergen-Belsenu a posledné štyri transporty s odchodmi 19. decembra 1944, 16.
januára, 9. marca a 31. marca 1945 do Terezína.87 Spomienky Edmunda Bárdoša však niektoré veci
upresňujú. Podľa jeho slov, januárový transport, ktorého bol súčasťou, síce smeroval do Terezína,
tu však ostali len vagóny so ženami a deťmi. Práceschopní muži a ženy pokračovali ďalej. Vozne so
ženami napokon skončili v Ravensbrücku, muži sa dostali do Sachsenhausenu. 88 Dokumenty
Archívu Jad Vašem svedčia o tom, že pokračovanie mal taktiež predchádzajúci (decembrový)
transport. Muži z tohto transportu boli vyvezení do Bergen-Belsenu.89
Celkove bolo v jedenástich transportoch, od konca septembra 1944 do marca 1945,
vyvezených 12 306 Židov. Z toho 7936 do Osvienčimu, 2732 do táborov v Nemecku a 1638 do
Terezína.90 Tieto údaje však nie sú jediné, s ktorými sa môžeme v tejto súvislosti stretnúť. Svedecká
výpoveď Gregora, ktorý pracoval v tábore Sereď pri kartotéke a zaznamenával si počty osôb,
hovorí o 11 transportoch s celkovým počtom 11 532 osôb. 91 Historik Ivan Kamenec uvádza 13
transportov s asi 13 500 židovskými obyvateľmi. Z nich približne 10 000 zahynulo.92
Presný počet deportovaných sa dá zistiť len veľmi ťažko. Je to spôsobené tým, že sa
nezachovali potrebné materiály, ktoré podľa dostupných informácií zlikvidovali Nemci
v terezínskom gete po dorazení posledných vozňov zo Serede. 93 Okrem toho, na sklonku vojny
prevládal

v organizovaní

transportov

úplný

chaos,

ktorý

zapríčinil

zjavné

nedostatky

v dokumentácii. Výskum komplikuje tiež tá skutočnosť, že množstvo prameňov z tohto obdobia je
protirečivých.
Rovnako obtiažne sa rekonštruuje záverečná etapa „riešenia“ aj na regionálnej úrovni,
v našom prípade na Orave a Liptove. Veľkú časť predmetného územia sa Nemecku podarilo dostať
pod svoju kontrolu za pomerne krátky čas. Dňa 4. septembra bol obsadený Liptovský Svätý
Mikuláš, 6. septembra dobyli nemecké vojská Ružomberok a do 12. septembra 1944 sa zmocnili
celej Oravy. Priamu okupáciu jednotkami Wehrmachtu a zložkami zbraní SS podporovali orgány
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a útvary Pohotovostnej skupiny H bezpečnostnej polície SIPO a bezpečnostnej služby SD. Funkciu
akéhosi žandárstva a politickej polície prevzali na seba Pohotovostné oddiely Hlinkovej gardy
a jednotky Heimatschutzu (Domobrany nemeckej menšiny na Slovensku).94
Pred príchodom nemeckých jednotiek väčšina židovského obyvateľstva z miesta svojho
trvalého pobytu ušla. Napr. notár v Tvrdošíne uvádza, že v meste zostali len tí, ktorí majú za ženy
árijky, pokrstení Židia a niekoľko starších osôb. „Všetci ostaní sa utiahli do hôr alebo priľahlých
obcí“. 95 Okrem spomínaných skupín obyvateľstva zostal na území Oravy ešte kvalifikovaný
lekársky personál židovského pôvodu. 96 Ďalšie dokumenty o situácii v oravských okresoch sa
v archívoch buď nezachovali, alebo unisono hlásia, že židovské obyvateľstvo sa na území daného
notárskeho úradu nenachádza.
Na nemeckú okupáciu reagovali obdobne i židovskí obyvatelia na Liptove, ako o tom
svedčia viaceré hlásenia notárskych úradov.97 Napr. v správe o situácii v Liptovskom Hrádku sa
uvádza, že všetko židovské obyvateľstvo sa 4. septembra 1944 odsťahovalo na neznáme miesto.
Zmenené pomery neunikli ani dobovej tlači: „Zaujímavé je, že dnes v Ružomberku nájdete vari iba
dvoch Židov, ktorí – dúfajme – sa tiež dostanú ta, kde patria. Aký veľký to bol problém! Takto aspoň
poutekali s partizánmi a čechoslováckou bandou a mesto má pokoj.“ 98
Nie všetkým tento „pokoj“ postačoval. Nemecké orgány a jednotky podnikali pátracie akcie
s cieľom zaistiť skrývajúcich sa Židov a účastníkov Povstania. Oporné body si zriadili v okresných
mestách Námestovo, Trstená, Dolný Kubín, Ružomberok a Liptovský Svätý Mikuláš. Situačné
správy hovoria, že v januári pozatýkali posledných Židov z Oravy, medzi nimi aj dvoch lekárov
a lekárničku. 99 To dokumentuje, že v tomto období už Nemci nerešpektovali žiadne výnimky či
legitimácie. Ďalším príkladom je prípad katolíckeho kňaza židovského pôvodu Edmunda Bárdoša
z Podbiela, ktorého začiatkom decembra zaistila na jeho fare v Zubrici nemecká SD. Na udalosť si
spomína takto: „Bolo to 10. decembra 1944, v tretiu adventnú nedeľu, keď poobede pred zubrickou
farou pristavil sa nemecký nákladný automobil. Náhlivo vyskočilo šesť ozbrojených nemeckých
vojakov, ktorí mierili rovno na faru a obsadili všetky východy. Predstavili sa ako polícia SD
a priamo sa opýtali na moje meno. Oznámili mi, že mám ísť s nimi do Trstenej, že chcú so mnou
spísať istý protokol a že sa hneď vrátim, ale pre istotu, aby som si vzal tie najpotrebnejšie osobné
veci, ak by to dlhšie trvalo. (...) Vo svojej naivite som veril ich slovám, že ide o nejaké podozrenie,
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keďže v tom čase Zubrica bola partizánmi infiltrovaná a že po výsluchu, ako tvrdili, sa vrátim.
V Trstenej bez akéhokoľvek výsluchu ma rovno zatvorili do väzenia zavšivaveného a všelijako
znečisteného. Tu som hneď poznal svoju situáciu, keď som sa dozvedel, že v susedných celách sú aj
moji rodičia. Hneď som pochopil, že som zatknutý pre svoj židovský pôvod (...) a že nádeje na
prepustenie sú márne.“ 100
Konvertovanie nezachránilo ani rodinu Františka Munka, bývalého riaditeľa ružomberskej
továrne SOLO. Jeho syna Tomáša dokonca Nemci vyvliekli priamo z jezuitského kláštora, do
ktorého vstúpil v roku 1943. 101 Ďalší židovskí obyvatelia boli pochytaní v Pribyline a v lesoch
neďaleko Bobrovca, kde nemecká vojenská hliadka zadržala 30 Židov, väčšinu žien a detí.102 Dve
židovské osoby boli zistené žandárskou hliadkou 11. decembra v obci Martinček. Jedenásť dní ich
skrýval vo svojom dome miestny obyvateľ Surový.103 Veliteľ žandárskej stanice v Nemeckej Ľupči
hlásil, že všetci Židia boli v druhej polovici novembra zadržaní nemeckou brannou mocou
a odtransportovaní do Ružomberka.104
Začiatkom decembra boli podľa vyhlásení slovenského prezidenta všetci Židia na
Slovensku, ak si im nepodarilo ujsť, zatknutí. 105 Osobám židovského pôvodu, ktoré sa naďalej
skrývali, vyhláška z 12. decembra nariaďovala, aby sa do konca roka 1944 prihlásili na notárskych
úradoch v mieste svojho pobytu. V prípade neuposlúchnutia výzvy im hrozilo, že budú považovaní
za dobrovoľných účastníkov Povstania a bude s nimi podľa toho zaobchádzané. Vyhláška súčasne
pod hrozbou prísneho trestu zakazovala akékoľvek podporovanie skrývajúcich sa Židov.106
Podľa dostupných informácií židovské obyvateľstvo na výzvu zväčša nereagovalo.
V oravských okresoch nie je známy ani jeden prípad, na Liptove zaznamenali notári 10 Židov, ktorí
z rôznych príčin opustili svoje úkryty a prihlásili sa. Patrí medzi ne 6 Židoviek z územia obvodného
notariátu Liptovský Trnovec 107 a dva staršie páry z obce Sliače - Jozef a Berta Fröhlichovci
a manželia Rothovci. 108 Fröhlichovci sa snažili zachrániť aspoň dieťa a do evidencie prihlásených
ho nezaradili. Prehnaná iniciatíva (alebo obava o vlastný osud?) miestneho notára však ich snahu
zmarila. Ten k výkazu poznamenal, že v obci žije ešte jedno židovské dieťa, „ktoré patrí k rodine
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Fröhlichovej. Meno tohto dieťaťa je neznáme tunajšiemu úradu, nakoľko prihlásené uvedeným
Židom nebolo, ale tunajší úrad vyšetril, že uvedené dieťa sa tu nachádza“.109
Osudy dieťaťa ani jeho opatrovateľov sa nám nateraz nepodarilo zrekonštruovať. Druhý
manželský pár zo Sliačov, Barbara a Artur Rothovci, však na uposlúchnutie spomínanej vyhlášky
zaplatil životom. Centrálna evidencia obetí holokaustu, prístupná na stránkach Múzea Jad Vašem,
obsahuje aj ich mená.110
Razie medzitým pokračovali a na slobode zostával stále menší počet Židov. Zásluhu na tom
mali i jednotlivci z radov miestneho obyvateľstva: „No aj Mikuláš mal svojich udavačov a presne
na Štedrý deň tisícdeväťsto štyridsaťštyri nás našli. Najprv nás zavreli v mikulášskej väznici (...)
Tam boli takí traja divosi z POHG, ktorí robili výsluchy ukrutným spôsobom na partizánoch a na
Židoch, no proste na všetkých, ktorí sme tam boli.“111
Z väzníc, ktoré boli zriadené v okresných sídlach, Židov postupne premiestňovali do
seredského tábora: „V deň sv. Jána apoštola vo včasných hodinách nás 15 ľudí, vrátane mojich
rodičov, odtransportovali do Serede. Eskortovanie z trstenskej väznice do Serede trvalo 24 hodín.
Všade sa čakalo dlhé hodiny na vlakové prípoje. V Kraľovanoch sme čakali asi 8 hodín.
Z Kraľovian do Leopoldova sme vo vlaku stáli stiesnení na chodbe. V Leopoldove na vlak do Serede
sme zas čakali dlhé hodiny. Čakali sme v leopoldskej železničnej čakárni. Lavice boli obsadené
a my, vysilení a uzimení (mráz bol vtedy treskúci), prestreli sme na špinavú čakárenskú podlahu
deky a ľahli sme si, lebo stáť sme už nevládali. Pri nás stáli ozbrojení dozorcovia. Štyria slovenskí
financi a dvaja SS-mani.“112
Cestu z väznice v Liptovskom Svätom Mikuláši opísal iný svedok nasledovne: „Odtiaľ nás
potom na druhý sviatok vianočný odtransportovali do väznice v Ružomberku a tam sme boli len tri
dni, pretože sa pripravil transport do Seredi, naložili nás do vagónov a nevedeli sme, kam ideme, až
teda dostali sme sa do zberného tábora v Seredi.“113
Ani v seredskom tábore sa Židia dlho nezdržali. Ich pobyt závisel od rýchlosti, akou sa
nemeckým orgánom podarilo naplniť kvótu pre odchod ďalšieho transportu. Relatívne krátky čas
strávený v tábore však nebol pre väzňov jednoduchý ani príjemný. Nevyhovujúce hygienické
podmienky a násilie zo strany dozorného personálu sa vryli hlboko do spomienok tých, ktorí
nakoniec prežili. Pokrstení Židia sa navyše museli vyrovnávať i so sarkastickým a cynickým
správaním niektorých židovských spoluväzňov. Rozpoloženie židovských obyvateľov komplikoval
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i fakt, že v tom čase sa už vedelo o priemyselnom vyvražďovaní Židov vo vyhladzovacích
táboroch. Napriek uvedeným skutočnostiam, viacerí svedkovia hovoria o stále živej viere vo
vlastnú záchranu: „Aj v tej Seredi sme boli spolu a nejak sme verili, že to predsa len prežijeme.“;114
„bola nádej, že sa vojna skončí a nebude času na totálnu likvidáciu.“115
Po dovŕšení počtu osôb potrebného na vypravenie transportu vyviedli všetkých Židov na
dvor seredského tábora, kde ich veliteľ A. Brunner rozdelil na práceschopných mužov a ženy, ženy
s deťmi a starcov. Každú túto skupinu uzavreli do osobitných vagónov a deportovali mimo územia
Slovenska. Pre mnohých Židov bola selekcia v seredskom tábore posledným okamihom, kedy
videli svojich najbližších.
V tomto období však Židom nehrozila len deportácia do vyhladzovacích táborov. Od
novembra 1944 sa územie Oravy a Liptova dostalo do pôsobnosti Sonderkommanda 7a,116 ktorého
príslušníci sa zameriavali na likvidáciu Židov a iných nepriateľských živlov. Do konca januára
1945, kedy sa Sonderkommando presunulo na juhozápadné Slovensko, zavraždili jeho oddiely viac
než 59 Židov. Dvoch zabitých našli v novembri 1944 na poľane Zábava pri obci Hruštín. V zimných
mesiacoch boli na Zverovke zavraždení piati a na poľane pod Šindľovcom nezistený počet Židov.
Ďalších postrieľali v Beňovej Lehote. V hroboch neďaleko Trstenej, v lokalite zvanej Hálečková,
bolo objavených jedenásť Židov. Miestom hromadných vrážd sa stala tiež Hôrka pri Tvrdošíne.
Tam zavraždili príslušníci Zvláštneho komanda 7a šestnásť židovských občanov, ktorých tu
vyvliekli z Trstenskej väznice. 117 K týmto obetiam treba pripočítať 22 židovských osôb, ktoré
usmrtili v decembri 1944 a v januári 1945 v budove Krajského súdu v Ružomberku. 118 Celková
bilancia Sonderkommanda 7a na území Oravy a Liptova predstavovala 202 obetí v trinástich
masových hroboch.119
Ďalší židovskí obyvatelia z predmetného územia zahynuli pričinením Einsatzkommanda
14120 a Pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy v Kremničke a vo vápenke v Nemeckej. 121 Zo 17
Židov mali dvaja trvalý pobyt na Orave, ostatní pochádzali z okresov Ružomberok a Liptovský
Mikuláš.
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Okrem kománd sa na likvidácii židovského obyvateľstva podieľali i jednotlivci, pričom
hnacím motorom ich činov boli v prevažnej väčšine materiálne pohnútky, podobne ako tomu bolo
v prípade vraždy štvorčlennej rodiny z Oravy. V čase deportácií sa za pomoci miestnych
obyvateľov uchýlil manželský pár s dvoma deťmi do opustenej pastierskej koliby na Kubínskej holi
pri Dolnom Kubíne. „Týmto činom sa im podarilo načas ujsť deportáciám a takmer istej smrti,“
spomína svedok, ktorý mal v tom čase 9 rokov. „Deportáciám áno, ale smrti nie. Jedného dňa v
zime ich vystrieľal jeden človek z blízkej dediny za účelom obohatenia sa. Vtedy sa údajne vedelo,
že Židia mali pri sebe veľmi veľa peňazí alebo cenností. (...) Iróniou osudu, ten človek čo ich
zastrelil, celý život bral príspevok od štátu, za to, že pôsobil v odboji ako partizán.“122
Uvedený príklad však bol skôr výnimkou. Práve v čase druhej vlny deportácií pomáhalo
domáce obyvateľstvo svojim židovským spoluobčanom naozaj v masovom meradle, a to i napriek
tomu, že tým ohrozovali nielen svoj život, ale tiež životy svojich najbližších. V rôznych úkrytoch
po dedinách, mestách i v horách sa tak podarilo zachrániť tisíckam Židov. 123 Na Orave sú známe
prípady z obcí Veľký a Malý Bysterec, Medzihradné, Leštiny, Osádka,124 Trstená,125 Horný a Dolný
Štefanov.
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Časť židovského obyvateľstva hľadala záchranu v sídle partizánskeho odboja

v Banskej Bystrici. Niektorí odišli do hôr, pričom najviac z nich sa skrývalo v Roháčoch. 127
Hory ako možnosť úkrytu využívali tiež Židia na Liptove. 128 Okrem toho niektorým sa
podarilo prežiť v Ružomberku, Liptovskom Mikuláši, 129 ale i na vidieku v Likavke, Bobrovci,
Bobrovčeku, Palúdzke130 a Liptovskej Porúbke.131 Niekoľko židovských obyvateľov sa zachránilo
v sirotinci v Banskej Bystrici. 132
Aby sme však nezostali len pri vymenovávaní faktov, je potrebné uviesť niekoľko
príkladov, ktoré by aspoň sčasti priblížili atmosféru vtedajších dní. K takým patrí i skutok starostu
Trstenej, Augustína Pánika, ktorý koncom roka 1944 za stanného práva v treskúcej zime vyviezol
z mesta ohrozenú rodinu Dr. Gejzu Földeša do Zábiedova, a tak ju zachránil pred možnou
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VANKÚŠ, Michal: Smrť na Kubínskej holi. In: Mozaika storočia denníka SME [online], [cit. 3. február 2006].
Dostupné na internete: http://mozaika.sme.sk/clanok.asp?cl=2477327.
123
KAMENEC, I.: Po stopách tragédie, s. 217.
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BUMOVÁ, Ivica: Prejavy intolerancie voči židovskej komunite v prostredí Dolného Kubína v rokoch 1918-1945. In:
Slovenský národopis, roč. 48, 2000, č. 1, s. 72.
125
CHLUSTINOVÁ, Janka: Trstená včera a dnes. Námestovo : Mestský úrad, 2001. s. 64.
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likvidáciou. Len ako poznámku uvádzam, že sám starosta bol po vojne odvlečený sovietskou
politickou políciou NKVD. Domov sa vrátil až po 10 rokoch.133
Nie všetci záchrancovia konali len z čisto ušľachtilých pohnútok. Svedčia o tom
i spomienky Aladára Rotha z Ružomberka. Menovaný si zaobstaral falošné doklady a tesne po
potlačení Povstania sa zdržiaval v Starých Horách. Tu ho zadržala hliadka zložená z dvoch
príslušníkov Pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy. Doklady mu nepomohli, pretože jeden
z členov hliadky pochádzal z Rybárpoľa pri Ružomberku a identifikoval ho. Následne

Rotha

odviedli na strážnicu s rozkazom odovzdať ho posádke prvého nemeckého auta, ktoré pôjde do
Banskej Bystrice. Po chvíli rybárpoľský príslušník hliadky odišiel a Aladára Rotha zostal strážiť
druhý člen hliadky. Našťastie mal Roth pri sebe finančnú hotovosť, a tak sa mu peniazmi
a prosbami podarilo gardistu presvedčiť, aby ho prepustil. 134
Najznámejší príklad záchrany židovských obyvateľov predstavuje čin evanjelického farára
Ladislava Kunu, ktorý bol počas druhej svetovej vojny správcom evanjelického sirotinca
v Liptovskom Mikuláši. Počas deportácií v ňom ukrýval a zachránil 26 židovských detí, za čo mu
v roku 1972 štát Izrael udelil ocenenie Spravodlivý medzi národmi. 135
Ukončenie tejto mimoriadne krutej etapy „riešenia“ prinieslo až postupné oslobodzovanie
okupovaného Slovenska.136 Presný počet deportovaných zo skúmaného územia sa dnes dá už len
ťažko zistiť. Z rôznych zdrojov vieme o 27 Židoch z Oravy a asi 140 z okresu Ružomberok
vyvezených na prelome rokov 1944/1945 zo Serede.137 Údaje za územie okresu Liptovský Mikuláš
uvádzajú, že počas druhej vlny deportácií zahynulo 564 miestnych židovských obyvateľov. 138
Koľkí z nich zomreli v koncentračných táboroch, nevieme. Nedostatok relevantných údajov tiež
znemožňuje zistiť, do akej miery sa priebeh záverečnej etapy „riešenia“ odlišoval od
celoslovenského priemeru.
Aspoň čiastočne zrekonštruovať osudy deportovaných sa podarilo zatiaľ len v niekoľkých
prípadoch. Edmund Bárdoš, jeho otec Alexander a dolnokubínsky rabín Armin Friedman skončili
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v Sachsenhausene, do Ravensbrücku bola januárovým transportom odvezená pani Konfalová zo
Zákamenného a Ida Bárdošová.139 Mená ďalších dvoch Židov z Oravy sa nachádzajú na zozname
deportovaných do Terezína. Ide o Oľgu a Valériu Paukerové z Dolného Kubína. 140 Z menovaných
útrapy táborov neprežili Ida Bárdošová, Alžbeta Konfalová a rabín Friedman.141
Okrem oravských Židov poznáme cieľový tábor aj niekoľkých židovských obyvateľov
z Liptova. František Munk so synom Tomášom boli deportovaní do tábora v Sachsenhausene,142
ďalších

členov

rodiny

Munkovej,

Františkovu

manželku

a ich

mladšieho

syna Juraja,

odtransportovali do tábora v Bergen-Belsene, kde zahynuli. V rovnakom tábore sa ocitli i ďalšie tri
židovské osoby. Jedná sa o Ing. Ernesta Bihellera, Alfréda Flaxa, Edmunda Kuksa z Ružomberka.
Menovaní sa objavujú na zozname Židov, ktorí boli oslobodení neďaleko Magdeburgu. 143 Berta
Klopstocková z Liptovského Mikuláša zahynula na konci vojny v Terezíne. 144 Všetky doteraz
potvrdené mená deportovaných pochádzajú z decembrového a januárového transportu.145

Druhá vlna deportácií Židov sa niesla v réžii nacistického Nemecka a bola sprevádzaná
doposiaľ nebývalou krutosťou. Jej výsledkom bolo zdecimovanie už i tak málo početnej židovskej
komunity. Úplnému „vyriešeniu“ židovskej otázky zabránila všestranná pomoc miestneho
obyvateľstva a tiež fakt, že deportovaní Židia strávili v táboroch relatívne krátky čas, čo im
umožnilo prežiť.

Resumé
Druhá vlna deportácií Židov zo Slovenska na príklade regiónov Oravy a Liptova
Práca sa pokúša rekonštruovať druhú vlnu deportácií Židov z Oravy a Liptova. Približuje
obdobie od skončenia prvej vlny deportácií do marca 1945. Autor vychádza z celoštátnych
podmienok, ktoré aplikuje na skúmané územie, poukazujúc pritom na špecifiká vybraných
regiónov. Pozornosť venuje i postoju majoritného obyvateľstva k riešeniu židovskej otázky.
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Summary
The second wave of deportation of Jews from Slovakia on the example of regions Orava and
Liptov
This work attempts to reconstruct the second wave of deportation of Jews from Orava and
Liptov. The study approaches the period from the end of the first phase of deportation till March
1945. The author goes from the all-state conditions, which applies on the surveyed area, whereby he
suggests on the particularities of chosen regions. He also devotes his attention to the attitude of
majority inhabitants to the solution of Jewish question.
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APLIKÁCIA RETRIBUČNÝCH NORIEM SLOVENSKEJ NÁRODNEJ
RADY V PROCESE S PREDSTAVITEĽMI STRANY ŠÍPOVÝCH KRÍŽOV
V KOŠICIACH A JEHO POKRAČOVANIE POČAS ÉRY KOMUNIZMU.
Mgr. Radoslav Maskal, 3. ročník, Slovenské dejiny

Autori venujúci sa povojnovej retribúcii počas minulej doby písali značne neobjektívne
o tejto téme1, keďže vyzdvihovali zásluhy komunistickej strany na potrestaní vojnových vinníkov.
Avšak ani po roku 1989 nie sú ojedinelé jej jednoznačne pozitívne či negatívne interpretácie. 2
Okrem niekoľkých historických prác, v ktorých sa autori zamerali na objasnenie rôznych faktorov,
ovplyvňujúcich vývoj retribúcie, sa tejto téme doteraz na Slovensku nevenovalo veľa pozornosti.3
V tomto príspevku priblížim realizáciu retribučných noriem vydaných Slovenskou národnou radou
(SNR) na príklade procesu s predstaviteľmi Strany šípových krížov v Košiciach (nilaši), ako aj jeho
pokračovanie v 50. rokoch.
Odbojové politické skupiny zastúpené v povstaleckej SNR, ktoré sa po páde pronemeckého
vojnového režimu na Slovensku dostali k moci, začali krátko po oslobodení pripravovať návrh
retribučnej právnej normy, ktorá mala potrestať všetky vojnové zločiny na Slovensku a všetkých
aktívnych predstaviteľov vojnového režimu. Na rokovaniach predsedníctva vlády v apríli a máji
1945 sa hovorilo aj o retribučných predpisoch. Predstavitelia občianskych politických strán
zdôrazňovali v duchu vládneho programu potrebu unifikácie ľudového súdnictva v Československu
a čo najväčšieho zastúpenia sudcov z povolania, aby nedošlo k zneužitiu retribúcie na politické či
osobné účely. Naproti tomu komunisti presadzovali líniu vytvorenia vlastnej slovenskej retribučnej
normy, argumentujúc odlišným postavením Čiech a Slovenska počas vojny. Po schválení
retribučného nariadenia SNR č. 33/45 Zb. českí činitelia neskrývali sklamanie z tohto stavu
a kritizovali slovenských predstaviteľov, ktorí sa necítili viazaní moskovským programom,
podľa ktorého predpisy o ľudových súdoch mali mať za základ retribučný dekrét prezidenta
republiky. 4 Komunisti reagovali na tieto námietky tvrdením, že slovenská osnova je omnoho lepšia
než londýnsky dekrét, ktorý operuje starými zákonmi na ochranu republiky. 5 Tieto spory medzi
1

Pozri: Rašla, A.: Ľudové súdy v Československu po 2. svetovej vojne ako forma mimoriadneho súdnictva. Bratislava
1969, s. 155-163. a Daxner, I.: Ľudáctvo pred Národným súdom (1945-1947). Bratislava 1961, s. 186-190.
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Značne negativistický postoj voči povojnovej retribúcii zaujíma vo svojej štúdii František Vnuk a naopak v jasne
pozitívnom duchu je písaný článok Antona Rašlu. Porovnaj: Vnuk, F.: Retribučné súdnictvo a proces s Jozefom Tisom.
In: Pokus o politický a osobný profil Jozefa Tisu. Bratislava 1992, s. 287-307. Rašla, A.: Ako sa vyhli trestnej
zodpovednosti kolaboranti z radov HG a HM? In: Bojovník, roč. 41, č. 10, 2. 5. 1996.
3
Pozri: Syrný, M.: Retribúcia ako mocensko-politický činiteľ v povojnovom Slovensku. In: Acta Historica
Neosoliensia, 6/2003
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komunistami a občianskymi politikmi sa preniesli aj do samotných procesov na ľudových súdoch,
počas ktorých sa viedol vnútropolitický boj medzi nimi o získanie moci. Na druhej strane však treba
povedať, že obe strany sa usilovali o verejnú očistu národa od ľudí skompromitovaných
spoluprácou s vojnovým režimom. Medzi takéto pokusy patril aj retribučný proces s činiteľmi
Strany šípových krížov v Košiciach.

Retribučný proces s L. Darabošom a G. Gyarmathym ako snaha vysporiadať sa s vojnovým
režimom.
Krátko po oslobodení Slovenska bolo vydané už spomenuté nariadenie SNR č. 33/45 Zb., na
základe ktorého mali byť zriadené OĽS v sídlach jednotlivých okresov. Tie však začali svoju
činnosť až v júli 1945, kedy začal ako prvý zasadať OĽS v Bratislave. Postupne boli na Slovensku
zriaďované ďalšie OĽS. Na celom území Slovenska ich pôsobilo 77. Ako vyplýva zo situačnej
správy KSS z júla 1945, v Košiciach „zavládlo ovzdušie zhovievavosti voči fašistickým previnilcom,
ktorí prídu pred ľudové súdy. Preto je potrebné pripraviť ľudové súdy politicky agitačnou prácou.
Považujeme za vhodné, aby bola prevedená výstava o nemeckých a gardistických zverstvách.“ 6
V Košiciach žijúce prevažne maďarské obyvateľstvo nejavilo veľký záujem o potrestanie
vojnových zločincov, pretože to by znamenalo zrieknutie sa svätoštefanskej myšlienky obnovenia
Uhorska pod maďarskou nadvládou. No okrem toho ťažkosti pri vzniku OĽS v Košiciach spočívali
v tom, že „sa menovanie predsedov a obžalobcov OĽS zadržuje v Bratislave. Treba stále
zdôrazňovať dôležitosť výberu prísediacich v ľudových súdoch, aby sa dostali do ľudových súdov
ľudia politicky aj morálne čistí, ktorí nepodľahnú žiadnemu nátlaku, ani útlaku.“7
Neskorší vývoj však ukázal, že nezávislosť sudcov bola pošliapaná a sudcovia sa báli
prisluhovať spravodlivosti z obavy o možné následky zo strany štátnej moci. Ako príklad možno
uviesť prípad v Košiciach, keď sudca váhal zastaviť časopis komunistickej strany, lebo sa obával
zatknutia. Článok v spomínanom denníku KSS spomína aj ďalšie problémy, spojené s prípravou
založenia OĽS v Košiciach. „Dôkazový materiál bol síce zozbieraný bezpečnostnými orgánmi, po
stránke právneho zistenia skutočného stavu však nie je dosť presne spracovaný. Z týchto dôvodov
vyšetrujúci sudcovia, ktorí sú pre toto mimoriadne urýchlené pokračovanie zvlášť ustanovení,
zvýšeným tempom uskutočňujú stopovania, aby spracovali materiál pre podanie obžaloby
obžalobcom a pre hlavné pojednávanie.“8
Napriek tomu bol OĽS v Košiciach zriadený 18. septembra 1945. Povereníctvo
spravodlivosti následne vymenovalo na návrh Okresného národného výboru (ONV) v Košiciach
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sudcov tohto súdu, ktorý rozhodoval v 5 -člennom senáte. V súdnom senáte boli zastúpení
predstavitelia z obidvoch politických strán (DS a KSS) a rozhodovali pod predsedníctvom sudcu
z povolania.

9

Úlohou OĽS v Košiciach bolo súdiť zradcov a kolaborantov, ktorí väčšinou

pochádzali z radov maďarskej menšiny. Počas svojej činnosti prerokoval spolu 30 prípadov. Podľa
slov A. Buzu, osoby zasadajúce v OĽS boli politicky a národne uvedomelé a spoľahlivé, vedomé si
významu a ďalšieho svojho poslania. Svoju funkciu vykonávali nepredpojato, objektívne
a v každom jednotlivom prípade skúmali nezávisle od osoby obvineného len skutok, z ktorého bol
obvinený a v súvislosti s tým dôkazy, ktoré sa proti obvinenému vyskytli.10 Tieto optimistické slová
však v porovnaní s realitou vyznievali prinajmenšom naivne až komicky, najmä keď zoberieme do
úvahy fakt, že počiatky činnosti retribučných súdov súviseli s nedostatkom kvalifikovaných síl
a nejednotnosťou pri judikovaní jednotlivých rozsudkov za tie isté trestné činy, ktoré neskôr viedli
k vzniku tzv. „lietajúcich senátov“ v sídlach krajských súdov.
V súvislosti s retribučným procesom s poprednými činiteľmi Strany Šípových krížov
v Košiciach je potrebné uviesť, že táto strana, ktorá sa zrodila v Košiciach v roku 1939, sa od
začiatku svojej činnosti orientovala na úzku spoluprácu s Nemeckom, v ktorej videla možnosť
presadenia svojich radikálnych požiadaviek v politickej, vojenskej i hospodárskej oblasti. Založila
ju skupina intelektuálov, ktorá bola neskôr vystriedaná skupinou G. Gyarmathy – L. Daraboš.
Príčinou tohto vystriedania bol rozkol medzi prívržencami Hubayho na jednej a F. Szálasiho na
druhej strane, ktorý skončil víťazstvom szálasiovcov a vylúčením prívržencov Hubayho zo strany.
V čase najväčšieho prílivu členov, v období kapitulácie Francúzska, mala táto strana okolo 1500 –
2000 členov.11
Po prevzatí moci sa aj košickí nilaši usilovali rýchlo ovládnuť mesto, pričom hlavnou
osobou v Košiciach sa stal mestský vedúci Daraboš a krajský župan Gyarmathy, ktorý svoju
činnosť začal vyhlásením: „Prišiel čas!...Konečne máme pred očami jasný cieľ: bojujeme za vlastný
život, za svoju česť, za vlasť, proti boľševizmu a tento náš boj nebude už nikto sabotovať, v tomto
boji nám nebude už nikto prekážať. Hungaristické hnutie, ktoré zjednotí silu národa, neochvejne
bojuje za konečné víťazstvo a v tomto boji pre vlastizradcov niet milosti, len smrť!“12 Obyvatelia
Košíc a blízkeho okolia, ktorí sympatizovali alebo pomáhali antifašistom, sa čoskoro mohli
presvedčiť o skutočnej tvári nilašov, hlásajúcich totálnu vojnu proti ZSSR a spojencom. V období
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svojej krátkej vlády, od októbra 1944 do januára 1945, napáchali vedúci činitelia košických nilašov
množstvo zločinov, za ktoré niesli osobnú zodpovednosť.
Na uskutočnenie týchto zločinov bola založená špeciálna komisia, ktorá vyhotovila zoznam
1200 nespoľahlivých osôb, prevažne komunistov, a osvojovala si právo rozhodovať o ich osude.
Tvorili ju mestský vedúci Strany šípových krížov L. Daraboš, neskoršie i krajský župan G.
Gyarmathy, veliteľ nemeckého Sicherheitsdienstu Dr. Richter, náčelník tajnej polície D. Várkoly,
Dr. Csátary, poverený likvidáciou obyvateľstva židovského pôvodu a ďalší. Po odtransportovaní
týchto občanov do koncentračných táborov pokračovala strana nilašov v terore a násilí, v ktorom sa
smutne preslávili jej vedúci činitelia G. Gyarmathy, L. Daraboš a D. Várkoly. Vydávali nové
mobilizačné vyhlášky vzťahujúce sa na mužov od 17 rokov, ale robili aj súpis chlapcov od 12
a dievčat od 16 rokov. Napríklad G. Gyarmathy vydal dňa 17. januára 1945, teda dva dni pred
oslobodením Košíc Červenou armádou, povolávací rozkaz, na základe ktorého mali narukovať do
maďarskej armády všetci muži vo veku od 19 do 42 rokov. Výnimku tvorili iba štátni zamestnanci.
Nesplnenie tohto rozkazu sa malo trestať smrťou.13 Aj toto nezmyselné nariadenie svedčí o zúfalej
situácii, v akej sa nachádzali predstavitelia Strany Šípových krížov v Košiciach tesne pred
príchodom Červenej armády. Okrem iných zločinov neváhali zlikvidovať aj bývalého mešťanostu
L. Tosta, ktorý keď videl ako sa vyvíja situácia, pomáhal antifašistom. Vyviezli ho na koniec
Čermeľského údolia a zastrelili.14
Uvedené zločiny vykonávali špeciálne vražedné jednotky, v ktorých bolo približne 60 – 100
členov a ktorým pomáhali i jednotliví členovia Strany šípových krížov. Tieto vražedné jednotky
úzko spolupracovali s nemeckým Sicherheitsdienstom a orgánmi maďarského žandárstva a polície.
Spomenutá komisia v období vlády nilašiovcov nariadila popraviť 530 osôb. Je však
pravdepodobné, že obetí bolo omnoho viac. Keď sa ku Košiciam blížila sovietska armáda a keď
ešte väčšmi zosilnela ilegálna činnosť, v snahe zastrašiť obyvateľstvo a obmedziť ilegálnu činnosť,
rozhodli sa nilaši usporiadať verejnú popravu. Zmienená komisia sa rozhodla uskutočniť ju na
Hlavnej ulici v Košiciach. Dňa 5. januára 1945 vydal krajský vedúci Strany šípových krížov G.
Gyarmathy rozsudok smrti nad 12 väzňami. Zdôvodnenie tohto rozsudku znelo takto: „Vzhľadom
na to, že skrývanie sa a prechovávanie vojenských zbehov rozrástlo sa v meste do takých veľkých
rozmerov, považoval som čas za dozretý na skoncovanie s touto vlastizradnou činnosťou a preto
uvedené osoby neodsudzujem na zlikvidovanie ako to určuje nariadenie, ale ako odstrašujúci
príklad odsudzujem ich na trest smrti obesením. Košice 5. januára 1945.“15
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Pri odchode z Košíc odviedli szálasiovci zvyšok politických väzňov, ktorých potom na
neznámom mieste zavraždili vraj preto, aby nevyzradili, kto v Košiciach podporoval fašizmus. Tak
chceli odstrániť svedkov svojich zverstiev.
Retribučný proces s L. Darabošom a G. Gyarmathym sa začal 15. decembra 1947.
Predsedom senátu bol Dr. Lendvaj, verejným obžalobcom Dr. V. Juris, obhajcom G. Gyarmathyho
bol ex offo Dr. Pázman a L. Daraboša taktiež ex offo Dr. Pichonský. Obaja boli obžalovaní podľa
§§ 1, 3 a 4 nariadenia SNR č. 33/45 Zb. § 1 16 sa týkal cudzích štátnych príslušníkov, ktorí sa
dopustili zločinov rozbitia Československej republiky (ČSR), útlaku slovenského národa alebo
bojov proti Červenej armáde. Trestný čin účasti v nemeckej armáde pri bojoch proti Spojencom sa
týkal aj radových vojakov, čo na jednej strane nevylučovalo ich spoluzodpovednosť za spáchané
škody, ale na druhej strane sa zabudlo, že najmä po roku 1943 nemeckí vojaci nebojovali s
nadšením v nemeckej armáde. Nerobil sa rozdiel medzi úmyslom a skutkom, čo vyvolalo obavy
medzi bývalými vojakmi wehrmachtu, ktorí museli nedobrovoľne narukovať. To isté sa dá povedať
aj o maďarských vojakoch bojujúcich v maďarskej armáde po boku Nemecka, pretože aj medzi
nimi boli takí, ktorí nesúhlasili s nacistickou ideológiou. Obvinení podľa §§ 1 – 2, ktorí boli neskôr
označovaní ako „veľkí vojnoví zločinci“, sa mali trestať smrťou.
Ďalšie paragrafy (§§ 3- 5)17 charakterizovali tzv. „malých vojnových zločincov“, teda tých,
ktorí spolupracovali s profašistickými a okupantskými režimami ako radoví obyvatelia tohto
územia, propagovali ich ideológiu, využili v miestnom meradle vojnovú situáciu na perzekúciu
iných zložiek obyvateľstva a na vlastné obohacovanie. V § 3 boli uvedené konkrétne zločiny proti
demokraticky zmýšľajúcim občanom, medzi ktoré v prvom rade patrila ich perzekúcia pre ich
politické, národné alebo náboženské presvedčenie. Za tieto činy mali byť previnilci potrestaní
v rozsahu od verejného pokarhania cez odsúdenie do väzenia až na 30 rokov, resp. zadelenie do
pracovného tábora, až po trest smrti v prípade zrady v Slovenskom národnom povstaní (SNP).
Súčasťou trestu bola aj strata občianskych práv. Odsúdeným podľa §§ 1 – 4 bol zároveň
skonfiškovaný celý majetok.
Pokiaľ ide o § 4, ktorý sa týkal zločinov proti SNP, treba uviesť, že obaja obvinení sa
priamo nezúčastnili bojov proti SNP. Avšak ako vyplýva z obžalobného spisu proti G.
Gyarmathymu, ktorý v tom čase zastával funkciu vládneho komisára pre bojové územie, vydával
rozkazy vojenským dobrovoľníckym jednotkám tzv. „Vadászok“ na lov na partizánov, pričom za
smrť alebo dovedenie partizána ich odmieňal sumou 400 pengö a dal im týždeň dovolenky.18 L.
Daraboš utiekol pred oslobodením Košíc do Nemecka a G. Gyarmathy sa ukrýval na neznámom
16
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mieste. Z výpovedí svedkov vyplýva, že obaja obžalovaní pravdepodobne spáchali trestné činy
podľa uvedených paragrafov, hoci niektorí svedkovia na súdnom procese vypovedali v prospech
obvineného L. Daraboša v tom zmysle, že pomáhal vojenským zbehom. 19 Obvinený L. Daraboš,
ktorého medzitým zajali v Nemecku a priviezli ho do Košíc, sa síce priznal k tomu, že bol aktívnym
členom Strany Šípových krížov, ale že v roku 1942 sa stal proti svojej vôli vedúcim miestnej
skupiny strany v Košiciach. V tejto funkcii bol podriadený županovi G. Gyarmathymu, na ktorého
zvaľoval vinu za trestné činy, za ktoré bol postavený pred súd. 17. januára 1945 bol vraj na
spiatočnej ceste zo Šopronu do Košíc a nocoval v Bratislave, preto vraj ani nie je zodpovedný za to
že bola nariadená a uskutočňovaná nútená evakuácia mužov od 18 do 50 rokov a žien od 14 do 40
rokov a taktiež ani za zastrelenie 16 demokraticky zmýšľajúcich občanov pri ťahanovskom tuneli
pre ich protifašistické presvedčenie.20
Súd vypočul niekoľkých svedkov, z ktorých zaujala výpoveď bývalého kočiša Čapóa, ktorý
mal pozbierať mŕtvoly zo stromov a odovzdať povrazy na sekretariáte strany. Jeho výpoveď sa však
od predchádzajúcej výpovede líšila v tom, že v pôvodnej výpovedi tvrdil, že mu vtedy L. Daraboš
povedal: „Povrazy nechajte tu, budeme ich ešte potrebovať.“21 Neskôr však svedok tvrdil, že sa na
tieto okolnosti nepamätá. Obžalovaný G. Gyarmathy nemohol byť vypočutý, lebo sa zdržoval na
neznámom mieste a odsúdený bol na základe výsledkov prevedeného dokazovania. Proces, ktorý
bol ukončený 16. decembra 1947 skončil podľa očakávania vynesením prísneho rozsudku nad
obžalovanými. L. Daraboš bol odsúdený preto, že za okupácie Košíc koncom roku 1939 vstúpil za
člena opozičnej Strany Šípových krížov, ktorá mala za účel utužovať spojenectvo s nacistickým
Nemeckom. Vo funkcii tzv. „korzetvezetö“ (obvodný vedúci) chodil na politické schôdzky strany,
na ktorých robil ako politický agitátor. Keď v roku 1942 navštívil Košice F. Szálasi, nechal sa
vyfotografovať s ním a s ostatnými funkcionármi strany. Keď v novembri 1944 F. Szálasiho vláda
pre vojnové udalosti evakuovala z Budapešti, obvinený ani v tomto prípade nevzdal sa svojej
politickej funkcie, ale naopak spolu s G. Gyarmathym ako županom a s ostatnými funkcionármi
strany z vlastného rozhodnutia bez zákonného podkladu vykonával politickú moc v Košiciach.
Za to bol uznaný vinným v trestných činoch podľa § 3 písm. a, b, c nar. č. 33/45 Zb. a bol
mu za to vymeraný trest straty slobody v trvaní 15 rokov a podľa § 7 strata občianskych práv na
dobu 10 rokov. G. Gyarmathy bol odsúdený na trest smrti povrazom, 15 rokov straty občianskych
práv a konfiškáciu majetku.22
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Obnovenie procesu s L. Darabošom a spol. na Krajskom súde v Košiciach
Komunistický režim sa usiloval aj po ukončení činnosti retribučných súdov obnoviť niektoré
procesy s vojnovými previnilcami, aby tak navonok prejavil vôľu dokončiť národnú očistu, začatú
hneď po obnovení ČSR. Avšak nie všetky pokusy boli úspešne zrealizované. Príkladom je snaha
o obnovu procesu proti D. Scholtzovi, ktorý bol oslobodený OĽS v Prešove zo zločinu
kolaborantstva. Medzitým vyšetrovaním orgánov Krajskej správy Ministerstva vnútra v Prešove
v roku 1955 bolo zistené, že obvinený sa dopustil trestného činu vojenskej zrady podľa § 6 ods. 1, 2
zákona č. 50/23 Zb. Tohto činu sa mal obvinený dopustiť tým, že počas existencie 1. ČSR
a Slovenského štátu ako člen Komunistickej strany Československa (KSČ) resp. Komunistickej
strany Slovenska (KSS) podával správy bezpečnostným orgánom o činnosti komunistickej
mládeže, KSČ a KSS. Týmto činom spôsobil ujmu na ich zdraví a v prípade vedúceho činiteľa
ilegálnej KSS J. Osohu i smrť. Krajský súd v Prešove dokazovaním zistil, že obvinený za 1. ČSR
určité služby vtedajšej polícii poskytol vo forme informácií o činnosti rôznych robotníckych
a mládežníckych organizácií. Takáto činnosť podľa vtedy platného trestného zákona nebola
trestným činom, v dôsledku čoho nebolo možné povoliť obnovu trestného konania, nehľadiac už na
to, že táto činnosť by bola vzhľadom na odstup času premlčaná. Čo sa týka trestnej činnosti za
Slovenského štátu nebolo nič konkrétneho proti obvinenému zistené, čo by zakladalo dôvod pre
obnovu trestného konania. V dôsledku tohto skutkového stavu bolo treba návrh krajského
prokurátora zamietnuť.
Avšak v prípade obnovenia procesu s košickými činiteľmi Strany šípových krížov bolo
zrejmé, že komunistický režim sa usiluje definitívne vysporiadať s vojnovým režimom a preto bolo
hneď od počiatku jasné, že výroky Krajského súdu v Košiciach budú veľmi prísne. Podnetom pre
jeho obnovenie boli svedecké výpovede I. Felbertovej, T. Debnárovej a S. Leitmana, z ktorých
vzišli nové okolnosti, ktoré mohli spôsobiť, že bude vynesený absolútny rozsudok nad L.
Darabošom. Vo svojej výpovedi uviedli, že obvinený vo svojej funkcii uskutočňoval i výsluchy, pri
ktorých týral a vymáhal na nich priznanie, kde sa skrývajú určité osoby, ktoré nesúhlasili
s vtedajším režimom. Preto krajský prokurátor v Košiciach podal návrh na obnovu trestného
konania zo dňa 26. marca 1958, na základe čoho Krajský súd podľa § 304 ods. 2 tr. p. zrušil
napadnutý rozsudok bývalého OĽS v Košiciach zo dňa 16. decembra 1947.
V priebehu vyšetrovania podala československá strana žiadosť maďarskej strane o vydanie
ďalších obvinených Z. Ruszináka a J. Korosiho, ktorí mali účasť na vraždách pokrokovo
zmýšľajúcich občanov. Po zistení nových skutočností podal krajský prokurátor v Košiciach žalobu
na:
1. L. Daraboša, vo väzbe od 4. apríla 1958
2. Z. Ruszináka, strojného zámočníka, vo väzbe od 23. júna 1958
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3. J. Korosiho, technického úradníka, vo väzbe od 3. októbra 1958
4. J. Kalása, inštalatéra, vo väzbe od 6. septembra 1958
5. K. Mursu, kožušníka, vo väzbe od 7. mája 1958.23
L. Daraboš ako hlavný delikvent bol obvinený z týchto zločinov:
-

na stanici v Košiciach bolo usmrtených plynom v železničných vagónoch 200-300 občanov
židovského pôvodu, ktorí mali byť pôvodne odoslaní do koncentračných táborov

-

v okrese Rožňava bolo v lese zastrelených 50-60 osôb - partizánov, ktorí boli chytení
v okrese Moldava

-

pri Ťahanovskom tuneli bolo zastrelených 12-15 ilegálnych pracovníkov - komunistov, ktorí
boli predtým zaistení vo väznici

-

pri tehelni v Košiciach bolo zastrelených 20 väzňov - ilegálnych pracovníkov

-

v lese pri obci Myslava bolo zastrelených 26 osôb - partizánov, ktorí boli zaistení pri
prečesávaní lesa od Bankova nemeckými vojskami a nilašmi

-

pri rieke Hornád bolo zastrelených 7-8 osôb, ktorí boli zaistení pri prečesávaní lesa v obci
Opátske

-

v Košiciach bolo zaistených 50-60 osôb židovského pôvodu, ktorí boli odoslaní do
koncentračných táborov

-

pri rieke Hornád bolo zastrelených 12-15 osôb – partizánov, ktorí boli zaistení pri
prečesávaní lesa zvaného Furča a Chvalabohu

-

na Bankove boli zastrelené 4 osoby

-

pri rieke Hornád bolo zastrelených 8-10 osôb, ilegálnych pracovníkov, ktorí boli zaistení
v okolí rušňového depa v Košiciach

-

v okolí Šibrintovej ulice v Košiciach boli zaistené 3 osoby, ilegálni pracovníci a jeden z nich
bol pri úteku zastrelený

-

pri chate Otílka bolo zastrelených 18 ozbrojených partizánov, ktorí boli zaistení pri
prečesávaní lesa v Čermeľskom údolí

-

pri obci Kavečany bolo zastrelených 6 osôb

-

v Čermeľi pri Baranku boli zastrelené 2 osoby, ktoré uskutočňovali letákovú akciu

-

v Košiciach na bývalej hlavnej stanici boli prevedené vraždy obesením asi 12 osôb, ktoré
boli náhodne vybrané z radov väzňov a to pre výstrahu a k zamedzeniu ilegálnej činnosti
proti Maďarsku.24
Ostatní menovaní boli tiež obžalovaní zo spoluúčasti na týchto zločinoch. Hlavné

pojednávanie prebiehalo pred verejnosťou na Krajskom súde v Košiciach v dňoch 23.-26. marca
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1959. Predsedom senátu bol Ľ. Petráš, prokurátori P. Turok a R. Mozolani. V priebehu procesu,
počas výsluchu obvinených vyšlo najavo, že L. Daraboš bol horlivým až fanatickým stúpencom
tejto strany a že ešte 18. januára 1945 veril, že Hitler vojnu vyhrá. Jeho vyhlásenie: „Keď by som ja
tam bol, ani jeden z deportovaných by sa nebol vrátil“ 25 ukazuje jeho zvrhlosť a zverskosť.
Cynicky tvrdil, že bezbranné a nevinné obete vraždil v mene Božom, pričom o svojich beštialitách
hovoril ako o nejakom hrdinstve. Ďalej udal: „Pokiaľ ide o moju osobu, som presvedčený, že som
konal správne, pretože som inak konať nemohol. Aj teraz som presvedčenia fašistického.“26 A na
inom mieste hovorí: „Čo som vykonal ja, vykonal som z presvedčenia, robil som to pre civilizáciu,
za kresťanstvo, za slobodný svet. Cítim sa vinným, ale svoje činy neľutujem...“ 27 Z toho sa dá
usúdiť, že obžalovaný L. Daraboš, ktorý si odpykával 15 - ročný trest, udelený OĽS v Košiciach
nezmenil svoje fašistické zmýšľanie a naďalej bol presvedčený, že konal správne. Keď sa sudca
opýtal obvineného L. Daraboša, či poznal štatariálne zákony, podľa ktorých dal zastreliť svojich
nepriateľov odpovedal: „Ja som prosím štatariálne zákony nepoznal, lebo som nebol právnik.“28
Darabošovo priznanie sa k trestným činom bolo v súlade so svedeckými výpoveďami, ktoré
dokazujú, že tieto vraždy boli skutočne uskutočnené. O týchto vraždách vypovedali napríklad títo
svedkovia:
O. Šoltész vo výpovedi z 12. augusta 1958: „Ako kočiš dostával som príkaz odvážať
mŕtvoly. Tak v Čermeľi som odviezol 10-12 osôb a ďalších 5-6 osôb som odviezol do vodárne.
Z vojenského cvičiska som odviezol 7-8 osôb zavraždených. Z bývalej Stofkovej záhrady som
odviezol asi 10 zavraždených.“29
O. Poklemba vo výpovedi zo 4. augusta 1958 vypovedal: „Z Čermeľského údolia som
odviezol niekoľko zavraždených osôb. Od Furče pri Tehelni som odviezol 2 mŕtvoly.“30
L. Sidoň vo výpovedi zo 6. novembra 1958 vypovedal: „Bol som zamestnaný ako hrobár na
Mestskom cintoríne. Viem, že boli dovezené mŕtvoly od Ťahanovského tunelu, ako aj od Myslavy asi
18 osôb.“31
V priebehu pojednávania vyšlo najavo, že košickí nilaši konali svoje zločiny so súhlasom
niektorých cirkevných predstavených, ktorí zložili sľub, že budú plne podporovať ich boj.
Paradoxne znelo tvrdenie Korosiho a Mursu, že do nilašskej strany vstúpili preto, aby sa vyhli
vojenskej službe, ale na druhej strane mali kontrolovať mesto a prísne zakročovať proti vojenským
zbehom. 32 Obžalovaný J. Korosi tvrdil, že keď videl poslednú vražednú akciu pri ťahanovskom
25
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tuneli, zapôsobilo to naňho tak, že si viac na tieto ukrutnosti nechcel spomenúť. Obžalovaný Z.
Ruszinák sa ako jediný priznal a ukázalo sa, že k zločinnej činnosti bol zvedený L. Darabošom. Aj
ďalší obžalovaní J. Kálas a K. Mursa sa podieľali na vražedných akciách, pričom strážili zaistené
obete.
Prokurátor vo svojej záverečnej reči zdôraznil skutočnosť, že obžalovaní L. Daraboš a spol.
sa aktívne podieľali na vraždách komunistov a pokrokovo zmýšľajúcich občanov. Ďalej uviedol, že
szálasiovskí fašisti sú spolu s nemeckými, talianskymi a slovenskými fašistami zodpovední za
Mníchov, za okupáciu Československa a za útok proti ZSSR. Neustále v sebe pestovali šovinizmus
a hungarizmus a živili sa nádejami na obnovenie veľkého Uhorska. Vo svojej reči hovoril o genéze
vzniku fašizmu v Maďarsku, ktorá siaha až do roku 1919, kedy sa ujal moci regent Horthy. Jeho
režim prenasledoval robotníkov, roľníkov a pokrokovú inteligenciu, ktorí boli uväznení. Po
vypuknutí vojny proti ZSSR prejavili mnohí maďarskí vojaci odpor voči fašizmu a prechádzali na
sovietsku stranu. Keď sa blížil koniec vojny a porážka Maďarska bola otázkou času, prevzala moc
Strana šípových krížov, ktorá stála v službách Nemcov. V porovnaní s horthyovským režimom boli
ešte krutejší pri prenasledovaní svojich odporcov a nacionálnu demagógiu vybičovali do krajnosti.
Do svojho programu prijali kresťanský socializmus, ktorý mal slúžiť na získanie širokých más
veriaceho ľudu. 33 Napokon Krajský súd v Košiciach v trestnej veci proti obžalovanému L.
Darabošovi a spol. rozhodol takto:
„1. Obvinený L. Daraboš
2. Obvinený J. Korosi
3. Obvinený Z. Ruszinák
4. Obvinený J. Kalás
5. Obvinený K. Mursa
Boli uznaní vinnými, že v čase od 15. októbra 1944 do 18. januára 1945 na násilne okupovanom
území ČSR v Košiciach a na okolí počas vlády szálasiovského režimu
a) obžalovaný L. Daraboš, ako horlivý prisluhovač fašizmu a funkcionár fašistickej organizácie
Strany šípových krížov, propagátor programu tejto fašistickej organizácie,
b) obžalovaný J. Korosi, ako horlivý člen fašistickej organizácie Strany šípových krížov
a propagátor programu tejto fašistickej organizácie,
c) obžalovaný Z. Ruszinák, ako verný prívrženec a člen maďarskej fašistickej organizácie Strany
šípových krížov a propagátor programu tejto fašistickej organizácie,
d) obžalovaný J. Kalás, ako horlivý člen a propagátor fašistickej organizácie Strany šípových
krížov,
e) obžalovaný K. Mursa, ako horlivý člen fašistickej organizácie, funkcionár tejto organizácie
33
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všetci v súčinnosti so špeciálnou jednotkou, určenou k priamemu vykonávaniu zločineckých akcií,
sa aktívne zúčastnili pri zatýkaní pokrokovo zmýšľajúcich ľudí, z ktorých jednak asi 530 bolo
zavraždených a asi 1200 bolo zavlečených do koncentračných táborov. Obžalovaný L. Daraboš
účasťou na zavraždení asi 461 osôb a na odvlečení všetkých osôb do koncentračných táborov,
obžalovaný J. Korosi účasťou na zavraždení asi 95 osôb a na odvlečení do koncentračných táborov
nezistiteľného počtu osôb, obžalovaný Z. Ruszinák účasťou na zavraždení asi 133 osôb a na
odvlečení nezistiteľného počtu osôb do koncentračných táborov, obžalovaný J. Kalás účasťou na
zavraždení asi 39 osôb a na odvlečení do koncentračných táborov nezistiteľného počtu osôb,
obžalovaný K. Mursa účasťou na zavraždení asi 20 osôb a na odvlečení do koncentračných táborov
nezistiteľného počtu osôb. Teda všetci obžalovaní: jednak za vojny zadovážili nepriateľovi
prospech, pričom činu sa dopustili za obzvlášť priťažujúcich okolností a jednak iných v úmysle
vopred uváženom usmrtili. Tým spáchali trestný čin vojenskej zrady podľa §§ 69 ods. 2, § 6 č. 1,
sadzba 3 zák. č. 50/23 Zb. 34 a pokračujúcim trestným činom vraždy podľa §§ 69 ods. 2, 278
TRZ/1878. Za tieto trestné činy sa všetci obžalovaní odsudzujú:
L. Daraboš a J. Korosi podľa § 278 za použitia § 90 a 95 TRZ/1878 k trestu smrti.
Obžalovaní Z. Ruszinák, J. Kalász a K. Mursa podľa § 278 s použitím § 95 TRZ/1878 a § 113 zák.
č. 319/48 Zb. k trestu odňatia slobody: Z. Ruszinák na dobu 25 rokov, J. Kalás na dobu 20 rokov,
K. Mursa na dobu 22 rokov. Súd u všetkých obžalovaných vyslovil vedľajšie tresty: Podľa § 31 zák.
č. 50/23 Zb. prepadnutie 9/10 majetku, podľa § 32 zák. č. 50/23 Zb. stratu občianskych práv po
dobu 5 rokov. Okrem toho sa u Z. Ruszináka podľa § 64 TRZ/1878 vyslovuje vedľajší trest
vyhostenia.“ 35 Z ľudského hľadiska sa dá pochopiť, že za roky okupácie sa nahromaždila
v slovenskom obyvateľstve zlosť nad krivdami, ktoré boli na ňom spáchané, ale vynesenie prísneho
rozsudku nad košickými nilašmi vyznelo po uplynutí 14 rokov od skončenia vojny ako snaha zbaviť
sa nepohodlných ľudí, ktorí mohli byť nebezpeční pre komunistov.
Najvyšší súd v Prahe prerokoval na odvolacom pojednávaní 4.-7. mája 1959 odvolanie
obžalovaných L. Daraboša, J. Korosiho, J. Kalása a K. Mursu proti rozsudku Krajského súdu
v Košiciach z 26. marca 1959 a rozhodol takto: „Podľa § 281 tr. por. odvolania obžalovaných sa
zamietajú. Obžalovaný L. Daraboš poukázal nato, že od vykonania súdených trestných činov
uplynulo 14 rokov, čo znižuje stupeň nebezpečnosti jeho konania pre spoločnosť, ďalej, že jeho
priznanie bolo úplné, že k spáchaniu trestných činov došlo pod vplyvom fašistickej ideológie, ktorou
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bol presiaknutý a že okrem súdených trestných činov nebol dosiaľ potrestaný. Najvyšší súd
preskúmal všetky výroky napadnutého rozsudku a po zopakovaní podstatnej časti dôkazov spoznal,
že Krajský súd sa nedopustil takého porušenia predpisov o konaní, ktoré by mohlo mať vplyv na
niektorý z rozsudkov. Najvyšší súd sa zaoberal najmä námietkou obžalovaných vo veci výpovedí Z.
Ruszináka, pričom síce spoznal, že v jeho výpovedi sú zistiteľné odchýlky, ktoré sa týkali upresnenia
jednotlivých akcií, ale že tieto odchýlky nemajú taký charakter, ktorý by podstatným spôsobom
menil obsah jednotlivých výpovedí Z. Ruszináka.“36
Uplatňovanie retribučných noriem na Slovensku vychádzalo z potreby potrestať vojnových
zločincov, ktorí sa dopustili trestných činov, ktoré v čase spáchania neboli podľa vtedajšieho práva
za také považované. 37 Princíp retroaktivity vyvolal búrlivú diskusiu nielen medzi politickými
predstaviteľmi, ale aj vo verejnosti, ktorá očakávala spravodlivú odplatu pre tých, ktorí spôsobili
škody slovenskému národu počas vojny. Ako jeden z mála príkladov nekompromisnosti ľudových
súdov voči previnilcom som vybral proces s vodcami Strany Šípových krížov v Košiciach, ktorí
svojou ukrutnosťou pri páchaní zločinov prekonali aj svojich nemeckých spojencov. Aj napriek
tomu, že tento proces bol obnovený počas komunistickej éry možno skonštatovať, že odsúdenie
košických nilašov bolo logickým dôsledkom povojnovej epochy, v ktorej ešte boli živé spomienky
na hrôzy 2. svetovej vojny.

Aplication of retribution acts of the Slovak national council on trial with representatives of
Arrow cross party in Košice and its continue during the communist era.

Abstrakt
Rokovania medzi československou vládou a Slovenskou národnou radou viedli k vydaniu dvoch
retribučných nariadení, ktoré vychádzali z odlišnej situácie v Čechách a na Slovensku počas 2.
svetovej vojny. Slovenské retribučné nariadenie č. 33/45 Zb. z 15. mája 1945, ktoré vychádzalo
z princípov medzinárodného práva, bolo počiatkom činnosti retribučných súdov na Slovensku.
Proces s bývalými predstaviteľmi Strany Šípových krížov na Okresnom ľudovom súde v Košiciach
bol prejavom vôle slovenského národa potrestať vojnových zločincov. Avšak výsledky činnosti
ľudových súdov na Slovensku vyvolali veľa pochybností o efektivite týchto súdov, pretože veľa
vojnových zločincov bolo oslobodených alebo boli odsúdení na mierny trest. Pokračovanie tohto
36
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procesu na Krajskom súde v Košiaciach v roku 1959 malo byť demonštráciou komunistického
režimu odsúdiť fašistickú ideológiu a ich reprezentantov na miestnej úrovni. Z toho dôvodu bol
absolútny trest logickým dôsledkom tohto úsilia.

Summary
Deliberations between Czechoslovak government and Slovak National Council led into publishing
of two retribution acts which followed from the different situation in Bohemia and Slovakia during
the World War II. The Slovak retribution act number 33/45 from the 15-th May 1945, which issued
from the principle of international law, meant beginning of the activities of retribution justice in
Slovakia. Trial with the former leaders of the Arrow Cross Party on the District people court in
Košice was manifestation of will of Slovak nation to punish war criminals. However, results of the
activities of people courts in Slovakia activated many doubts about effects of these courts, because
many war criminals were set free from acussed or they were sentenced only for bland conviction.
The continue of this trial at Regional court in Košice in 1959 should have been demonstration of
communist regime to sentenced fascist ideology and their representatives at the local level. Because
the absolut punishment was automatic consequence of this effort.
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ZVLÁŠTNOSTI VÝVOJA NÁRODNOSTNÉHO ŠKOLSTVA V RIMAVSKEJ
SOBOTE NA PRÍKLADE ČESKOSLOVENSKÉHO ŠTÁTNEHO
MAĎARSKÉHO GYMNÁZIA V ROKOCH 1918 – 1938.
Mgr. František Neupauer, Slovenské dejiny

Národnostne zmiešané prostredie poskytuje pestrofarebný pohľad na rôzne etniká žijúce
v jednom štátnom spoločenstve. V niektorých mikroregiónoch Slovenska tvorí väčšinu jedna
z národnostných menšín. Inde značne prevyšuje celoštátny priemer. K takýmto centrám patrí
Rimavská Sobota. V tomto historickom centre Malohontu tvorí majoritu obyvateľstvo slovenskej
národnosti, no k maďarskej národnosti sa hlási 40% obyvateľov.1 Podobne tomu bolo i v rokoch
1918 – 1938, ale v rámci pestrej palety národností sa do života a diania v meste (okrem slovenskej
a maďarskej národnosti) zapájali udomácnení občania židovskej národnosti, prisťahovaní
príslušníci štátneho aparátu prislúchajúci k českej národnosti, Rómovia, Nemci a nepatrné počet
príslušníkov iných národností. Vojna a povojnová situácia zmenila etnickú rôznorodosť.
V tejto štúdií odkrývame niektoré aspekty vzájomného spolužitia maďarskej a slovenskej
komunity v Rimavskej Sobote. Hlavnú pozornosť venujeme školstvu, pričom sa sústredíme na
dôležité momenty, ktoré museli riešiť vyššie úradné miesta, ale i parlament ČSR. Zameriavame sa
na činnosť školského inšpektorátu, naznačíme rôznorodosť školského systému, pričom jadro nášho
záujmu tvorí situácia na najvýznamnejšej rimavskosobotskej školskej inštitúcii - Československom
štátnom maďarskom gymnáziu so slovenskými pobočkami, kde popri sebe od školského roku
1920/21 fungovali maďarské triedy i československé paralelky. Dôležitým zdrojom informácii pre
napísanie tejto práce sa stali výročné správy gymnázia, dokumenty, regionálna tlač, literatúra
miestnej proveniencie ako i archívny fond Ministerstva školstva v Prahe.
V prvej ČSR patrila k prioritným zámerom vlády úprava školského systému, ktorý by
zaručoval edukačný a výchovný proces pre dovtedy odnárodňovanú generáciu mladých študentov
a žiakov. Prostredníctvom zákonov a nariadení, ako aj v rámci školského referátu pri Ministerstve
s plnou mocou pre správu Slovenska sa vytváral priestor na uskutočnenie ustanovení vládnej
garnitúry aj na Slovensku. Na rozdiel od českých krajín nepostihnutých silnou germanizáciou,
situácia na Slovensku bola diametrálne odlišná:
° nedostatok kvalifikovaných učiteľov2;

1

PODOLÁK, P.: Národnostné menšiny v Slovenskej republike z hľadiska demografického vývoja. Martin : Matica
slovenská, 1998. s. 88, 175 s.
2
Slovenských učiteľov bolo málo. Prevahu z nich mali evanjelickí slovovenskí učitelia. Učitelia skladali skúšky
jazykovej spôsobilosti a prísahu vernosti ČSR.
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° nedostatok tried - v Čechách v roku 1920 pripadala na 344 obyvateľov jedna trieda
ľudovej školy, na Slovenku bol tento pomer 489 : 1;3
° ovládanie štátneho jazyka bolo problémové alebo nedostatočné. Tento nedostatok vypĺňali
učitelia prichádzajúci zo západnej časti ČSR – z Čiech a Moravy.
Na národnostne zmiešanom území južného Slovenska v prvých rokoch (v oblasti školstva)
nedochádzalo k veľkým zmenám. Na rôznych cirkevných školách maďarskej národnostnej menšiny
sa vyučovalo rovnako ako pred, resp. v čase prvej svetovej vojny. Tam, kde tvorilo maďarské
obyvateľstvo väčšinu, sa i naďalej vyučovalo po maďarsky, nezmenil sa učiteľ ani forma
vyučovania. Až postupne prichádzali nariadenia zakazujúce používanie rôznych učebníc pre žiakov
maďarskej národnosti. Došlo k zmene školskej dochádzky, tzv. malý školský zákon a pod.
Učiteľov sa viac ako zmena na osemročnú školskú dochádzku dotýkalo zavádzanie
nariadenie o československom občianstve. Niektorí učitelia po piatich rokoch existencie ČSR mali
maďarskú štátnu príslušnosť, a teda de facto boli občanmi Maďarska. Tí, ktorí nemali
československé štátne občianstvo, nedostali štátnu podporu, mohli prísť o učiteľské miesto, ktoré
získal učiteľ s československým štátnym občianstvom. 4 Predstavitelia Maďarského všeobecného
učiteľského spolku pre Slovensko zastrešujúceho 1 400 učiteľov riešili s ministerstvom tieto
existenčné problémy.5 Neexistencia československej štátnej príslušnosti znamenala pre učiteľov istú
výhodu. Ponechanie si starého občianstva mohlo vyjadrovať istú národnostnú prestíž, no v pozadí
boli i ekonomické ukazovatele. Nemuseli platiť obecnú daň, ktorú teda 4 – 5 rokov ani neplatili. 6
Koncom dvadsiatych a začiatkom tridsiatych rokov sa v obciach, kde popri Maďaroch žili
i príslušníci tzv. československej národnosti,7 začali budovať „menšinové školy“8. Na národnostne
zmiešanom území, kde dovtedy bola len jedna škola s maďarským vyučovacím jazykom, prípadne
viaceré v rámci konfesionálneho začlenenia, vznikali štátne školy s vyučovacím jazykom
slovenským.
Rimavská Sobota 9 patrila v medzivojnovom období medzi malé mestečká. 10 Niekdajšie
historické centrum Malohontu sa i naďalej rozvíjalo po stránke hospodárskej i kultúrnej. V prvých
3

KÁRNÍK, Z.: České země v éře První republiky (1918 – 1938). Praha : Libri, 2003. s. 188, 575 s.
Na Slovensku pôsobili pred rokom 1918 učitelia z rôznych častí Uhorska. Uhorský vládny systém často vysielal na
Slovensko učiteľov z územia mimoslovenského.
Státní ústřední archív v Prahe (SÚA Praha) , fond MŠaNO, kart. 2094, č. 112877/24.
5
V školskom roku 1923/24 pôsobilo na Slovensku v ľudovom školstve maďarskej národnosti 1230 učiteľov.
6
Za zmienku stojí i informácia, že v rámci Uhorska, ako aj v Maďarsku učitelia obecnú daň neplatili. V ČSR bola iná
situácia.
7
V období ČSR sa slovenská a česká národnosť neuvádzala samostatne, ale len ako československá národnosť.
8
Podrobnejšie: LETZ, R.: Slovenská liga. Bratislava : SAV, 1999. 367 s.
MAGDOLENOVÁ, A.: Slovenské školstvo v poprevratových rokoch. In: Historický časopis, 1981, č. 4.
9
Názov mesta je odvodený od názvu zemepanského mestečka Sobota. V druhej polovici 13. storočia sa pridal
prívlastok Rimavská. Odvtedy sa jej názov používal v rôznych maďarských mutáciách. Medzi najstaršie (z roku 1542)
patrí názov Ryma Zombath.
SOKOLOVSKÝ, L.: Názvy malohontských obcí v portálnych súpisoch. In: Obzor Gemera, 1990, č. 1, s. 17.
10
Do 4 000 obyvateľov.
4
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rokoch ČSR v rámci župy Gemer-Malohont, od roku 1923 v rámci Pohronskej župy so sídlom vo
Zvolene.
Značnú časť obyvateľstva11 tvorili príslušníci maďarskej národnosti. Je zrejmé, že aj oblasť
školstva bola vedená v ich réžii. Na druhej strane, štátny aparát mal záujem o správcovstvo
dôležitých školských inštitúcií, ako i o podporu slovenskej menšiny v prostredí, kde maďarská
národnostná menšina mala väčšinové zastúpenie. Takto popri maďarských triedach vznikali na
školách slovenské paralelky. V rámci štátneho aparátu zastupujúceho oblasť školstva mal hlavné
slovo na úrovni školského okrsku školský inšpektor.
Školskí inšpektori v Rimavskej Sobote
Školskí inšpektori zodpovedali za pedagogicko-administratívny dozor nad materskými,
ľudovými a meštianskymi školami svojho obvodu. Kontrolovali vyučovanie, dbali na obsahovú
úroveň i proštátne cítenie na školách. Z pôvodných školských inšpektorátov župy Gemer-Malohont
v Tisovci (inšpektor Ľudovít Clementis), Rimavskej Sobote (Ján Uram) a v Rožňave (Karol Treský)
vznikli v dôsledku reorganizácie administratívnej správy v roku 1923 nové inšpektoráty s iným
územným pôsobením. Tisovský inšpektorát spravoval školy v okrese Rimavská Sobota.
V Rimavskej Sobote bol zriadený inšpektorát pre okres Feledince (Jesenské), do jeho pôsobnosti
patrili i tieto obce so školami s maďarským vyučovacím jazykom: Ožďany, Zahorany, Tomášová,
Nižná Pokoradz, Zacharovce, Tomášová a Padarovce. Sídla inšpektorátov sa nemenili. Pribudol len
jeden nový v Jelšave (neskôr premiestný do Revúcej). Od roku 1931 boli v Rimavskej Sobote sídla
dvoch inšpektorátov: tisovský inšpektorát pod vedením Jozefa Rohna sa nazýval Školský
inšpektorát I. Rimavská Sobota. Školský inšpektorát II. Rimavská Sobota viedol dlhoročný
inšpektor (od roku 1919 až do roku 1938) Ján Uram. 12
Tunajší inšpektori sa okrem dozornej funkcie zaoberali i literárnou činnosťou. Prispievali do
regionálnych novín, stali sa tvorcami náučnej literatúry. Učitelia pod vedením Jozefa Rohna vydali
v roku 1936 Vlastivedný sborník rimavskosobotského okresu. Ján Uram spolu s P. P. Zgúthom
napísal v roku 1920 regionálnu učebnicu Zemepis pre III. triedu gemer-malohontských ľudových
škôl. Ján Uram bol zodpovedným redaktorom novín Gemer-Malohont, predsedom Sokola. Do jeho
pôsobnosti patrilo školstvo v zmiešanom maďarsko – slovenskom regióne. Záznamy o jeho
inšpekčnej službe sa nám nezachovali. Len svedectvo niekdajšieho učiteľa hodnotí jeho činnosť
nasledovne: „Ako inšpektor tolerantne viedol väčšinu maďarských škôl.“13

11

Aj keď nie viac ako 50%.
Materiály z tohto inšpektorátu sa v rimavskosobotskom archíve nezachovali. K dispozícií sú len archiválie školského
inšpektorátu Rimavská Sobota I.
13
LAŠÁN, L.: Meštianske školy v okresoch Rimavská Sobota a Rožňava 1919-1944. In: Obzor Gemera, 1990, č, 1, s.
32-35.
12
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Rimavskosobotské gymnázium.
Najdôležitejšou výchovno-vzdelávacou inštitúciou v meste Rimavská Sobota bolo od roku
1853 spojené protestantské gymnázium. 14 Vzniklo spojením bývalého evanjelického gymnázia
v Ožďanoch a kalvínskeho gymnázia v Rimavskej Sobote. Aj učiteľský zbor tvorila asi polovica
evanjelikov a polovica kalvínov.
Prvé roky gymnázia (a Rimavská Sobótai egyesült protestánts főgimnázium) v ČSR boli
poznačené napätou povojnovou situáciou, ktorá nepriaznivo vplývala na jeho život. Dokumentujú
to nasledujúce tvrdenia: „Veľká časť učiteľov konala válečnú službu a títo sa pomaly vracali
z vojenskej služby. Školský rok 1918/1919 bol otvorený 16. septembra 1918, no pre nepokoje
a obsadenie mesta bol viackrát prerušený a pre boľševičký vpád zakončený už 3. mája 1919.“15
Nestabilné pomery ovplyvnili i začiatok nasledujúceho školského roku 1919/20. K zahájeniu došlo
6. októbra 1919. Odvtedy sa situácia upokojila.
Profesorský zbor v školskom roku 1919/1920 tvorilo 18 pedagógov.

16

Gymnázium

navštevovalo 423 žiakov, z ktorých sa k maďarskej národnosti hlásilo 321 (na inom mieste je
uvedený počet 378) žiakov.17 Z náboženského hľadiska na protestantskom gymnáziu študovalo 137
evanjelikov augsburského vierovyznania, 118 rímskokatolíkov, 86 kalvínov, 68 židov, traja
gréckokatolíci a jeden unitarista.18
Zákon o poštátnení cirkevných stredných škôl nútil miestne protestantské cirkevné obce
k zmene dovtedajšieho patronátu. Zároveň priniesol na maďarské protestantské gymnázium, kde sa
vyučovalo len po maďarsky, polemiku o výučbe nielen v maďarskom, ale i v štátnom jazyku. Ostro
sledovaným a prelomovým rokom z hľadiska zavádzania slovenského jazyka bol začiatok
školského roku 1920/21.
„Blíži sa začiatok nového školského roka a s rimavskosobotským gymnáziom tam sme, kde
sme boli pred dvoma rokmi: naši slovenskí synkovia maďarizovaní budú v ňom, ako boli pod
maďarským panstvom. Gymnázium je protestantské, luteránsko-kalvínske, ale tak, že polovica
profesorov platená je výlučne štátom a vecný náklad znáša štát.“19 Týmito slovami upozorňovali na
14

Podrobné dejiny rimavskosobotského gymnázia až po spojenie r. 1853 podáva správa bývalého profesora ústavu
Štefana Bodora – vo výročnej správe za školský rok 1897/98. Dejiny spojeného gymnázia od roku 1853 sú
zaznamenané vo výročnej správe za školský rok 1898/99.
15
Piata výročná zpráva čsl. štátneho reálneho gymnázia v Rimavskej Sobote za školský rok 1927-28. Rimavská Sobota
: Kníhtlačiarenský učastinársky spolok , 1928.
16
Na poslednom mieste je uvedené meno neskoršieho riaditeľa: Faluba János, zástupca Gyulu Pászora. Je očividné, že
na gymnáziu pôsobil už v roku 1919/20, aj keď všetky neskoršie správy kladú začiatok jeho pôsobnosti do školského
roku 1920/21.
17
Čo sa týka jazykových znalostí len maďarský jazyk ovládalo 272 žiakov, maďarský a slovenský 96 žiakov, maďarský
a nemecký 41 žiakov. Predovšetkým žiaci ôsmeho ročníka boli znalí maďarčiny, slovenčiny a nemčiny - celkove 11
žiakov. Iný jazyk ovládali traja. Otázka národnosti bola zodpovedaná nasledovne: 321 magyar, 96 szlovák, 5 német, 1
román.
18
Értesitője az 1919 – 1920-ik tanévről. A Rimavská Sobótai (Rimaszombati) egyesült protestánts főgimnázium.
Rimaszombat : Nyomattott Id. Rábely Miklós fia kőnyomdájában, 1920. (výročná správa gymnázia 1919/1920)
19
Rimavskosobotské gymnázium. In: Gemer-malohont, 8. august 1920, č. 32, s. 1.
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nežiaducu situáciu na gymnáziu v auguste roku 1920 Slováci a Česi v Rimavskej Sobote. Na
začiatku školského roku 1919/20 síce bola zriadená slovenská paralelka pri I. triede, „...ale pre
nedostatok žiakov a profesorov a nadovšetko pre maďarský nátlak na jedno i druhé“, zmierlivo
hodnotila maďarizačné tendencie dištrikčná rada, „len živorila až úplne zanikla.“ 20 V prípade
spomínanej paralelky nešlo o štandardnú situáciu. Na gymnáziu učil slovenských žiakov slovenský
jazyk iba jeden profesor, Andrej Čáni. 21 Sám nebol schopný pokryť vyučovanie všetkých
predmetov v tejto triede, a tak učil slovenčinu len ako mimoriadny predmet. „Paralelná trieda
neživorila, lebo jej ani nebolo, ale živoril prof. Čáni, ktorý bol v Rimavskej Sobote asi 5 mesiacov
a za ten čas žiaden plat nedostal, lebo cirkev myslela, že štát platí, a štát, že cirkev ako cirkevného
profesora.“22 Československí občania v Rimavskej Sobote v mene svojom i v mene slovenského
okolia Rimavskej Soboty 23 žiadali Radu východného dištriktu ev. a. v., ktorej príslušníci boli
prevažne slovenskej národnosti, aby sa nebránila poštátneniu gymnázia. Žiadali ju, aby sa zriekala
právomoci nad svojou čiastkou. Tú by mohol spravovať štát, zároveň sa mohli zriadiť slovenské
paralelné triedy. Kalvíni by si mohli udržovať maďarské paralelky, štát slovenské, kým by sa
kalvíni svojej čiastky nezriekli a následne by gymnázium prešlo do úplnej moci štátu. 24 Rada
východného dištriktu ev. a. v. na Slovensku rozhodla. Evanjelický biskup Jur Janoška poslal na
maďarské gymnázium uvedomelých Slovákov – a zároveň farárov Bernarda Mišečku a Pavla
Németha. Na pôde bývalého cirkevného protestantského gymnázia v Rimavskej Sobote sa mohlo
začať so zriadením Československého štátneho maďarského gymnázia so slovenskými pobočkami.
Prechod z cirkevných rúk do štátnych bol postupný. Na základe rozhodnutia ministerskej
rady z 13. októbra 1921 a na základe splnomocnenia udeleného Ministerstvom školstva a národnej
osvety (MŠaNO) došlo k poštátneniu spojeného protestantského reálneho gymnázia v Rimavskej
Sobote, no ústav bol prijatý do štátných rúk až od 1. septembra 1923, pričom k definitívnym
podpisom zmlúv došlo v poslednom štvrťroku 1923.25 Do roku 1923 dozor nad ústavom vykonávali
striedavo evanjelický a. v. a reformovaný (kalvínsky) biskupský úrad. 26
V rokoch 1919 – 1923 boli udržiavateľmi rimavskosobotského gymnázia kalvínska cirkev,
mesto Rimavská Sobota a ev. a. v. seniorát malohontský, ktorý sa pričinil o personálne
20

Takéto rozhodnutie dištrikčnej rady s neefektívnym podporou slovenského živlu v Rimavskej Sobote uverejnili
Národné noviny.
21
Profesor Andrej Čáni bol vyslancom Malohontského seniorátu v správnej rade gymnázia. Do roku 1919 pôsobil ako
profesor štátneho gymnázia v Rožňave, no pre neusporiadané hmotné pomery sa zriekol danej funkcie, 7. februára
1920 sa vrátil do Rožňavy.
Piata výročná zpráva čsl. štátneho reálneho gymnázia v Rimavskej Sobote za školský rok 1927-28. Rimavská Sobota :
Kníhtlačiarenský učastinársky spolok , 1928.
22
Rimavskosobotské gymnázium. In: Gemer-malohont, 8. august 1920, č. 32, s. 1.
23
Takto sa v spomínanom periodiku označili menovaní občania.
24
Rimavskosobotské gymnázium. In: Gemer-malohont, 8. august 1920, č. 32, s. 1.
25
Prvá výročná zpráva čsl. štátneho reálneho gymnázia v Rimavskej Sobote za školský rok 1923-24. Rimavská Sobota :
Kníhtlačiarenský učiteľský spolok, 1924.
26
Piata výročná zpráva čsl. štátneho reálneho gymnázia v Rimavskej Sobote za školský rok 1927-28. Rimavská Sobota
: Kníhtlačiarenský učastinársky spolok , 1928.
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zabezpečenie učiteľstva pre slovenskú pobočku. Prichádzali noví slovenskí profesori a postupne
vznikali pri maďarských triedach slovenské triedy – pobočky. V školských rokoch 1919 – 21 bolo
v dvoch slovenských triedach len 29 žiakov, pričom na konci školského roku 1918/1919 na
maďarskom oddelení študovalo 90 žiakov slovenskej národnosti. V čase poštátnenia gymnázia
existovalo 5 slovenských tried. Došlo k zmene na poste riaditeľa. Dovtedajší správca Eduard
Loysch abdikoval a MŠaNO dňa 19. júna 1924 menovalo riaditeľom Jána Falubu. 27 Vlastník
budovy sa nezmenil, štát mal budovu v prenájme od bývalých vlastníkov, ktorým platil ročný
prenájom vo výške 65 000 Kčs.28
Riaditeľ, učitelia, žiaci
Na čele dvojjazyčného gymnázia stál od roku 1924 až do jeho rozdelenia (v dôsledku
viedenskej arbitráže) v roku 1938 29 Ján Fabula. Bol učiteľom matematiky. Vyučoval nielen
v československých, ale i v maďarských triedach. V štúdii Ľudovíta Lašána je predstavený, ako ten,
ktorý viedol učiteľov „...k tolerancii, k demokratickému vzťahu k maďarským spoluobčanom“30 To
však neznamená, že nedochádzalo k problémom, rôznym stretom i ku kriminálnym inzultáciám
voči jeho osobe priamo na pôde školy.
V júni 1926 chcel Štefan Vályi, žiak maďarskej národnosti VIII. triedy reálneho gymnázia,
v rozčúlenom duševnom stave s revolverom v ruke prinútiť riaditeľa gymnázia, aby mu dal zo
slovenského jazyka dostatočnú známku. Predpokladal, že dostane nedostatočnú. To by mu
neumožnilo napredovanie v ďalšom štúdiu. Medzi riaditeľom a žiakom došlo ku konfliktu, pri
ktorom žiak použil strelnú zbraň. Riaditeľ chcel pravdepodobne vykrútiť revolver mladíkovi z ruky,
zo zbrane vyšlo niekoľko rán. Šarvátka skončila šťastne pre riaditeľa Falubu. Poranený mal iba prst,
no žiak po úteku riaditeľa nezvládol danú situáciu a spáchal samovraždu. Žiak Štefan Váliy žil
v nepriaznivých sociálnych podmienkach. Živil svoju ovdovelú matku a brata z toho, čo zarobil
vyučovaním iných žiakov gymnázia.
Výročná správa gymnázia prípad interpretuje udalosť nasledovne: „Dňa 9. júna 1926
samovraždu spáchal Štefan Vályi, žiak VIII. maďarskej triedy po atentáte na správcu ústavu.“31
Celá záležitosť skončila na pôde národnej rady. Nie z dôvodu napadnutia riaditeľa, ale pre
národnostné nepokoje, ktoré vyvolalo riaditeľské opatrenie po incidente: „Riaditeľ zakázal žiakom
reálneho gymnázia – vynímajúc VIII. triedu, ktorá bola už pred ústnou maturitou, brať účasť na

27

LAŠÁN, Ľ.: Riaditeľ Ján Faluba a rimavskosobotské gymnázium. In : Obzor Gemera. 1982, č. 8, s. 157.
Prvá výročná zpráva čsl. štátneho reálneho gymnázia v Rimavskej Sobote za školský rok 1923-24. Rimavská Sobota :
Kníhtlačiarenský učiteľský spolok, 1924.
29
Slovenské oddelenie bolo presunuté do Tisovca. Riaditeľ 3. novembra 1938 odovzdal písomne prenajatú budovu
pôvodným majiteľom.
30
LAŠÁN, Ľ.: Riaditeľ Ján Faluba a rimavskosobotské gymnázium. In : Obzor Gemera. 1982, č. 8, s. 159.
31
Tretia výročná zpráva čsl. štátneho reálneho gymnázia v Rimavskej Sobote za školský rok 1925-26. Rimavská Sobota
: Kníhtlačiarenský učastinársky spolok , 1926.
28
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pohrebe Štefana Vályiho. 32 Maďarskí žiaci však prez to všetko našli vhodnú cestu, aby mohli
prejaviť vrelú sústrasť svojho srdca voči svojmu poblúdilému spolužiakovi s rozdrásaným nervovým
systemom... V deň pohrebu dostavili sa žiakyne do školy v bielych šatoch. Všetci maďarskí žiaci
poslali veniec na rakev Štefana Vályiho.“ Žiaci riaditeľovo rozhodnutie rešpektovali len čiastočne.
Riaditeľ udelil všetkým žiačkam, ktoré prišli do školy v bielych šatách, zlú známku so správania.
Udelenie zlej známky zo správania sa stalo jadrom problému, ktorého riešenie inicioval vo svojej
interpelácii ministrovi MŠaNO 27. júla 1926 Dr. Törköly: „ „Otče náš“ poučuje naše deti, že treba
odpúšťať našim vinníkom. Čo sú to za pedagógov, ktorí jednajú proti učeniu Kristovému, ktorí ani
zásadu „de mortuis nil nisi bene“ niesú v stave rešpektovať, ba trasúc sa na pomstu národnostnej
nenávisti trestajú deti, ktoré sú lepšie ako oni, lebo sa opovážili zaslziť nad hrozným koncom
v základe dobrého avšak poblúdilého mladíka a sústrastí svojho teplého srdiečka dajú nemý výraz
vtedy, keď smrť i bez toho už všetko odčinila.“33
Tam, kde by i pokarhania bolo veľa, tam je výmer trestu biľagujúceho dievčence ináče
bezvadného chovania a zasahujúceho škodlivo aj do ich budúcnosti takou chybou, ktorú možno
páchateľom tejto chyby preminúť naozaj len na základe lásky Kristovej. Avšak nemožno upustiť od
nápravy nezbytne nutnej. Nechceme msty, ale požadujeme nápravu.“ S takouto citovo a nábožensky
podfarbenou rečou vystúpil pán poslanec a od MŠaNO žiadal spolu s ďalšími poslancami „...aby
každej žiakyni maďarskej národnosti na reálnom gymnáziu v Rim. Sobote, ktorá v deň pohrebu
v júni 1926 nešťastne skončievšieho Štefana Vályiho, žiaka VIII. triedy gymnázia, prišla do školy
v bielych šatoch, prihlasi-li sa bola v konečnom vysvedčení zo školského roku 1925/1926 „špatná“
známka z mravov úradne škrtnutá a na miesto nej napísaná “dobrá“ známka,“

34

a tak trest

nezmaril žiačkam prijatie na vyššie školy. Ako sa celý problém vyriešil, nám nie je známe. 35
V piatej výročnej správe gymnázia reflektujúcej desať rokov ústavu sa o incidente zmieňujú
nasledovne: „V riaditeľni ústavu dňa 8. júna 1926 Štefan Vályi žiak vtedajšej VIII. triedy maďarskej

32

„Bol aj taký slovenský profesor, ktorý keď toto duševne rozorvané nešťastné dieťa ležalo v rakvi, hovoril o ňom vo
škole pred žiakmi ako o zatvrdilom zločincovi, ba túto smutnú príležitosť pokúsil sa použiť k tomu, aby do duší
slovenských žiakov vštepoval národnostnú nenávisť oproti žiakom maďarským.“ uvádza interpelácia poslanca.
33
V interpelácii sa ďalej píše nasledovné: „Toto šľachetné pohnutie detského srdca môžu len svätuškársi farizei
kvalifikovať, za urážku riaditeľa, za ublíženie profesorskej „autorite“ a horibile dictu – za demonstráciu hodnú
najprísnejšieho trestu. Tu opravdu možno povedať, že ešte i čert cituje právne tituly a že len takíto pedagogovia dajú sa
ztrhnúť k takému nešľachetnému činu msty, ktorý vrelé city nevinných detstkých sŕdc kvalifikuje za „špatné“ chovanie
a je schopen biľagovať dievčatká v bielych šatoch, ktorým padajú slzy sústrasti jako nejakých vyvrheľov, tým, že sa im
do vysvedčenia napíše , že sú to dievčatá špatné.
Avšak i keby z akéhokoľvek dôvodu bol za delikt alebo nesprávny skutok kvalifikovaný ten čin biele oblečených
dievčat, že braly vážne učenie nášho Pána Ježiša Krista a opovážily sa prejaviť svoju sústrasť gestom šľachetným,
i vtedy má dobrý pedagog vedieť, že trest môže mať výchovný účinok len vtedy, jestiže je v pomere ku spáchanému
deliktu a že prílišný trest a s tým spojené zahanbenie môže mať i ten účinok, že urovná cestu nenávisti do detského
srdca, ktoré dosiaľ, len lásku znalo.“
34
Senát národního shromaždení r. Čs. r 1926, 221 – 221/1. Interpellácia senátora dr. Torkolya a spoločníkov MŠaNO
o neodôvodnenom biľagovaní žiakov VIII. triedy reálneho gymnázia v Rim. Sobote.
SÚA Praha, fond MŠaNO, kart. 2094, č. 141672/26.
35
MŠaNO celú záležitosť podstúpilo príslušnému referátu MŠaNO.
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browingom v ruke požadoval na riaditeľovi ústavu, aby mu opravil nedostatočnú známku z jazyka
československého, ačkoľvek dotyčný ani nevyučoval tomuto predmetu. Vypálil 3 rany na riaditeľa,
ktorý bol ľahšie poranený a po tom spáchal sebevraždu.“36 Nič viac o nadväzujúcich udalostiach.
Tlač i naďalej zaznamenávala tam, kde sa obeťou incidentu stal riaditeľ gymnázia, národnostné
nepokoje rozdúchavané jeho osobou voči maďarskému etniku. „Prágai Magyar Hírlap“ postavil
celú záležitosť do takého svetla, akoby za samovraždu zodpovedal riaditeľ a celý profesorský zbor.
Na to reagoval profesor Mišečka a bol z toho súdny spor, ktorý musela v roku 1927 riešiť sedria. 37
Napriek spomínanému incidentu riaditeľ gymnázia zotrval na svojom poste a i naďalej spravoval
dve oddelenia gymnázia.
V ďalších rokoch žili a pôsobili popri sebe profesori slovenského a maďarského oddelenia
v družnej

atmosfére.

Spočiatku

prevažoval

počet

profesorov

maďarského

oddelenia.

S pribúdajúcimi žiakmi československého oddelenia sa tento stav menil a v tridsiatych rokoch bol
počet profesorov na oboch oddeleniach približne rovnaký.
Už v školskom roku 1923/24 ministerstvo pridelilo gymnáziu štyroch nových kolegov, no
novozriadené Československé štátne gymnázium sa muselo vysporiadať so smrťou dvoch
pedagógov. Literárne činného Dr. Dezidera Wallentínyho, ktorý počas života zbieral listy Michala
Tompu, spolupracoval s regionálnymi časopismi „Gömöri Ujság“ a Gömör-Kishont“, a Alexandra
Korbelu, pôvodom z Čiech, pôsobiaceho na gymnáziu necelé tri mesiace. Zomrel vo veku 33 rokov
po krátkej, ale zákernej chorobe.38
Profesorský zbor maďarského oddelenia bol stabilnejší ako zbor československého
oddelenia. V rokoch 1918-1928 opustili ústav desiati z 23 pedagógov. Na československom
oddelení 15 z 28 vyučujúcich. Na ilustráciu, kto aké predmety vyučoval, nám poslúži menoslov
vyučujúcich jednej z výročných správ. V školskom roku 1930/31 malo maďarské oddelenie
k dispozícii pätnásť osôb (z toho boli dvaja na dovolenke). Nie všetci boli stálymi členmi
profesorského zboru. V uvedenom školskom roku vyučovali na maďarskom oddelení nasledujúci
profesori:
Artur Bayer, vyučoval latinčinu a francúzštinu a spravoval prof. knižnicu;
Jozef Bányai, vyučoval rímsko-katolícke náboženstvo, a to aj na slovenskom oddelení;
Ondrej Báthory bol profesorom maďarčiny;
Martin Červenka, dočasný profesor prírodopisu a zemepisu (zemepis vyučoval aj na
slovenskom oddelení), bol správca prírodopisných zbierok;
Viliam Fabián, prof. dejepisu, správca dejepisných a zemepisných zbierok;
36

Piata výročná zpráva čsl. štátneho reálneho gymnázia v Rimavskej Sobote za školský rok 1927-28. Rimavská Sobota
: Kníhtlačiarenský učastinársky spolok , 1928.
37
Pokus vraždy a samovraždy. In: Gemer-malohont, 3. december 1927, č. 49, s. 3.
38
Prvá výročná zpráva čsl. štátneho reálneho gymnázia v Rimavskej Sobote za školský rok 1923-24. Rimavská Sobota :
Kníhtlačiarenský učiteľský spolok, 1924.
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Ľudevít Freny, profesor matematiky a fyziky, správca fyzikálnych zbierok;
Mikuláš Holéczy, vyučoval kreslenie, matematiku a československý jazyk a bol správcom
kresliarskych zbierok;
Albert Horváth, vyučoval maďarčinu, a to aj na slovenskom oddelení ako nepovinný
predmet, podobne Komárom Gejza (cirkevný profesor), ktorý bol aj správcom žiackej knižnice.
Zastupujúcou učiteľkou vyučujúcou francúzsky jazyk a nemčinu tak na maďarskom ako
i slovenskom oddelení bola Edita Langeová. Antonín Máudy bol zmluvným učiteľom vyučujúcim
telocvik, bol správcom zbierok telocvičných a herných.
Učiteľom reformovaného náboženstva (kalvínskeho) bol Jozef Papp, tajomník biskupského
úradu a židovské náboženstvo vyučoval rabín Rudolf Singer.39
Maďarskí profesori sa nemohli cítiť diskriminovaní, pretože predovšetkým v pôsobnosti
profesorov maďarského oddelenia bola väčšina kabinetov, čo samozrejme so sebou prinášalo isté
povinnosti, ale i prestíž. Len dvaja členovia slovenského oddelenia mali na starosti niektorý
z kabinetov (konkrétne kabinet matematiky s geometriou a chémie; profesorské a žiacke knižnice
boli na obidvoch oddeleniach samostatné).
Niektorí profesori z československého oddelenia vyučovali aj v maďarských triedach. Boli
to predovšetkým matematikári: riaditeľ Ján Faluba, Pavol Dianiška a Samuel Rosiar. JUDr. Vojtech
Cvengroš učil „českoslovenčinu“40 a bol triednym v maďarskej triede. Bernard Mišečka vyučoval
evanjelické náboženstvo a Július Celder odborné vyučovanie. Teda z celkového počtu 15
vyučujúcich na slovenskom oddelení šiesti vyučovali aj na oddelení s vyučovacím jazykom
maďarským.41
K vyučujúcim na maďarskom oddelení patril židovský rabín Rudolf Singer; na slovenskom
oddelení nevyučoval. Na základe tejto indície sa nám odkrýva obraz o tom, akého náboženstva boli
študenti maďarského oddelenia rimavskosobotského gymnázia. Na maďarskom oddelení sa
vyučovalo rímskokatolícke náboženstvo a evanjelické náboženstvo podobne ako na slovenskom
oddelení. Rozdiel bol vo vyučovaní reformovaného náboženstva (kalvínskeho) a v židovskom
náboženstve. To sa vyučovalo len na maďarskom oddelení. V českých krajinách sa židovské
obyvateľstvo prikláňalo nielen k nemeckej, ale i k českej národnosti. Na Slovensku len výnimočne.
V Rimavskej Sobote preferovali obyvatelia židovského náboženstva maďarský alebo nemecký
jazyk, a to v celom období trvania ČSR. „Oni všetci, až na malé výnimky, slovensky aj vedia.
O veľkej väčšine z nich možno povedať, že vedia veľmi dobre slovensky. Ale oni hovoria slovensky
len vtedy, keď maďarčinu alebo nemčinu uplatniť nemôžu. Oni sú to, ktorí udržujú maďarské
39

Ôsma výročná zpráva čsl. štátneho reálneho gymnázia v Rimavskej Sobote za školský rok 1930-31. Rimavská Sobota
: Kníhtlačiarenský učastinársky spolok , 1931.
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Tak to uvádza výročná správa.
41
Ôsma výročná zpráva čsl. štátneho reálneho gymnázia v Rimavskej Sobote za školský rok 1930-31. Rimavská Sobota
: Kníhtlačiarenský učastinársky spolok , 1931.
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a nemecké časopisy na Slovensku, ktorí konzumujú pochybenú maďarskú literatúru z Budapešti.
Slovom židia na Slovensku robia pravý opak než by robiť mali. Hádam, ani skutočne nevedia, že sa
takto hrajú s ohňom. S ohňom, ktorý nech vypukne tu alebo v susedstve, jednak ich popáli.“ 42
Týmito ostrými slovami vytýkal autor článku v regionálnych novinách apatiu Židov voči
československým národným a štátnym záujmom na jar v roku 1938.
Na maďarskom oddelení v tridsiatych rokoch študoval minimálne dvojnásobok žiakov
židovského náboženstva ako na československom oddelení. Väčšina sa hlásila k maďarskej
národnosti.
Pomer učiteľov na slovenskom a maďarskom oddelení bol približne 1 : 1, inak tomu bolo na
druhej strane katedry. Maďarské oddelenie, čo sa týka počtu žiakov, bolo skôr na úpadku. Kým
v prvých poprevratových rokoch študovalo na maďarskom oddelení okolo 100 slovenských žiakov,
po desiatich rokoch sa situácia zmenila. Na maďarskom oddelení neštudoval ani jeden slovenský
žiak. Maďarských žiakov v slovenských triedach pribúdalo. Tento trend sa nepáčil príslušníkom
maďarskej národnosti. V parlamente sa (často neodôvodnene) hovorilo o nútení maďarských žiakov
chodievať do slovenských škôl.43 V Rimavskej Sobote nebolo takéto pnutie. K násilnej slovakizácii
nedochádzalo, aj keď žiaci maďarskej národnosti nenavštevovali len maďarské oddelenie. Vo
výročnej správe gymnázia tunajší riaditeľ uvádza nasledovné: „Do slovenských tried prijímajú sa
žiaci maďarskej národnosti len

na naliehavú žiadosť rodičov a ak prejavujú náležitú znalosť

slovenského jazyka. V školskom roku 1927/28 počet žiakov maďarskej národnosti na slovenskom
oddelení predstavoval 10%.“44 Teda skôr odmietavé stanovisko, bez násilnej reslovakizácie, ako
prestupovanie žiakov maďarskej národnosti do slovenských tried.
Do prvej triedy gymnázia prichádzali žiaci po absolvovaní zápisu. Zápis sa konal
každoročne koncom júna, výnimočne i v septembri. Na zápis prichádzal študent s frekvenčným
vysvedčením, krstným (rodným) listom, dvoma hárkami papiera, perom a 28 Kčs na zápisné. Počas
zápisu musel uchádzač o štúdium zložiť príjimacie skúšky z jazyka (československého, resp.
maďarského) a z počtovedy, a to ústnou i písomnou formou.45 Nie všetci žiaci sa po prázdninách
vrátili do školských lavíc. Niektorí opustili školu pre zlú ekonomickú situáciu, alebo odišli za
prácou do iných regiónov. Ani tragické udalosti neboli výnimkou. Pre žiakov maďarského
oddelenia boli najtragickejšie letné prázdniny roku 1929. Počas nich zomreli traja žiaci. Žiak VI.
42

In: Gemer-malohont, 30. apríl 1938, č. 8, s. 2.
Podrobnejšie mapovalo situáciu v obci Lót a iných obciach MŠaNO. SÚA, fond MŠaNO, kart. 2100, č. 11200/1937.
44
Piata výročná zpráva čsl. štátneho reálneho gymnázia v Rimavskej Sobote za školský rok 1927-28. Rimavská Sobota
: Kníhtlačiarenský učastinársky spolok , 1928. s. 12.
45
V danom termíne sa konali prijímacie skúšky i do iných tried, prípadne mohli prestúpiť na dané gymnázium žiaci
z iných stredných škôl. Predovšetkým po roku 1919 mnohí študenti so Slovenska toto právo využili a prišli do
Rimavskej Soboty doštudovať v maďarskom jazyku. Z tohto dôvodu sa počet žiakov vyšších tried v prvých rokoch
zvýšil.
Zápis do čsl. št. reálneho gymnázia v Rimavskej Sobote na 1924-25. školský rok. In: Gemer-malohont, 14. jún.1924, č.
22 , s. 2.
43
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triedy Zoltán Béres zomrel na zápal mozgových blán u rodičov v Riečke. Barnabáš Dobisz, žiak
VII. Triedy, prázdninoval u príbuzných v Budapešti, s ktorými podnikol výlet na člnku po Dunaji.
„Vrazil sa do nich motorový čln a pri tejto srážke utratil život. Zmizol vo vodách a ani mrtvola jeho
nebola nájdená. Na tuberkulózu zomrel Gejza Kardos, žiak VII. triedy.“ 46
Žiaci maďarských tried pochádzali väčšinou z majetnejších rodín, z Rimavskej Soboty
a južnej časti Gemerskej župy, obývanej prevažne maďarským obyvateľstvom. Niektorí ovládali
nemecký jazyk už v domácom prostredí. Až 58 žiakov na maďarskom oddelení malo ako
nepovinný predmet nemecký jazyk. Na československom oddelení ani jeden. 47 Znalosť nemčiny im
umožňovala štúdium na nemeckých univerzitách, ako i na nemeckom oddelení Karlovej univerzity
(KU) v Prahe.
Ubytovanie v Rimavskej Sobote si museli zabezpečiť samostatne, s pomocou školy, 48 alebo
do školy dochádzali. Po skončení gymnaziálnych štúdii sa mohli maturanti – abiturienti – uchádzať
o štúdium na vysokých školách. Ak sa rozhodli pre štúdium v ČSR, ich situácia i po stránke
hmotnej zábezpeky bola dotovaná zo strany štátu. Štefánikova kolej v Prahe zabezpečovala
ubytovanie pre slovenské študentstvo.49 Nové internáty vznikali v Bratislave. Štúdium v zahraničí
bolo obmedzené, resp. bez dotácií zo strany štátu. Z tohto pohľadu boli študenti neovládajúci štátny
jazyk v nevýhode.
Voľný čas, slávnosti, podporné fondy
Na pôde gymnázia sa oslavovali štátne sviatky. Najvýznamnejším bol 28. október „deň
slobody“. S oslavou sviatku boli spojené v Rimavskej Sobote nemalé problémy. Hlavne v prvých
rokoch ČSR oslavy odmietali miestni katolíci, väčšina ktorých bola príslušníkmi maďarskej
národnosti. Neskôr sa situácia stabilizovala. Deň vzniku ČSR si pripomínali všetci občania.
Rovnako i žiaci, no diferencovane. Napr. v roku 1923 dňa 28. októbra žiactvo československých
tried slávilo „deň slobody“ vo veľkej dvorane bývalého župného domu. Žiaci maďarských tried
oslavovali samostatne 27. októbra v rámci školskej slávnosti, na ktorej prehovoril o význame
sviatku prof. O. Báthory. 50

46

Siedma výročná zpráva čsl. štátneho reálneho gymnázia v Rimavskej Sobote za školský rok 1929-30. Rimavská
Sobota : Kníhtlačiarenský učastinársky spolok , 1930.
47
Druhá výročná zpráva čsl. štátneho reálneho gymnázia v Rimavskej Sobote za školský rok 1924-25. Rimavská
Sobota : Kníhtlačiareň Gejza Klein, 1925. (takéto údaje sa opakujú i v nasledujúcich výročných správach)
48
„Riaditeľstvo čsl. št. reálneho gymnázia úctive žiada slovenské a české rodiny v Rimavskej Sobote, aby prijali žiakov
československých tried ústavu na byt, poťažne i na stravu. Nie je nás mnoho, preto dľa možnosti nech sa každý prihlási,
lebo inde žiaci nesmú byť ubytovaní len v slovenských alebo českých rodinách.“
Riaditeľstvo. In: Gemer-malohont, 12. júl 1924, č. 28, s. 2.
49
Museli predložiť: vysvedčeniu chudoby, prospech, prehlásenie o prijímaní iných podpôr, úradné lekárske
vysvedčenie. Takéto informácie sa objavovali i na stránkach regionálnych novín.
Žiadosti o prijatie do Štefánikovej koleje. In: Gemer-malohont, 14. jún 1924, č. 29 , s. 3.
50
Prvá výročná zpráva čsl. štátneho reálneho gymnázia v Rimavskej Sobote za školský rok 1923-24. Rimavská Sobota :
Kníhtlačiarenský učiteľský spolok, 1924.
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Oslavy narodenín prezidenta ČSR sa pripomínali každoročne 7. marca. Nie vždy deň
narodenín prvého prezidenta pripadol na jeden z vyučovacích dní. Ak pripadol 7. marec na nedeľu,
ktorá bola vnímaná ako deň školského i pracovného pokoja, slávnosť sa konala v sobotu. 51 Vo
všetkých školách sa konali prednášky „...o živote a velikej práci prezidenta“.52
V rámci školských osláv sa pripomínal 28. marec - venovaný pamiatke Jána Amosa
Komenského a mierovým snahám kultúrnych národov. Oslavovanou osobnosťou sa stal Ján Hus.
V tridsiatych rokoch pribudli sviatky podporujúce spojenectvo štátov Malej dohody.53 V niektorých
rokoch pribudol výročný alebo pamätný deň niektorej z osobností československých dejín. 54 Všetky
tieto pamätné dni si pripomínali všetci žiaci gymnázia, bez národnostného, či konfesionálneho
rozdielu. Inak tomu bolo 4. mája počas vzdania holdu pamiatke osloboditeľa M. R. Štefánika. Tento
deň si každoročne v rámci pietnej spomienky pripomenulo len československé oddelenie.55
Počas existencie gymnázia bol najvýznamnejším dňom 27. apríl 1925. V ten deň navštívil
gymnázium minister školstva a národnej osvety Dr. Ivan Markovič. Prítomný bol aj počas
vyučovania v troch československých a v dvoch maďarských triedach. 56

U žiakov mali obľubu samovzdelávacie spolky. Spolok „Tompa“ viedol pre žiakov
maďarského oddelenia prof. Andrej Báthory. Prof. Bernard Mišečka viedol krúžok „Jána Bottu“ pre
slovenských žiakov. Žiaci boli organizovaní v Československom Červenom kríži i v Masarykovej
leteckej lige. 57
Zväčša samostatne pripravilo slovenské a maďarské oddelenie umelecký a zábavný
program. Dňa 31. januára pripravovali akadémiu žiaci maďarského oddelenia, 14. februára
československého. Bolo to spojené s divadlom i so zábavou. Výťažok z týchto podujatí putoval do
podporných fondov.58 Len výnimočne došlo k usporiadaniu spoločného kultúrneho programu. Dňa
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Sobota patrila k bežným dňom školského vyučovania. Nevyučovalo sa v nedeľu a v stredu.
V Rimavskej Sobote sa konala prednáška historika Júliusa Bottu, v ktorej prirovnal Masaryka k Homérovi, tvorcovi
zborenia Habsburskej ríše. Od roku 1936 pribudli oslavy narodenín nového prezidenta E. Beneša.
T. G. Masaryk In: Gemer-malohont, 14. marec 1920, č. 10, s. 1.
53
Dňa 1. decembra 1930 „deň československo-juhoslovanskej vzájomnosti“, dňa 10. mája 1931 „deň československorumunskej vzájomnosti“. Pripomínali sa dni krajín ako Juhoslávia, Rumunsko Poľsko, Lotyšsko, Juhoslávia a Veľká
Románia.
54
Liberalistické tendencie a duch husitstva prenikal na pôdu gymnázia každoročne 27. júna. Žiactvu sa prednášalo
o národnom význame majstra Jána Husa. Konfesionálne ladené slávnosti pripomínali stavbu prvého kostola v Nitre,
smrť Metoda, 1000 ročná pamiatka sv. Václava (1929).
55
Výročná správa čsl. Štátneho reálneho gymnázia v Rimavskej Sobote za školský r. 1930-31. Podáva riaditeľ a prof.
Sbor. Rimavská Sobota : Kníhtlač uč. spolku filialka v Rimavskej Sobote, 1931. s. 34.
56
Druhá výročná zpráva čsl. štátneho reálneho gymnázia v Rimavskej Sobote za školský rok 1924-25. Rimavská
Sobota : Kníhtlačiareň Gejza Klein, 1925.
57
Ôsma výročná zpráva čsl. štátneho reálneho gymnázia v Rimavskej Sobote za školský rok 1930-31. Rimavská Sobota
: Kníhtlačiarenský učastinársky spolok , 1931.
58
Dňa 17. apríla 1926 žiactvo československého oddelenia vo veľkej dvorane hotelu Tatra predstavilo divadelný kus
„Charleyova teta“ od Th. Brandona. Svojím predstavením dosiahlo veľký mravný a hmotný úspech. Z čistého zisku 2.
197 Kčs bol založený podporný fond Jána Francisciho Rimavského. Rok predtým bolo dramaticky činné len maďarské
52
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21. marca 1937 usporiadal slovenský a maďarský spevácky zbor spoločné matiné pod vedením
učiteľa Ladislava Lacknera. Malo veľký úspech. Za získané finančné prostriedky zakúpili hudobné
nástroje a na škole založili hudobný krúžok Bedřicha Smetanu, ktorý svojím hudobným programom
prispieval do programu školských slávností.
Nechýbala ani účasť na kinematografických predstaveniach.
Športové podujatia sa stali miestom zápolenia, ale i individuálne športového vyžitie malo
značný ohlas. Najmä cez organizáciu Sokol (pod vedením Antonína Hlaváčka) a skauting. 59 V zime
sa žiaci sánkovali, lyžovali i korčuľovali. Korčuliarsky spolok každoročne uvoľnil niekoľko
desiatok vstupeniek pre žiakov gymnázia. K telovýchovným podujatiam slúžila telocvičňa.
V školskom roku 1928/29 prišli také tuhé mrazy, že ani telocvičňa nemohla byť dostatočne
vykúrená, a tak sa namiesto cvičenia iba prednášalo. Pre neobyčajne tuhé mrazy (11. februára 1929
to bolo až – 33 °C) bolo na niekoľko dní prerušené vyučovanie.60
V lete sa gymnazisti v čase telesnej výchovy kúpali v rieke Rimava. V roku 1926 sa
zúčastnili celoslovenského podujatia – druhých stredoškolských hier v Prahe. 61 Počas roka
chodievali na výlety. Škola organizovala návštevy hradov, miestneho múzea, ako i prírodných
pamätihodností v okolí.
I napriek športom a otužovaniu sa žiaci nevyhli chorobám, ktoré zapríčinili prerušenie
školského roku. Pre nákazlivú chrípku sa nevyučovalo od 25. januára do 3. februára 1927. 62
V dňoch 26. – 27. mája 1934 usporiadal ústav „Deň brannosti“ za účasti miestnej vojenskej
posádky, Sokola, Sedliackej jazdy, skautov atď. Na programe boli ľahkoatletické závody, hry,
volejbal, hádzaná a manifestačný sprievod. Úspech bol neočakávane skvelý, „dosiaľ sa ani jedného
podniku nezúčastnilo obecenstvo v takom veľkom počte ako tohto“. 63
Sociálnu situáciu zmierňovali podporné fondy. Výročné správy uvádzajú štedré dotácie
implicitne určené žiakom slovenského, alebo maďarského oddelenia. Prispievali jednotlivci, spolky
i rôzne banky. V roku 1924 filiálka Tatra banky udelila slovenským žiakom miestneho štátneho
reálneho gymnázia štipendiá v sume 600 Kčs. Táto položka bola rozdelená šiestim žiakom. Suma
4 000 Kčs (z tej istej banky) postačila na celoročnú stravu pre dvoch slovenských študentov. Sumou
500 Kčs mohlo riaditeľstvo poskytnúť výhercom literárnych súťaží. 64 Od začiatku tridsiatych rokov

oddelenie. Dňa 24. apríla 1925 zinscenovali „Študentský život v Heidebergu“ od Mayera a Förstera. Zisk (1 107 Kčs)
bol venovaný knižnici pauperum.
59
Najskôr fungoval len maďarský skauting. Až od školského roku 1933 vznikol slovenský skauting.
60
Šiesta výročná zpráva čsl. štátneho reálneho gymnázia v Rimavskej Sobote za školský rok 1928-29. Rimavská Sobota
: Kníhtlačiarenský učastinársky spolok , 1929.
61
Dievčatá z československého oddelenia vybojovali prvé miesto v štvorboji.
62
Štvrtá výročná zpráva čsl. štátneho reálneho gymnázia v Rimavskej Sobote za školský rok 1926-27. Rimavská Sobota
: Kníhtlačiarenský učastinársky spolok , 1927.
63
Jedenásta výročná zpráva štátneho reálneho gymnázia v Rimavskej Sobote za školský rok 1932-33. Rimavská Sobota
: Kníhtlačiarenský učastinársky spolok , 1933.
64
Podpory slovenskému žiactvu. In: Gemer-malohont, 5. apríl 1924, č. 14 , s. 1.
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pri gymnáziu fungovali „rodičovské združenia“. Mapovali sociálny status žiakov a vo veľkej miere
napomáhali zmierňovať zlé zdravotné, či sociálne zázemie žiactva. Celý školský rok podávali
žiactvu mlieko o 10. hodine celkom zdarma alebo za poplatok 25 halierov za ¼ litra mlieka. 65
Vybavili zľavy pre žiakov na opravu chrupu, mliečnu akciu, ošatenie chudobných i inštaláciu
školského rozhlasu.66
Bez podpory by mnohí žiaci nemohli študovať a ani prežiť. Hlavne žiaci slovenského
oddelenia nemali dostatok prostriedkov ani na zaplatenie školného. Pre chudobných žiakov bola
vytvorená knižnica pauperum, kde sa požičiavali knihy chudobným československým i maďarským
žiakom. Tieto služby využilo v roku 1924/25, keď väčšinu žiakov tvorili žiaci maďarskej
národnosti, 198 slovenských a 129 žiakov maďarského oddelenia. 67 Aj tieto údaje nám ukazujú zlý
sociálny status slovenských žiakov.
Riaditeľ gymnázia opísal stav žiactva po sociálnej stránke nasledovne: „A každý vie, že naše
žiactvo je temer bez výnimky chudobné, až príliš chudobné, veľká väčšina dochádza vlakom. Vstáva
zavčas rána a líha v pozdnej noci, čím trpí mladý organizmus, čím ztráca na energii celý národ!“ 68
Napriek týmto, niekedy žalostným podmienkam, cesta za vzdelaním bola lákavou pre mnohých
nadaných žiakov natoľko, že budova gymnázia sa stala primalou pre množstvo uchádzačov.
V školskom roku 1936/37 bola dokončená prístavba k školskej budove, čím došlo k rozšíreniu o 6
nových učební. Aj keď začiatok školského roku 1938/39 začal v znamení tolerancie oboch oddelení
gymnázia, „veľká“ politika a medzinárodná situácia ukončili spolužitie a spoločný vyučovací
proces dvoch národností pod správou spoločného riaditeľa na Štátnom maďarskom reálnom
gymnáziu so slovenskými pobočkami v Rimavskej Sobote. Následne československé oddelenie
bolo presťahované do Tisovca, budova sa vrátila pôvodným správcom, ktorí obnovili pôvodný
cirkevný ráz gymnázia s maďarským vyučovacím jazykom.

Záver
V Rimavskej Sobote v rokoch existencie 1. ČSR zaznievala v spoločenskom i kultúrnom
prostredí národnostná a jazyková pestrosť. Prostredníctvom odkrývania dejín najvýznamnejšej
školskej inštitúcie sme odhalili sociálnu, náboženskú a jazykovú rôznorodosť, diferencovaný vzťah
k politickej situácií prostredníctvom slávenia štátnych sviatkov. Nakoľko stredoškolské prostredie
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Jedenásta výročná zpráva štátneho reálneho gymnázia v Rimavskej Sobote za školský rok 1932-33. Rimavská Sobota
: Kníhtlačiarenský učastinársky spolok , 1933.
66
Štrnásta výročná zpráva štátneho maďarského reálneho gymnázia so slovenskými pobočkami v Rimavskej Sobote za
školský rok 1936-37. Rimavská Sobota : Kníhtlačiarenský učastinársky spolok , 1937.
67
Druhá výročná zpráva čsl. štátneho reálneho gymnázia v Rimavskej Sobote za školský rok 1924-25. Rimavská
Sobota : Kníhtlačiareň Gejza Klein, 1925.
68
Šiesta výročná zpráva čsl. štátneho reálneho gymnázia v Rimavskej Sobote za školský rok 1928-29. Rimavská Sobota
: Kníhtlačiarenský učastinársky spolok , 1929.
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v mnohom formuje národnostné i politicko-štátne postoje je nevyhnutné poznať to, čo sa dialo
v živote gymnázia, kde neváhal žiak maďarského oddelenia namieriť zbraň voči osobe riaditeľa.

Resume:
V tejto štúdií odkrývame niektoré aspekty vzájomného spolužitia maďarskej a slovenskej komunity
v Rimavskej Sobote. Hlavnú pozornosť venujeme školstvu, pričom sa sústredíme na dôležité
momenty, ktoré museli riešiť vyššie úradné miesta, ale i parlament ČSR. Zameriavame sa na
činnosť školského inšpektorátu, naznačíme rôznorodosť školského systému, pričom jadro nášho
záujmu tvorí situácia na najvýznamnejšej rimavskosobotskej školskej inštitúcii - Československom
štátnom maďarskom gymnáziu so slovenskými pobočkami, kde popri sebe od školského roku
1920/21 fungovali popri maďarských triedach i československé paralelky.
Summary
In this study, we uncover some aspects of co-living (co-habitation) of Hungarian and Slovak
community in Rimavska Sobota. We focus our attention on education, especially on important
nuances which had to be resolved by higher offices and by the Czechoslovakian parliament. We
concentrate on the activities of inspectorate and point to the diverseness of school system. The
situation in the most important school institution in Rimavska Sobota- the Czechoslovak State
Hungarian High School with Slovak affiliations – lays in the core of our interest. Starting in the
school year of 1920/1921, Czechoslovak classes were functioning side by side Hungarian ones in
this significant institution. (Important sources of information for writing this study were annual high
school reports, documents, regional press, literature of regional origin and archive fond of Ministry
of education in Prague.) (preklad Mgr. Mária Mojžišová)

Použitá literatúra a pramene:
Pramene:
Státní ústřední archiv (SUA) Praha, fond Ministerstva školstva a národnej osvety (MŠaNO)
Senát národního shromaždení republiky Československej z roku 1926. Interpelácia senátora dr.
Törkölyho a spoločníkov MŠaNO o neodôvodnenom biľagovaní žiakov VIII. triedy reálneho
gymnázia v Rimavskej Sobote.
Gemer-Malohontské múzeum v Rimavskej Sobote, knižný fond
Értesitője az 1919 – 1920-ik tanévről. A Rimavská Sobótai (Rimaszombati) egyesült protestánts
főgimnázium. Rimaszombat : Nyomattott Id. Rábely Miklós fia kőnyomdájában, 1920.
(výročná správa gymnázia 1919/1920)
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Prvá výročná zpráva čsl. štátneho reálneho gymnázia v Rimavskej Sobote za školský rok 1923-24.
Rimavská Sobota : Kníhtlačiarenský učiteľský spolok, 1924. (a následne výročné správy
gymnázia do roku 1938)
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Gemer-malohont, 1920 - 1938.
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VYBRANÉ UKAZOVATELE EKONOMICKÉHO VÝVOJA V
ČESKOSLOVENSKU PRED PEŇAŽNOU REFORMOU Z ROKU 1953.
Mgr. Marcel Pecník, 2. ročník, Slovenské dejiny

Peňažný systém, financie a mena štátu sú v každom období jeho historického vývoja
ovplyvňované viacerými dôležitými faktormi. Ide o základné určenosti politické, ideologické,
ekonomické, hospodárske, kultúrne, ale aj umelecké a technické. Túto štúdiu zameriavame hlavne
na analýzu a charakteristiku práve finančných a peňažných konzekvencií vývoja československého
peňažníctva pred júnom 1953, keď bola v Československu uskutočnená peňažná reforma.

Príčiny peňažnej reformy v r. 1953 (ďalej iba reforma) vidíme už v období tesne po
skončení druhej svetovej vojny. V rámci menovej reformy, ktorá sa udiala v roku 1945 bolo
potrebné znovu skonsolidovať československú menu a vysporiadať sa s hospodárskym a finančným
dedičstvom druhej svetovej vojny. Jedným z výsledkov reformy bolo aj plánované zriadenie
Likvidačného fondu menového, ktorý mal za úlohu spravovať viazané vklady, ktorých existencia
tiež priamo súvisí so skončením vojny, znovuzjednotením Československa a realizáciou menovej
reformy z novembra 1945. Práve viazané vklady boli dôležitou, ale aj háklivou súčasťou
československého povojnového peňažníctva. S neblahými dôsledkami vojny súvisel aj tzv. viazaný
trh. Išlo o spôsob nákupu statkov, napr. spotrebných (potraviny, rôzne materiály a výrobky) na
prídel. Prídelový systém, ktorý je charakteristický pre deficitný trh v pretrvával československých
pomeroch až do roku 1953. Z ekonomických a peňažných ukazovateľov, ktoré postupne
predznamenali reformu peňažníctva je nutné spomenúť štruktúru obeživa, tj. peňazí, ktoré sa ocitli
po vojne v obehu a slúžili ako prostriedky pre nákup tovarov. Objem tohto obeživa sa postupne
zväčšoval, čím jeho hodnota upadala1. Navyše, výraznú úlohu pri konštituovaní československého
peňažníctva a ekonomiky v päťdesiatych rokoch zohrali hospodárski poradcovia zo Sovietskeho
zväzu.
Štátna banka československá a organizácia československého peňažníctva.
Národná banka československá (NBČS) plnila úlohu bankového a peňažného ústavu od
roku 1945 podľa zákona č. 139/1945. Slovenská národná banka v Bratislave sa stala oblastným

1

Hrozivá inflácia však až do roku 1953 nenastala.
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ústavom NBČS pre Slovensko s presným názvom : Národná banka československá, oblastný ústav
pre Slovensko2.
V období pred ustanovením NBČS sa otázkami zavádzania platidiel na oslobodených
územiach a potom v ČSR zaoberal Československý menový úrad, ktorý vznikol na základe dekrétu
prezidenta Beneša z 12. 11. 1944 v Londýne. Od októbra 1945 prevzala jeho agendu NBČS3. Tá sa
zákonom č. 31/1950 zo dňa 9. marca 1950 pretransformovala na centrálnu Štátnu banku
československú (ŠBČS)4.
Banka prevzala všetky práva a záväzky Národnej banky československej, Živnostenskej
banky, slovenskej Tatra banky a Poštovej sporiteľne. 5 Uvedené ústavy následne zanikli. Hlavným
sídlom ŠBČS sa stala Praha, taktiež zároveň vznikol podľa vzoru činnosti NBČS aj oblastný ústav
pre Slovensko so sídlom v Bratislave. Dôležitou funkciou banky bolo vydávanie bankoviek
a regulácia obehu peňazí v štáte.
Vznik a fungovanie novej banky v Československu podnietili aj prijatie zákona
o organizácii peňažníctva v krajine, ktorý pod číslom 84/1952 prijalo Národné zhromaždenie ČSR
dňa 11. decembra 1952. Tento zákon mal priamo reflektovať na štátny plán rozvoja hospodárstva
a stanoviť korunu ako kontrolný prostriedok v hospodárskych vzťahoch. Z dnešného pohľadu priam
cynicky6 pôsobí jedna z pasáží základných ustanovení zákona, ktorá deklaruje zvýšenú starostlivosť
o vzrast úspor pracujúcich a ich využití na budovanie socialistického hospodárstva.7
Peňažnú a úverovú sústavu štátu tvorili od roku 1953 tieto inštitúcie: samozrejme ŠBČS
a okrem nej ešte Investičná banka8 a sústava štátnych sporiteľní9.
Investičná banka, dovtedy národný podnik, bola reorganizovaná na štátny peňažný ústav,
teda podriadená ministerstvu financií. Jej pobočky boli zriadené vo všetkých mestách, ktoré boli
sídlom Krajských národných výborov.10
Dovtedajšie ústavy ľudového peňažníctva sa premenovali na štátne peňažné ústavy. Okresné
sporiteľne a záložne, na Slovensku okresné sporiteľne a pokladnice, ako aj sporiteľne a záložne
v Prahe a Brne sa premenovali na Štátne sporiteľne. Obvod pôsobnosti a sídlo týchto inštitúcií
zostali spravidla totožné so sídlom Okresného národného výboru.11
2

ŠŮLA, J.: Přehled československé měny v letech 1918 - 1989. In: Měnové systémy na území českých zemí 1892 1993. 1. vyd. Praha - Opava : Ústav historie a muzeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezké univerzity, 1995.
ISBN: 80-85879-23-9. s. 25.
3
HORVÁTH, Š., VALACH, J.: Peňažníctvo na Slovensku 1945 - 1950. 1. vyd. Bratislava : Alfa, 1984. s. 45.
4
ŠŮLA, J.: Přehled československé měny..., s. 25.
5
Zákon č. 31/1950, zo dňa 9. marca 1950 o Štátnej banke československej.
6
Cynicky s ohľadom na výsledky menovej reformy z r. 1953 kedy peniaze obyvateľstva boli skutočne použité na
budovanie národného hospodárstva.
7
Zákon č. 84/1952 zo dňa 11. decembra 1952 o organizácii peňažníctva.
8
Investičná banka vykonávala financovanie investícií a poskytovala dlhodobé úvery.
9
Štátne sporiteľne sa starali predovšetkým o vklady obyvateľstva a spravovali štátne pôžičky.
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Zákon č. 84/1952...
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Súčasťou systému peňažníctva v Československu v období vzniku a formovania ŠBČS bola
aj Živnostenská banka 12. Táto však, vzhľadom na charakter politického a ekonomického vývoja
v krajine postupne strácala svoje ideové opodstatnenie. Bola však zachovaná a určená na plnenie
niektorých úloh pre súkromnú klientelu v styku so zahraničím.

Prídelový systém.
Jednou z východiskových úvah o potrebe peňažnej reformy v Československu začiatkom
päťdesiatych rokov dvadsiateho storočia bol aj obraz systému a rozloženia peňažného obeživa
v štáte. V súvislosti s tým je potrebné naznačiť a popísať existenciu špecifického fenoménu
tovarovo - peňažného výmenného systému a tým je viazaný trh, teda prídelové hospodárstvo.
Do prvej päťročnice (1949 - 1953) hospodárskeho plánovania vstúpilo Československo
práve s lístkovým - prídelovým spôsobom zásobovania obyvateľstva základnými potravinami
a niektorými priemyselnými výrobkami. 13 Tento systém bol priamym dôsledkom existencie tzv.
deficitného trhu 14 , ktorý zapríčinili viaceré faktory v nadväznosti na konsolidáciu hospodárstva
rozvráteného druhou svetovou vojnou. Jednotlivé určené druhy tovarov boli obyvateľstvom
nakupované pre ich nedostatok, za tzv. lístky, ktoré boli prideľované ľuďom, pričom zohľadňované
osobitným spôsobom boli skupiny, ako sú deti, ťažko pracujúci a chorí.
Nedostatkový trh bolo objektívne nutné revitalizovať. Analýzou situácie, ako aj dobových
pohľadov na ňu zisťujeme, že dôvody udávané pre odstránenie lístkového systému boli v podstate
dvojaké. Jednalo sa o ideologické argumenty a teda aj nespokojnosť s takýmto fungovaním
zásobovacieho trhu, ale aj o praktické - pragmatické ekonomické úvahy. Z tých prvých spomeňme
napr. skutočnosť, že ideológom a predstaviteľom pofebruárového režimu sa rozhodne nepáčil tzv.
"rovnostársky" charakter prideľovania lístkov širokým skupinám obyvateľstva. Ten bol v rozpore
so socialistickou zásadou odmeňovania podľa množstva a kvality práce. 15 Toto tvrdenie vzhľadom
na svoju ukotvenosť v socialisticko-politickom režime a tiež aj systéme hospodárenia nesie v sebe
zásadné dichotómie. Tie odhalíme, ak sledujeme spôsob výroby a prerozdeľovania statkov
pochádzajúcich z nej medzi obyvateľstvo. Jednoznačne možno povedať, že takýto argument
odstránenia lístkového systému vôbec nerefletuje na ekonomické potreby trhu, a to ani
socialistického, ktorý mal v konečnom dôsledku reformovať.
V tomto zmysle sa ako jediné a opodstatnené javia príčiny a argumenty ekonomické. Vo
všeobecnej rovine konštatujeme, že lístkový systém nie je efektívnym spôsobom prerozdeľovania
12

HORVÁTH, Š., VALACH, J.: Peňažníctvo na Slovensku..., s. 174.
PRŮCHA, V.: Ekonomický vývoj Československa a aktuálne otázky hospodárskej politiky. 1. vyd. Praha : Pravda,
1988. s. 78.
14
Deficitný trh je predovšetkým charakteristický tým, že dopyt prevyšuje ponuku tovarov.
15
CAMBEL, S. a kol.: Dejiny Slovenska VI. 1. vyd. Bratislava : SAV, 1988. s. 312.
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tovarov. Objektívnym je vždy komplex obchodných vzťahov, ktorý je tvorený výsledkami
produktívnej práce obyvateľstva - na jednej strane subjektívnymi (výplaty, peniaze, poukážky - teda
prostriedky pre nákup tovarov) a na strane druhej objektívnymi, všeobecnými (teda produktami,
ktoré možno v obchodnom vzťahu zakúpiť). Teoreticky by sme mohli tento systém nazvať výrobno
- nákupným ekonomickým okruhom. Tento však až do peňažnej reformy v r. 1953
v Československu neexistoval. Popri viazanom fungoval síce i voľný a neoficiálne aj čierny trh, ale
produkty, ktoré si občania mohli v rámci neho zakúpiť boli častokrát predražované . Tento fakt
súvisel s ich nedostatkom, ako aj so špekuláciami mnohých "obchodníkov", ktorí túto situáciu
využívali a zneužívali. Predražovaním určitých tovarov sa navyše znehodnocovali peniaze ľudí,
ktoré im zostávali po nákupe za lístky a tieto potom používali na nákupy na voľnom trhu. Za ich
hodnotu totiž dostali oveľa menej tovarov. Okrem toho je nutné nahliadnuť aj na stránku
administratívneho zabezpečenia fungovania prídelového systému. Tento viazal na seba nielen trh
ako taký, ale aj množstvo personálu, ktorý pracoval s lístkami a záležitosťami s nimi súvisiacimi.16
Lístkový systém existoval už od roku 1948, pretože ani výroba, ani zahraničný obchod
nemohli zabezpečiť takú úroveň spotreby, ktorá by pri vtedajších úradných cenách zodpovedala
peňažným príjmom obyvateľstva. 17 V. Varinský uvádza, že jedným z hlavných úskalí zahraničných
obchodných stykov s Československom bola neochota západných krajín poskytovať nové úvery. Tá
pramenila, o.i., z nespokojnosti predstaviteľov daných štátov s nedoriešením otázky náhrad za
znárodnený majetok.18 Ako vidieť, odstránenie viazaného trhu a prídelového hospodárstva bolo síce
nutné, ale neľahké.
Možnosť rýchleho operatívneho zrušenia prídelov a zavedenia výlučne voľného trhu v tejto
situácii tiež nepripadala do úvahy. Neexistovali totiž rozsiahlejšie zásoby tovarov, a to znamená, že
pri náhlom "otvorení" trhu by sa tento okamžite vykúpil - vyčerpal. Opäť by došlo k rapídnemu
zvýšeniu cien. Všeobecné zdraženie by najviac postihlo menej majetné vrstvy, ktoré nedisponovali
veľkou hotovosťou. Preto bol zvolený iný postup. Išlo o snahy postupne zosúladiť kúpnu silu
obyvateľstva s tovarovými fondami, ktorými disponoval štát prostredníctvom riadenej ekonomiky.
Peňažné prostriedky obyvateľstva, ktoré sa v globálnom meradle navyšovali sa mali postupne vo
väčšej miere odčerpávať voľným predajom niektorých výrobkov za vyššie ceny, pričom sa očakával
následný rýchlejší vzostup ponuky. 19 Prechod k voľnému trhu sa mal teda pôvodne, podľa
predpokladov vedenia štátu,

uskutočniť postupným rozširovaním spektra voľne predávaného

tovaru a zároveň s tým spojeným postupným znižovaním cenového rozpätia medzi voľným
16

PRŮCHA, V.: Ekonomický vývoj Československa..., s. 78.
PRŮCHA, V.: Ekonomický vývoj Československa..., s. 78.
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VARINSKÝ, V.: Historické peripetie menovej reformy v roku 1953 s osobitným zreteľom na jej vývoj na Slovensku.
In: Krízy režimov sovietskeho bloku v rokoch 1948 - 1989. Banská Bystrica : Pedagogická spoločnosť J. A.
Komenského, 1997. ISBN: 80-88784-14-X. s. 64.
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PRŮCHA, V.: Ekonomický vývoj Československa..., s. 79.
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a viazaným trhom. Vzhľadom na vývoj ekonomiky sa však takáto úvaha javila ako jasne utopická.
Až do roku 1953 štát nedokázal eliminovať systém lístkového nákupu.
Zvláštnosťou existencie dvojakého trhu v štáte 20 je aj dvojaká hodnota koruny. To je
z hľadiska peňažníctva nebezpečný jav. Rôzne ceny rovnakých tovarov na dvoch paralelných
legálnych trhoch znehodnocovali menu.
Od roku 1949 vláda pristúpila k ďalším opatreniam, ktoré upravovali pomery na týchto
trhoch. Živnostníci a roľníci s vlastníctvom pôdy s výmerou nad 15 ha a tiež aj roľníci, ktorí
neplnili kontingenty21 prestali mať nárok na prídel textilných výrobkov a obuvi. Tieto tovary museli
kupovať za vyššie ceny na voľnom a čiernom trhu. Štát podstatne obmedzil aj svoje dotácie
k niektorým cenám a zvýšili sa aj ceny za alkohol a niektoré tovary, ktoré nepodliehali prídelovému
hospodárstvu. Zdražovalo sa dokonca aj na viazanom trhu! Išlo najmä o ceny za textil a obuv22.
Čiže tieto, už viackrát spomenuté komodity nekupovali za vyššie ceny len "nepriatelia režimu", ale
aj občania, ktorí boli ideologicky k režimu v priaznivom vzťahu. Postupne vzrastal aj index
maloobchodných cien, teda aj životné náklady obyvateľstva. Mzdy sa síce nominálne zvyšovali23 ,
ale nastúpený trend riadenia ekonomiky nezvládol uspokojenie požiadavky po raste osobnej
spotreby. Tento sa naopak spomalil a s ním aj rozvoj hospodárstva.
Na začiatku päťdesiatych rokov boli voľné ceny potravín, textilu a obuvi väčšinou 2 - 4 krát
vyššie ako na viazanom trhu. V extrémnych prípadoch, ako tomu bolo napr. pri komoditách, ako
masť a cukor išlo až o deväť násobný rozdiel!24 Z celkového množstva predaného tovaru pripadalo
na voľný trh cca 24 % chleba, 10 % iných potravín, 25 % textilých výrobkov, a vyše 75 % obuvi. 25
Vývoj vnútorného trhu a hospodárstva v priebehu plnenia prvého päťročného socialistického
plánu hospodárenia v Československu teda nebol dostačujúci a vhodný na to, aby bol prídelový
systém odstránený. Príjmy obyvateľstva by síce stačili na uspokojenie základných i niektorých
nadštandardných potrieb, to však neumožňoval deficitný trh. Ten pretrvával v Československu až
do peňažnej reformy.
Inflačné tendencie československej koruny.
Vzhľadom na existenciu dvojakého, až trojakého trhu mal charakter vývoja menovej situácie
v krajine zjavné inflačné tendencie. Nerealizovaná a nerealizovateľná kúpna sila nadobúdala
postupne taký rozsah, ktorý výrazne oslaboval stabilitu koruny.
20

Pokojne však možno hovoriť aj o trojakom trhu a trojakej hodnote koruny, keďže popri voľnom a viazanom trhu
existoval ešte aj čierny trh.
21
V celkovom meradle išlo asi o pätinu obyvateľstva.
22
PRŮCHA, V.: Ekonomický vývoj Československa..., s. 79.
23
V roku 1953 sa priemerná mzda pracujúcich pohybovala okolo sumy 4 - 6 tis. Kčs. Údaj podľa: VOREL, P. : Od
pražského groše ke koruně české. 1. vyd. Praha : Rybka publishers, 2000. ISBN: 80-86182-36-3. s. 449.
24
PRŮCHA, V.: Ekonomický vývoj Československa..., s. 80.
25
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Inflačné javy spred roku 1953 v Československu mali viacero príčin. Dôsledky a výsledky
menovej reformy z roku 1945 nedokázali úplne prekonať inflačné dedičstvo druhej svetovej vojny.
K prebytku obeživa neskôr prispeli, i keď pozvoľne, ale predsa postupne uvoľňované viazané
vklady. Ich objem len do júna 1947 predstavoval vyše 33 mld korún. Do konca prvej "dvojročnice"
v Československu sa v obehu ocitlo takmer 78 mld korún. Tento prírastok jednoznačne nemohol
zodpovedať rastu ekonomiky.
Po roku 1949 sa inflačné trendy prehlbovali. Do obdobia pred peňažnou reformou v roku
1953 sa síce darilo obmedzovať objem obeživa26, ten však v máji 195327 stále predstavoval niečo
vyše 50 mld korún28. Vhodne vývoj obeživa ilustruje J. Sém. Uvádza prehľad číselných údajov o
objeme obeživa v Československu takto :
v roku 1945 to bolo 28, 2 mld Kčs
1946 - 45, 7 mld Kčs
1947 - 59, 1 mld Kčs
1948 - 75, 6 mld Kčs
1950 - 77, 8 mld Kčs
a 31. 5. 1953 po opatreniach na obmedzenie objemu obeživa - 53 mld Kčs. 29
Navyše, mnohí občania mali v bankách, na viazaných vkladoch, ale aj len tak
v domácnostiach uložené

výrazné peňažné hotovosti. Ich existencia nepredstavovala len

ideologický problém. V systéme nerovnomerného prídelového hospodárenia boli väčšie finančné
obnosy obyvateľstvom používané na periodicky sa opakujúce "nákupné horúčky", ktoré vyvolávali
následné poruchy v zásobovaní voľného trhu."30 Niet sa čomu diviť. Bola to len prirodzená reakcia
ľudí na vzniknutú situáciu. Väčšiu hodnotu ako peniaze pre nich predstavovali jednotlivé tovary.
Navyše prevládala permanentná neistota z vývoja novej a meniacej sa politickej a ekonomickej
situácie. Dochádzalo k tezaurovaniu peňazí. Ľudia odkladali finančné hotovosti nielen v bankových
inštitúciách, ale ako už bolo spomenuté, aj v domácnostiach. Keďže mince spravidla nepodliehali
v minulosti pri zmenách menových systémov

výmene, zrušeniu či inflácii, boli častokrát

tezaurované práve mince, a nie bankovky či štátovky. Najvyšším mincovým nominálom tohto
obdobia bola dvojkoruna, teda bolo častým javom, že ľudia doma schovávali a tak sťahovali
z obehu veľké množstvá niklových dvojkorún. 31 Plnej fľaši dvojkorún verili viac, ako dvom - trom
tisíckam v peňaženke. Nerovnomerné rozloženie obeživa v štáte stavalo nielen režim, ale aj

26
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ekonomiku a peňažníctvo pred otázku, ako sa s týmto problémom vysporiadať a ako konštituovať
peňažnícky systém tak, aby objektívne reflektoval na možnosti trhu.
Jednou z hlavných disproporcií v rokoch 1949 - 1953 bol aj rýchly rast nominálnych
príjmov v porovnaní s rastom produktivity práce, no aj životného štandardu. Aj tempo rozvoja tých
odvetví národného hospodárstva, ktoré mali uspokojvať dopyt obyvateľstva permanentne
zaostávalo. Išlo predovšetkým o spotrebný priemysel, poľnohospodárstvo a služby. 32
Peniaze Československej republiky od mája 1945 do júna 1953.
Pre komplexnejší obraz o tomto období uvádzame prehľad platných peňazí Československa
od znovuobnovenia spoločnej československej meny v novembri 1945 až po peňažnú reformu
z júna 1953.
Zaujímavým úkazom povojnového československého peňažníctva sú prvé štátovky. Ich
vznik súvisí už s exilovým pôsobením československej vlády v Londýne začiatkom štyridsiatych
rokov. Zvláštnosťou na českoslovenkých štátovkách z Anglicka je, že nemajú na sebe zobrazený
letopočet. Vysvetliť to možno opatrnosťou exilovej vlády pri určovaní približného dátumu konca
vojny a znovuzjednotenia krajiny.
Išlo konkrétne o tieto nominály: 5 Kčs - platila v obehu v Československu od menovej
reformy z 1. novembra 1945 až do peňažnej reformy z 1. júna 1953.33,10 Kčs - 1. 11. 1945 - 31. 5.
1953, 20 Kčs - 1. 11. 1945 - 31. 5. 1953, 50 Kčs - 1. 11. 1945 - 31. 5. 1953, 100 Kčs - 1. 11. 1945 31. 5. 1953, 500 Kčs - 1. 11. 1945 - 31. 5. 1953 a 1000 Kčs - 1. 11. 1945 - 31. 5. 1953.
Po tom, ako sa skonsolidovali pomery v znovuzjednotenom Československu Národná banka
československá, ako aj ministerstvo financií34 začali s emisiou vlastných československých peňazí,
ktoré už vznikli na území ČSR. Pokiaľ ide o mince, do razby prvých československých
povojnových mincí platili dočasne rôzne

typy predvojnových, ako

aj slovenských

a protektorátnych mincí. Z mincí obdobia prvej Československej republiky to boli: 10 haliernik
(mosadz) - platil do 31. 12. 194735 , 20 haliernik (medinikel) - do 31. 12. 1947, 50 haliernik
(medinikel) - do 31. 12. 1947, 1 koruna (medinikel) - do 31. 5. 1947, 5 koruna (striebro) - do 31.
5. 1947, 5 koruna (medinikel) - do 31. 5. 1947, 10 koruna (striebro) - do 31. 5. 1953 a 20 koruna
(striebro) - do 31. 5. 1953

32
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Do 31. mája 1953 platili aj pamätné 36 strieborné mince, a to desaťkoruna vydaná k 10.
výročiu vzniku ČSR (1928) a dvadsaťkoruna vydaná k úmrtiu prezidenta prof. T. G. Masaryka
(1937), obidve s portrétom prezidenta Masaryka.
Z mincí prvej Slovenskej republiky ostali dočasne v platnosti tieto nominály : 5 haliernik
(zinok) - do 31. 12. 1947, 10 haliernik (mosadz) - do 31. 12. 1947, 20 haliernik (hliník) - do 31. 5.
1948, 50 haliernik (medinikel) - do 29. 2. 1948, 50 haliernik (hliník) - do 28. 2. 1948, 1 koruna
(medinikel) - do 31. 5. 1947, 5 koruna (medinikel) - do 31. 5. 1947, 10 koruna (striebro) - do 31.
12. 1947 a 20 koruna (striebro) - do 31. 12. 1947.
Do 31. 12. 1947 platili ešte aj pamätné mince Slovenskej republiky. Išlo o striebornú
dvadsaťkorunu, razenú z príležitosti voľby prvého prezidenta SR ThDr. Jozefa Tisa a striebornú
päťdesiatkorunu k príležitosti piateho výročia vzniku prvej SR, obidve s portrétnym motívom
prezidenta Tisa.
Tak ako slovenské, tak aj zinkové protektorátne mince ostali dočasne v platnosti na území
celej ČSR, teda aj na slovenskom území. Aj preto sa dodnes u nás vyskytujú. Doba ich platnosti
však bola rôzna, pri jednotlivých nomináloch to vyzeralo nasledovne : 10 haliernik - do 31. 12.
1951, 20 haliernik - do 31. 5. 1948, 50 haliernik - do 29. 2. 1948 a 1 koruna - do 31. 12. 1951.
Na našom území po vojne a do roku 1953 platili aj bankovky a štátovky predošlých štátnych
útvarov, ktoré tu existovali. Uvádzame len tú jednu poukážku, ktorá zostala v obehu aj po menovej
reforme v novembri 194537. 1 koruna ( "moskovská" ) - do 13. 4. 1946.
Z vlastných československých platidiel, ktoré už boli emitované československými orgánmi,
a to už na čs. území uvádzame všetky mince, bankovky a štátovky vydané v období medzi dvomi
povojnovými menovými reformami:
Štátovky: 100 Kčs - 1. 11. 1945 - 31. 5. 1953, 50 Kčs - 17. 12. 1948 - 31. 5. 1953, 5 Kčs - 25. 5.
1949 - 31. 5. 1953, 20 Kčs (a) - 21. 12. 1949 - 31. 5. 1953, 20 Kčs (b) - 6. 12. 1950 - 31. 5. 1953,
10 Kčs - 27. 6. 1950 - 31. 5. 1953, 50 Kčs (I. vydanie) - 21. 12. 1950 - 31. 5. 1953 a 50 Kčs (II.
vydanie) - 6. 12. 1951 - 31. 5. 1953.
Bankovky: 1000 Kčs (I. vydanie) - 1. 11. 1945 - 31. 5. 1953, 1000 Kčs (II. vydanie) - 1. 11. 1945 31. 5. 1953, 5000 Kčs - 3. 5. 1946 - 31. 5. 1953 a 500 Kčs - 21. 6. 1946 - 31. 5. 1953.
Mince 38 : 20 haliernik - razený zo zliatiny Cu+Zn, 29. 5. 1948 - 31. 5. 1953., 20 haliernik Al+Mg, 22. 10. 1951 - 31. 5. 1953, 50 haliernik - Cu+Zn, 25. 3. 1947 - 31. 5. 1953, 50 haliernik 36

Bežnou praxou mincovania štátu je, že aj pamätné mince možno používať v platobnom styku, a to vo výške ich
oficiálneho nominálu.
37
Do novembra 1945 ešte platilo v ČSR aj množstvo papierových platidiel z obdobia prvej Československej republiky,
všetky protektorátne a slovenské bankovky a vojenské "moskovské" poukážky. V obehu ich od 1. novembra nahradili
pripravované "londýnske" československé štátovky.
38
S razbou mincí sa začalo v r. 1946 po zrekonštruovaní vojnou veľmi poškodenej Kremnickej mincovne. Nové mince
v hodnotách 20 h. , 50 h. a 1 Kčs boli redukovanými replikami mincí z predvojnového obdobia. Iný námet mala iba
dvojkoruna.
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Al+Mg, 1. 11. 1951 - 31. 5. 1953, 1 koruna - Cu+Ni, 25. 4. 1946 - 31. 5. 1953, 1 koruna - Al+Mg,
17. 3. 1950 - 31. 5. 1953 a 2 koruna - Cu+Ni, 27. 5. 1947 - 31. 5. 1953.
V období rokov 1945 - 1953 vzniklo spolu 8 strieborných pamätných mincí, čo je dvakrát
viac ako vydalo od roku 1918 do roku 1945! Pamätné mince sú od roku 1953 do súčasnosti razené
v počtoch, ktoré nepresahujú desiatky tisíc kusov. Ide o tieto mince:
50 Kčs - na pamiatku tretieho výročia Slovenského národného povstania, Ag+Cu+Ni+Zn, 28. 8.
1947 - 31. 5. 1953,
50 Kčs - na pamiatku tretieho výročia Pražského povstania, Ag+Cu+Ni+Zn, 1948, 5. 5. 1948 - 31.
5. 1953,
50 Kčs - pri príležitosti 70. výročia narodenia J. V. Stalina, Ag+Cu+Ni+Zn, 1949, 21. 12. 1949 31. 5. 1953,
100 Kčs - pri príležitosti 600. výročia založenia Karlovej univerzity v Prahe, Ag+Cu+Ni+Zn, 7. 4.
1948 - 31. 5. 1953,
100 Kčs - na pamiatku 30. výročia vzniku Československej republiky, Ag+Cu+Ni+Zn, 27. 10.
1948 - 31. 5. 1953,
100 Kčs - na pamiatku 700. výročia vydania jihlavského banského práva, Ag+Cu+Ni+Zn, 1949, 31.
8. 1949 - 31. 5. 1953,
100 Kčs - pri príležitosti 70. výročia narodenia J. V. Stalina, Ag+Cu+Ni+Zn, O. Španiel, 1949, 21.
12. 1949 - 31. 5. 1953,
100 Kčs - pri príležitosti 30. výročia založenia Komunistickej strany Československa,
Ag+Cu+Ni+Zn, 1951, 16. 5. 1951 - 31. 5. 1953.
Spomenuté fenomény - štruktúra peňažníctva v Československu, prídelový systém, inflačné
tendencie, ako aj množstvo peňazí v obehu boli hlavnými príčinami peňažnej reformy, ktorá sa
uskutočnila v prvých júnových dňoch roku 1953. Táto menová reforma na dlhé obdobie poznačila
obraz československej ekonomiky.
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ANTISEMITIZMUS NA SPIŠI V KONTEXTE POVOJNOVEJ SITUÁCIE
1945 – 19481
Mgr. Jana Šišjaková, 2. ročník, Slovenské dejiny

Po skončení druhej svetovej vojny a vzniku nového štátnopolitického útvaru, obnovenej
Československej republiky, Slovensko a jeho obyvateľov čakala ťažká úloha – konsolidácia vojnou
rozvrátených pomerov na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach spoločenského života –
politickej, hospodárskej, kultúrnej, sociálnej atď. Roky 1945 –1948 boli v Československu rokmi
podstatných politických zmien, ale tiež mnohých procesov v rámci meniacej a pretvárajúcej sa
spoločnosti. Povojnová obnova republiky a návrat do konsolidovaných pomerov boli konfrontované
s mnohými problémami – ako napr. vyrovnanie sa so zmenenou politickou situáciou, sformovanie
vnútornej i zahraničnopolitickej línie, narastajúca rivalita medzi politickými stranami, pokusy
o potrestanie tých osôb a skupín obyvateľstva, ktoré akýmkoľvek spôsobom boli podporovateľmi či
sympatizantmi minulého režimu, obnova vojnou zničenej infraštruktúry a bytových fondov,
ťažkosti spojené so zabezpečovaním základných životných potrieb (strava, ošatenie, základná
sociálna

a

zdravotná

starostlivosť).

Obyvateľstvo

sa

neraz

dostávalo

do

konfliktu

s administratívnym aparátom, prekvitalo pašeráctvo, rabovanie, dochádzalo k prejavom banditizmu,
rozmáhal sa čierny obchod a pod. Situáciu komplikovali tiež transfery jednotlivých skupín
obyvateľstva (odsun Nemcov, vzájomná výmena obyvateľstva medzi ČSR a Maďarskom, vnútorná
kolonizácia, opcia a presídlenie do ZSSR) atď.
V najhoršej situácii sa v tomto smere nachádzalo obyvateľstvo východného Slovenska, ktoré
bolo v dôsledku prechodu frontu vojnovými udalosťami najviac zasiahnuté. Najzúfalejšie pomery
boli v jeho severovýchodnej časti (najmä v okresoch Medzilaborce, Svidník, Stropkov, Snina
a Sobrance, kde žilo prevažne rusínske obyvateľstvo). V lete 1945 tu až takmer 50 000 osôb nemalo
vlastnú strechu nad hlavou.2
Pomery v oblasti Spiša v porovnaní s týmito okresmi dosahovali lepšiu úroveň, hoci
sociálna situácia obyvateľstva bola rovnako katastrofálna. Napríklad v okrese Kežmarok sa podľa
hlásení MNV pociťoval nedostatok bytového fondu, v jednom dome neraz žilo niekoľko rodín.
S tým súvisela nedostatočná hygiena a zvýšený výskyt nákazlivých chorôb. Veľké problémy boli aj
v poľnohospodárstve, ktoré predstavovalo primárny zdroj obživy obyvateľstva tohto regiónu, a tie
1

Štúdia je výstupom z grantového projektu VEGA č. 1/7183/07 „Rodina vo vojne a po vojne: sociálne podhubie
radikalizmu a extrémizmu na Slovensku v súvislosti s dvoma svetovými vojnami v 20. storočí“.
2
ŠMIGEĽ, Michal – KRUŠKO, Štefan: Opcia. Proces opcie a presídlenia občanov Československa do ZSSR na
základe československo-sovietskej dohody z 10. júla 1946. 1. vyd. Prešov : Koordinačný výbor reoptantov Slovenskej
republiky, 2005. s. 98.
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pretrvávali následkom sucha a neúrody aj počas nasledujúcich rokov. Následkom toho sa v oblasti
prudko rozmohli spomínané javy, ako krádeže, pytliactvo, cezhraničné pašeráctvo a čierny obchod,
a to najmä s potravinami a dobytkom. Chudoba narastala do hrozivých rozmerov a mnohí ľudia –
i celé rodiny – doslova bojovali o prežitie. Ako informoval ONV v Spišskej Starej Vsi, „pre
chudobu a neúrodnosť pôdy je v okrese iba 30% obyvateľstva samozásobiteľov“, ostatné
obyvateľstvo bolo nútené spoľahnúť sa na štátom zabezpečované prídelové zásobovanie. To však,
mierne povedané, pokrivkávalo – nebolo pravidelné, jednotlivé (základné) potravinové články
nepostačovali a chýbali aj základné druhy priemyselného a spotrebného tovaru. V zložitej situácii sa
ocitli tiež prisťahovavší sa kolonisti z horských okresov do obcí vyprázdnených po vysídlení
nemeckého obyvateľstva, najmä v kežmarskom okrese – bez prostriedkov i znalostí
obhospodarovania pôdy, bez istoty, že tu budú môcť zostať natrvalo. Ďalšie problémy plynuli
z nacionálnych či náboženských rozdielov a osobných pohnútok. Neutešené pomery na východnom
Slovensku v prvých povojnových rokoch navyše komplikovali oddiely Ukrajinskej povstaleckej
armády (tzv. banderovci)3 a poľské zločinecké skupiny, ktoré predstavovali nebezpečenstvo najmä
pre civilné obyvateľstvo.4
Do uvedenej situácie ako jeden z fenoménov, ktorý konsolidáciu tunajších pomerov
rozhodne neuľahčil, vstúpili aj protižidovské nepokoje. Tento celospoločenský problém je potrebné
sledovať v širších súvislostiach, keďže k zákrokom voči židovskému obyvateľstvu v prvých
povojnových rokoch nedochádzalo len v Československu (a nielen v jeho slovenskej časti), ale boli
realitou minimálne v celej strednej Európe. V blízkom zahraničí dosahovali oveľa vyššiu intenzitu
a brutalitu – v tomto prípade môžeme hovoriť nielen o výtržnostiach a demonštráciách, ale vo
veľkej miere tiež o pogromoch a vraždení židovského obyvateľstva. Stránky dobovej tlače
informovali o prípadoch demonštrácií a vrážd Židov v Miškovci a na maďarskom vidieku,
o stovkách

zavraždených

v poľských

mestách

Kielce, Krakov,

Varšava

a iných,

o poľutovaniahodnej situácii židovského obyvateľstva v oblastiach západnej Ukrajiny. 5 Mnoho

3

O problematike pôsobenia UPA pozri bližšie napr. SYRNÝ, Marek: „Banderovci“ a slovenská spoločnosť v rokoch
1945 – 1947. In: Acta historica Neosoliensia, 8/2005. Banská Bystrica : Katedra histórie FHV UMB, 2005. s. 153 –
162; KMEŤ, Miroslav: Vecná a umelecká literatúra o problematike Ukrajinskej povstaleckej armády v Československu
pred rokom 1990. In: Acta historica Neosoliensia, 8/2005. Banská Bystrica : Katedra histórie FHV UMB, 2005. s. 163 –
176; MIČKO, Peter: Ukrajinská povstalecká armáda (UPA) na Slovensku v roku 1946. In: Annales historici
Presovienses, 6/2006, Prešov : Universum, 2006. s. 198 – 216; ŠMIGEĽ, Michal: K niektorým udalostiam na
severovýchodnom Slovensku v rokoch 1945-1949. In: Annales historici Presovienses 5/2005. Prešov : Universum, 2005.
s. 262 – 273; ŠMIGEĽ, Michal: Banderovci na Slovensku (1945 – 1946): K problematike činnosti a propagačných
antikomunistických aktivít oddielov Ukrajinskej povstaleckej armády. In: ŠMIGEĽ, Michal a kol.: Radikálny
komunizmus a socializmus na Slovensku (1918 – 1989). Spoločnosť medzi demokraciou a totalitou. Banská Bystrica :
Katedra histórie FHV UMB – SAV v Bratislave, 2007. s. 137 – 177.
4
Bližšie k sociálno-ekonomickej situácii obyvateľstva v oblasti pozri ŠMIGEĽ, M. – KRUŠKO, Š.: Opcia, s. 97 – 109;
BOBÁK, Ján – ŠUTAJ, Štefan: Obnova vojnou zničených obcí východného Slovenska v rokoch 1945 – 1948. In:
Historica Carpatica, XII/1981. Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach, Košice : Východoslovenské
vydavateľstvo, 1981. s. 33 – 60.
5
Napr.: Pravda, 28. mája 1946; Hlas ľudu (Prešov), júl, august 1946.
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Židov z okolitých krajín hľadalo nádej v úteku a záchranu práve v Československu (aj v sledovanej
oblasti Spiša), kde sa v porovnaní s pomermi vo vlastných krajinách cítili predsa len relatívne
bezpečnejšie.6
Na postavenie Židov v povojnovom Československu priamo vplýval vnútropolitický vývoj
a celková spoločenská situácia v krajine. Prvé povojnové roky 1945 – 1948 boli obdobím, keď
v českých krajinách doznievali dôsledky nacistickej okupácie a na Slovensku ľudáckeho vplyvu. Tí,
ktorí sa vrátili z koncentračných táborov alebo z emigrácie, neboli všade vítaní. Spochybňovala sa
ich štátna príslušnosť a národná spoľahlivosť, ale aj majetkové nároky, keďže sa dožadovali späť
zabratého hnuteľného i nehnuteľného majetku, ktorý bol kedysi v ich osobnom vlastníctve.
V rokoch 1945 – 1948 väčšina antisemitských prejavov a vystúpení mala korene práve
v majetkových otázkach, pričom v Čechách išlo skôr o získanie židovského majetku, na Slovensku
skôr o jeho udržanie. 7 Zdĺhavé riešenie otázky reštitúcie bolo jedným zo základných ohnísk
antisemitizmu. Stránky tlače boli spočiatku (najmä v roku 1945) plné vyjadrení najvyšších štátnych
predstaviteľov – prezidenta, ministrov či povereníkov a predstaviteľov jednotlivých politických
strán o rýchlom vyriešení reštitučných záležitostí (politici si uvedomovali, že to je povestný „kameň
úrazu“), odsúdení akýchkoľvek antisemitsky zameraných činov a o nekompromisnom postihovaní
tých, ktorí protižidovské nálady iniciujú či podporujú. Realita v neskoršom období bola predsa len
trochu iná – miera postihovania vinníkov bola prinajmenšom diskutabilná a aj vo vyjadreniach
niektorých politikov (napr. Václav Kopecký, Mikuláš Ferjenčík, Jozef Lettrich) bolo možné
postupom času badať jasné antisemitské postoje. Odstraňovanie legislatívnych a administratívnych
prekážok kladených pred židovských občanov a brániacich ich plnohodnotnému začleneniu sa do
spoločnosti bolo komplikované práve prejavmi „zdola“, motivovanými subjektívnymi pohnútkami
civilného obyvateľstva, berúceho „spravodlivosť“ do vlastných rúk. Bežné obyvateľstvo ako
dôvody, resp. príčiny svojho konania uvádzalo práve rozmáhajúci sa čierny obchod (ktorý však
nebol výlučne židovskou záležitosťou), nezaradenie sa týchto osôb do procesu obnovy republiky
a holdovanie nadštandardnému spôsobu života. Ako provokácia vzhľadom na predchádzajúce
skúsenosti bolo vnímané používanie maďarčiny či nemčiny v súkromnom i verejnom styku (pričom
tieto jazyky boli materinskou rečou mnohých slovenských Židov), či prechmaty v prerozdeľovaní
potravinových a ošacovacích zásielok, keď sa nezriedka vyskytovali prípady uprednostňovania
6

Zaznamenané boli napr. úteky poľských Židov na územie Slovenska, a tiež Židov zo Zakarpatskej Ukrajiny (býv.
Podkarpatskej Rusi) a z Maďarska. Slovenský národný archív (SNA) Bratislava, f. Povereníctvo vnútra (PV) – sekr., k.
75, č. 966/45-46 sekr. Hlásenie Hlavného veliteľstva Národnej bezpečnosti č. 224 zprav./1945; f. PV – bezp., k. 1, č.
637/1945, k. 498, č. 36/1946. Tiež Štátny archív (ŠA) Levoča pobočka Stará Ľubovňa, f. Okresný národný výbor (ONV)
Stará Ľubovňa 1945 – 1960, k. 28, č. 935/1945 prez. Poľskí príslušníci Židia – neoprávnené prekročenie československých
hraníc. Tiež ŠMIGEĽ, Michal – MIČKO, Peter: K problematike utečeneckých vĺn na Slovensko v rokoch 1944 – 1946. In:
Acta historica Neosoliensia, 9/2006. Banská Bystrica : Katedra histórie FHV UMB, 2006. s. 181 – 183.
7
SVOBODOVÁ, Jana: Projevy antisemitizmu v českých zemích v letech 1948-1992. In: HOENSCH, J., BIMAN, S.,
LIPTÁK, Ľ.: Emancipácia Židov – antisemitizmus – prenasledovanie v Nemecku, Rakúsko-Uhorsku, v českých
zemiach a na Slovensku. 1. vyd. Bratislava : VEDA, 1999. s. 194.
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požiadaviek židovských čakateľov.

8

Uvedené skutočnosti potvrdzuje i hlásenie Hlavného

veliteľstva Národnej bezpečnosti (HVNB) v Bratislave z augusta 1945 s tým, že „dochádzajú
tunajšiemu veliteľstvu hlásenia temer zo všetkých okresov a oblastí z celého východného Slovenska
o nepriateľskom postoji slovenského a rusínskeho obyvateľstva proti občanom židovskej konfesie
a tento nepriateľský postoj sa zo dňa na deň priostruje ... v mnohých prípadoch jednotlivci, či už
verejnoprávnych inštitúcií alebo hospodárskych podnikov dopúšťajú sa rôznych rukolapných
prechmatov (najmä prideľovanie živností, hosp. podnikov, čierny obchod) a to tak, že neostanú
zatajené pred verejnosťou“.9 Antisemitizmus silnel i v bývalých odbojových zložkách a prejavil sa
najmä pri príležitosti osláv 2. výročia Povstania, keď začiatkom augusta 1946 napriek opatreniam10
došlo v Bratislave a na mnohých iných miestach Slovenska k výtržnostiam a protižidovským
vystúpeniam zo strany radových členov partizánskych odbočiek.11
Samotné židovské organizácie však nenazerali na situáciu, ako by sa mohlo zdať, len
jednostranne a nekriticky. Uvedomovali si, že neraz príčinu k reakcii zavdávali samotní židovskí
obyvatelia vlastným provokačným správaním.
Na vzniknutú situáciu reagovalo aj bratislavské Povereníctvo vnútra pod predsedníctvom M.
Ferjenčíka. Už začiatkom októbra 1945 bolo všetkým okresným a miestnym národným výborom,
komisariátom a útvarom NB nariadené, aby boli podniknuté všetky opatrenia na zabránenie ďalších
nepokojov, demonštrácií a akýchkoľvek protištátnych akcií. 12 Príslušníci NB rozhodne nemali
ľahkú úlohu pri zabezpečovaní verejného poriadku a nebolo to jednoduché ani z toho dôvodu, že
situácia bola komplikovaná po tom, čo sa vyskytli prípady, keď sa príslušníci NB či vojaci pri
8

Takéto prípady boli hlásené najmä z okolia Levoče, Bardejova, Michaloviec, ale aj mnohých ďalších miest Slovenska.
SNA Bratislava, f. PV – bezp., k. 2. Situačné správy za rok 1946; ŠA Bytča pobočka Žilina, f. ONV Žilina 1945 – 1948,
k. 80, č. 2273/1945 adm. UNRRA – zásoby a živnosti – prerozdelenie.
9
SNA Bratislava, f. PV – bezp., k. 483, č. 60/1945. Nálada obyvateľstva proti spoluobčanom židovskej konfesie.
10
Povereníctvo vnútra pred plánovanými oslavami výročia SNP zaslalo všetkým ONV, OSK a všetkým útvarom NB
obežník, v ktorom sa o. i. uvádza: „...niektoré reakčné elementy domáce alebo inšpirované zo zahraničia chcú
vyprovokovať... rôzne výtržnosti. ... ONV sa postarajú, aby...nikde podvratné elementy nezneužili zhromaždené
obyvateľstvo k protištátnym, protižidovským alebo protidemokratickým výrokom a heslám, k nerozmysleným
výtržnostiam... .“ Ďalej sa národnej bezpečnosti nariadili kontroly vlakov a verejných dopravných prostriedkov a ciest,
prevádzanie spravodajskej činnosti zameranej na predchádzanie príprav nedovolených schôdzok, vyhotovovanie
letákov, zaisťovanie podozrivých osôb a pod. ŠA Banská Bystrica pobočka Zvolen, f. ONV vo Zvolene (1945 – 1949),
k. – neuvedené, č. 475/1946 prez. Oslavy SNP – bezpečnostné opatrenia.
11
Jednou z typických ukážok problematického vzťahu partizánov k Židom je aj príklad, ktorý sa stal vo Veľkej
Lomnici, okres Kežmarok, v zime 1945. V miestnom hostinci došlo k osobnej potýčke a bitke medzi istým miestnym
Židom a bývalými partizánmi, z ktorých bol jeden národným správcom na veľkostatku vo V. Lomnici a druhý
hostinským. Hostinský sa ponosoval na to, že „židia mu chcú tento hostinec odobrať, že za čo on ako partizán bojoval,
pričom utratil svoje zdravie a židia, čo sedeli v bunkeroch dnes nám bojovníkom budú rozkazovať“. Prítomný Žid
následne fyzicky zaútočil a v roztržke pokračovali aj po privolaní polície. (ŠA Levoča, f. Štátne zastupiteľstvo v Levoči
1900 – 1949, k. 283, č. 1362/1945. Verejné poburovanie.) K partizánskym protižidovsky zameraným prejavom
dochádzalo aj v iných regiónoch Slovenska: ŠA Bytča, f. Krajský súd v Trenčíne III. manipulačné obdobie (1924 –
1949), k. 445, č. 622/1948. Vyvesovanie protižidovských plagátov v Bánovciach n/Bebravou; ŠA Bytča, f. Štátne
zastupiteľstvo v Trenčíne 1920 – 1949, k. 97, č. 3342/1946. L. Ď. a spol. – ozbrojený útok na osoby žid. pôvodu; ŠA
Banská Bystrica pobočka Zvolen, f. ONV vo Zvolene 1945 – 1949, k. – neuvedené, č. 452/1946 prez. Letáky so
štvavým obsahom.
12
SNA Bratislava, f. PV – bezp., k. 498, č. 3/1947. Verejný poriadok a verejná bezpečnosť – udržovanie. Protižidovské
demonštrácie – opatrenia, Protižidovské výtržnosti – zamedzovanie.
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postupe v tejto veci neraz dali ovplyvniť svojimi osobnými náhľadmi, sympatiou či antipatiou voči
Židom, 13 pridali sa na stranu demonštrujúcich alebo dokonca od nich samých vyšla iniciatíva
k protižidovským výtržnostiam.
Je nutné vnímať, aké bolo postavenie židovskej komunity na Slovensku po skončení vojny,
a teda kde hľadať príčiny antisemitských javov. Zistiť presný počet Židov žijúcich na Slovensku
v prvých fázach po oslobodení je prakticky nemožné, ich počet sa však reálne odhaduje na 28tisíc, 14 resp. 30-tisíc 15 . Išlo o Židov, ktorí prežili holokaust na Slovensku, tých, čo prežili
koncentračné tábory, resp. sa vrátili z Maďarska (kam utiekli v rokoch 1942 – 1943) a skupinu
osôb, ktoré sa vrátili z koncentračných táborov alebo z pracovnej služby na územia, ktoré cez vojnu
okupovalo Maďarsko a po vojne opäť pripadli Československu.
V oblasti Spiša Židia netvorili zanedbateľnú časť obyvateľstva. V roku 1930 sa v spišských
okresoch hlásilo k židovskému náboženstvu 6911 osôb, t. j. 5,05% z celoslovenského počtu. Viac
ako 50 osôb – súvercov, čo bolo potrebné pre vytvorenie náboženskej obce s modlitebňou, žilo v 21
obciach. Najpočetnejšie zastúpenie však mali v mestách Kežmarok (1166 osôb), Spišská Nová Ves
(733), Poprad (618), Levoča (597), Spišské Podhradie (419), Krompachy (365), Stará Ľubovňa
(351), Gelnica (274), Spišská Stará Ves (218), 16 kde boli aktívne zapojení do verejného
spoločenského diania ako lekári, advokáti, členovia mestských a miestnych zastupiteľstiev atď.
Percentuálne najvyšší podiel židovského obyvateľstva bol v okrese Kežmarok (5,6%), najnižší
v okrese Spišská Nová Ves (2,9%). 17 Druhá svetová vojna, ktorá predstavovala najtragickejšiu
etapu dejín židovského národa, priniesla utrpenie aj pre spišských Židov. Po prijatí protižidovských
zákonov následné deportácie neobišli ani tunajších Židov, o čom svedčí aj fakt, že kým k 15.
decembru 1940 v spišských okresoch žilo 6209 Židov, k 1. februáru 1944 ich zostalo iba 669 (t. j.
10,77% predchádzajúceho počtu). Tento počet bol následne zredukovaný po obsadení územia
Slovenska vojskami Wehrmachtu po vypuknutí SNP a počas druhej vlny deportácií. V tomto
období sa platnosť výnimiek, ochranných legitimácií či ohľad na ekonomické a verejnoprospešné
potreby stali bezpredmetnými. Obeťou holokaustu sa tak počas druhej svetovej vojny stalo viac ako
4000 Židov zo spišských okresov. Len nepatrný počet sa ich vrátil s podlomeným zdravím
z koncentračných táborov, mnohí bez detí, rodičov, manželiek, s neúplnými rodinami, či bez
príbuzných a známych. Ďalší prichádzali z jednotiek domácej či zahraničnej armády, z exilu, od
13

Vojenský historický archív Bratislava, f. Operace „Banderovci“ 1945 – 1948, k. 51, inv. č. 175. NB na severovýchodnom
Slovensku – závady. Pozri tiež ŠMIGEĽ, M.: K niektorým udalostiam na severovýchodnom Slovensku v rokoch 1945 –
1949, s. 262 – 273.
14
JELINEK, Andrej J.: Židia na Slovensku 1945 – 1949. In: Židia na Slovensku v 19. a 20. storočí 2. 1. vyd. Bratislava
: Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry, 2000. s. 79.
15
BÜCHLER, Robert Y.: Znovuoživenie židovskej komunity na Slovensku po druhej svetovej vojne. In: Acta Judaica
Slovaca 4. 1. vyd. Bratislava : Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry, 1998. s. 67.
16
SULAČEK, Jozef: Tragické osudy židovskej komunity na Spiši v rokoch druhej svetovej vojny. Dostupné na
www.kezmarok.com/vystavy/zid-vystava/zidia-prednaska-J.Sulacek.pdf
17
SULAČEK, J.: Tragické osudy židovskej komunity na Spiši v rokoch druhej svetovej vojny.
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partizánskych oddielov18 a z úkrytov, kde sa im podarilo prežiť často len za pomoci slovenského
obyvateľstva.
Židia navracajúci sa z cudziny sa často stretávali v danej povojnovej realite s typickými
problémami, podobne ako väčšinové obyvateľstvo – so zabezpečovaním základných životných
potrieb, ako strava, šatstvo. A hoci protižidovské zákony boli na Slovensku rušené už počas SNP
(protižidovské zákony z čias Slovenskej republiky boli prehlásené za neplatné nariadením
Slovenskej národnej rady č. 1 z 1. septembra 1944), mnohí príslušníci židovskej národnosti sa
z obáv pred neistou budúcnosťou v novej republike snažili začleniť do väčšinovej spoločnosti –
poslovenčovali si mená, upúšťali od praktizovania svojej viery, žili v zmiešaných manželstvách,
postupne sa snažili asimilovať.19
Na druhej strane, predovšetkým tí Židia, ktorí prežili na slovenskom území, sa veľkou
mierou zaslúžili o skonsolidovanie života židovskej komunity (v povojnovom období ju zastupoval
Ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku, Združenie fašistickým režimom rasovo
prenasledovaných a Ústredný zväz sionistický, a v porovnaní s okolitými krajinami bola „krok
vpred“). 20 Len na území Slovenska (koncom roka 1949) bolo registrovaných 41 židovských
náboženských obcí, v oblasti Spiša pôsobili oproti predchádzajúcemu obdobiu už len v Kežmarku
a Spišskom Podhradí.21
Povojnové prejavy protižidovského charakteru boli badateľné kontinuálne, ale predsa je
možné vyprofilovať vlny ich zvýšeného výskytu. Prvá vlna prebehla v prvých mesiacoch po
skončení vojny (leto – jeseň 1945), ďalšia v letných mesiacoch roka 1946 a tretia v prvej polovici
roka 1947 (v súvislosti s prebiehajúcim súdnym procesom s Jozefom Tisom a jeho následnou
popravou). S tým korešpondovala v tomto smere aj situácia v sledovanej oblasti Spiša. Už
začiatkom mája 1945 (5. – 6. mája – teda ešte v čase vojny) sa začali v oblasti Spišskej Novej Vsi
objavovať prvé letáky s protižidovským obsahom, ktoré v textoch (často nekriticky) zohľadňovali
už spomínané politické a sociálne aspekty. Na ilustráciu uvádzame: „...lojálni židia slovenského
a českého národného ducha budú mať zaručenú svoju existenciu. Nesmieme trpieť a nestrpíme
však, aby germanizujúci a maďarizujúci židia sa v našom štáte i v budúcnosti rozťahovali a grófsky
si žili na úkor nášho slovenského ľudu... Nezabudneme nikdy, že židia za 20 rokov ČSR zdierali
18

K činnosti Židov v odbojových zložkách pozri ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica: Židia a protinacistický odboj na
Slovensku. In: Acta Judaica Slovaca 2. Bratislava : SNM – Múzeum židovskej kultúry , 1995. s. 9 – 44.
19
Niekedy to bolo motivované pocitom vlastnej viny za to, že prežili. Zo spomienok: „Prestali jestvovať židovské
rodiny, osireli židovskí synovia a dcéry... Stojím pri nich, počujem ich posledné stony. Inokedy zasa prijímam ich
posledný odkaz, počujem ich posledné Š´ema Izrael (Počuj, Izrael), prvé základné vety židovského vierovyznania.
Neviem sa zmieriť s myšlienkou, že ich už nikdy neuvidím... V nočných hodinách si kladiem hamletovskú otázku, či
nie je horšie ako smrť byť odsúdený žiť medzi ľuďmi nakazenými Kainovým hriechom.“ „Hľadali sme únik z toho
všetkého. Pôsobilo to všelijako, keď som denne stretal ľudí, ktorých som vídal v gardistických uniformách.“
BITUŠÍKOVÁ, Alexandra: Ako ďalej? Židovská identita v rokoch 1945-52. In: Acta Judaica Slovaca 4. 1. vyd.
Bratislava : Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry , 1998. s. 187 – 188.
20
Bližšie pozri BÜCHLER, Y. R.: Znovuoživenie židovskej komunity na Slovensku po druhej svetovej vojne, s. 66 – 71.
21
www.postoy.sk/node/519-18k
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slovenský a český pospolitý ľud, bohatli z biedy a nešťastia proletariátu, zaujímali väčšinu
slobodných povolaní v štáte, držali v rukách 80% všetkého obchodu..., kresťanstvom opovrhovali...,
za Slovenského povstania v jeseni 1944 koncentrovali sa v Banskej Bystrici...a chovali sa tak
vyzývavo, že slovenskí vlastenci sa nad tým priam pohoršovali, ... ale aj teraz ani jeden žid neberie
zbraň do ruky...ale tlačia sa do úradov a súdov...ponevierajú sa po uliciach s falošnými lekárskymi
vysvedčeniami o práce neschopnosti...“22 A už v prvý mierový deň (!) – 9. mája – pri oslavách
ukončenia vojny sa v slávnostných manifestačných zhromaždeniach ozývali výkriky „Židov von, na
úradoch nechceme Židov!“23, v Poprade sa o niekoľko dní nato objavili letáky s textom „Občania
pozor! Židia kupujú zbrane. Potrebujú ich na nás!“ a „Smrt Židum“24 v češtine. Čo letákové akcie
zväčša spájalo, bol fakt, že, pochopiteľne vzhľadom na možné sankcie, boli rozširované
(vylepované, rozhadzované) v nočných hodinách neznámymi osobami, po ktorých pátranie zväčša,
až na malé výnimky, dopadlo úspešne. K ďalším podobným akciám dochádzalo na jeseň 1945,
v čase, keď rozvírili ešte viac hladinu verejnej mienky i politických kruhov udalosti na hornej Nitre
(Topoľčany, Žabokreky, Nedanovce) a nepochybne našli svoj odraz (v menšej miere) aj na
východnom Slovensku. Od septembra sa opäť vo zvýšenej miere objavovali v Poprade letáky
požadujúce odchod Židov pravdepodobne z úradov, keďže cielene útočili na konkrétnu osobu –
predsedu popradského ONV a člena KSS. 25 Antisemitsky zamerané výtržnosti boli v podstate
zamerané na zastrašenie obyvateľov židovského náboženstva či pôvodu a vyvolať v radoch rozruch
a neistotu, poprípade ich donútiť k odchodu, resp. odsťahovaniu sa z istého regiónu. Za týmto
účelom aktéri využívali poplašné správy, ako napr. chystaný ozbrojený útok proti týmto osobám
údajne plánovaný na január 194626, v nočných hodinách vybíjanie okien domov, v ktorých bývali
osoby židovského pôvodu, 27 rozširovanie poplašných a nepravdivých správ o tom, že židovskí
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ŠA Levoča, f. Štátne zastupiteľstvo v Levoči 1900 – 1949, inv. č. 362, k. 278, č. 322/1945. Protižidovské letáky
v Spišskej Novej Vsi.
23
ŠA Levoča, f. Štátne zastupiteľstvo v Levoči 1900 – 1949, k. 277, č. 280/1945.
24
ŠA Levoča, f. Štátne zastupiteľstvo v Levoči 1900 – 1949, k. 278, č. 384/1945. Poprad – protižidovské letáky.
25
V tomto prípade pri letáku „Židia von!“ bolo pripojené meno adresáta, ktorému bol pravdepodobne text určený – „
Jeleň“. Vyšetrovaním sa zistilo, že spomínaný Jeleň je predsedom ONV, takže zrejme išlo o akciu ľudí z jeho blízkeho
okruhu. Následne začiatkom októbra bol v Poprade rozširovaný okrem letákov „Smrť Židom“ a „Žeňte Židov do
Palestíny“ aj leták „Za smrť Žida Jeleňa 20000 odmena“. ŠA Levoča, f. Štátne zastupiteľstvo v Levoči 1900 – 1949, k.
281, č. 1130/1945. Letáky protižidovského smeru rozširované neznámym páchateľom.
26
ŠA Levoča, f. Štátne zastupiteľstvo v Levoči 1900 – 1949, k. 284, č. 227/1946. Ozbrojený útok proti Židom.
27
Napríklad v januári 1946 boli dvom židovským obyvateľom v Starej Ľubovni neznámymi páchateľmi kameňmi
povybíjané okná. (SNA Bratislava, f. PV – bezp., k. 486, č. 108/1946). Útoky na občanov izraelitského vyznania
v Starej Ľubovni. Podotýkame, že v ojedinelých prípadoch nešlo len o vybíjanie okien pomocou kameňov, ale aj
streľbou do okien miestností, kde sa títo obyvatelia (vrátane detí) nachádzali. Tiež napr. ŠA Bytča, f. Krajský súd
v Trenčíne. III. manipulačné obdobie (1924 – 1949), k. 432, č. 387/1946. Stíhanie J. G. a F. H. z Bytče za podnecovanie
rasovej nenávisti; ŠA Bytča pobočka Čadca, f. ONV Čadca 1945 – 1960, k. 33, č. 380/1947. Mesačné situačné správy.
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(nielen) lekári zabíjajú deti, obchodníci otravujú cigarety a potraviny a podobne.

28

Mnohí

jednotlivci tak konali z osobných pohnútok, nevraživosti či predsudkov voči židovskému
obyvateľstvu, neraz podporenými aj osobnými (negatívnymi) skúsenosťami. Ako sa však konštatuje
v správe pojednávajúcej o rozširovaní protižidovských letákov v Starom Smokovci počas osláv
výročia SNP v auguste 1946, „neznámy páchateľ rozhodením letáčkov sa pokúsil povznietiť
miestne obyvateľstvo k protižidovským akciám, čo sa mu však v žiadnom merítku nepodarilo
a týmto nebolo nikomu ublížené na živote ani majetku“. 29 Nejaké masové protižidovské akcie teda
v oblasti zaznamenané neboli.
Koncom roka 1946 a v roku 1947 prejavy antisemitizmu nabrali ďalší rozmer, súvisiaci
s prebiehajúcim procesom na Národnom súde v Bratislave s bývalým prezidentom Slovenského
štátu dr. Jozefom Tisom. J. Tiso pre mnohých Slovákov zosobňoval slovenskú štátnosť
a samostatnosť. Bolo zrejmé, že priebeh súdu i vynesenie samotného rozsudku smrti bolo politicky
motivované a, pochopiteľne, „skutočný“ vinník bol tŕňom v oku aj civilnému obyvateľstvu, Spiš
nevynímajúc, hľadajúc ho kdekoľvek a v komkoľvek. Často nekriticky a s ohľadom na
predchádzajúce skutočnosti (t. j. napr. riešenie židovskej otázky počas existencie Slovenského štátu
1939 – 1945) ho v nejednom prípade nachádzalo práve v Židoch, prípadne v kooperácii Židov
s Čechmi či komunistami. A tak sa začali objavovať napr. v Kežmarku letáky s textami „Židia dali
ukrižovať Krista. Teraz chcú dať zamordovať dr. J. Tisa, preto vysťahovať abo smrť“30, v Spišskej
Starej Vsi „Keď Tisu obesia, všetkých Židov a komunistov zabijeme. Nech dr. Tiso žije“
a „Občania! Židia, Česi a evanjelici na smrť odsúdili nášho vodcu Dr. Tisu, toho, ktorý Slovákov
chcel zbaviť cudzieho národného plevelu. Zapamätajme si dobre, kto sú to! Prečo ,Národný súd’
nevysielali rozhlasom? Lebo sa báli súdu národa! ... Začneme tedy súdiť i tých, čo dozerajú nad
splnením tohto „spravodlivého rozsudku“! ... Odplata príde. A tá bude spravodlivá! Prisaháme!
Slováci“31.
Dochádzalo k množiacim sa prípadom, keď slovenské obyvateľstvo využívalo prítomnosť
oddielov Ukrajinskej povstaleckej armády v oblasti a aj pod ich menom uskutočňovalo podobné
akcie, keďže jedným z hlavných dôvodov akcií UPA na území Slovenska bola okrem iného aj
28

Napríklad v Starej Ľubovni sa začiatkom roka 1948 šírili vymyslené správy, že dvaja Židia – zamestnávatelia umelo
uspávali svoje zamestnankyne a následne im odoberali veľké množstvo krvi, ktorá mala byť použitá na náboženské
účely. ŠA Levoča, f. Štátne zastupiteľstvo v Levoči 1900 – 1949, k. 299, č. 482/1948. Tiež napr. ŠA Nitra, f. Krajský
súd v Nitre 1924 – 1949, k. 1754, č. 421/1947. P. V. a spol. zo Žabokriek – rušenie obecného pokoja; ŠA Nitra, f.
Krajský súd v Komárne 1872 – 1949, k. 1023, č. 660/1947. Rozširovanie nepravdivých správ; ŠA Banská Bystrica, f.
Štátne zastupiteľstvo v Banskej Bystrici 1919 – 1948, k. 133, č. 2490/1946. Rozširovanie nepravdivých správ; tiež
Novohradský hlas, 29. augusta 1946.
29
ŠA Levoča, f. Štátne zastupiteľstvo v Levoči 1900 – 1949, k. 289, č. 1367/1946. Protižidovské letáky v Starom
Smokovci.
30
ŠA Levoča, f. Štátne zastupiteľstvo v Levoči 1900 – 1949, k. 291, č. 1880/1946. Protižidovské letáky rozširované
v Kežmarku.
31
ŠA Levoča, f. Štátne zastupiteľstvo v Levoči 1900 – 1949, k. 294, č. 595/1947. Protištátne letáky, rozširovanie
neznámym páchateľom.
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aktívna antisovietska i antikomunistická propaganda. 32 Na jeseň 1947 sa na Spiši v oblasti
Helcmanovce – Prakovce – Gelnica objavili letáky vyzývajúce do boja s banderovcami proti
boľševizmu, resp. židoboľševizmu. „My, Ukrajinskí povstalci, prišli sme k Vám ako hostia, a nie
ako vrahovia. Bojujeme proti tým, ktorí chcú aj nad vašou vlasťou rozniesť chaos boľševického
raja, pochovať slobodu Slovenska a každého jednotlivca. Voláme preto do boja proti neznabožstvu
všetkých Slovákov, roduverných hlinkovcov, gardistov, ľudákov, katolíkov a evanjelikov. Pomstite
sa za smrť najväčšieho martýra histórie dr. Jozefa Tisu! Židia ženú aj vás, slovenskí partizáni, do
boja proti nám, ktorí nesieme vykúpenie z otroctva a suverenitu Slovenska bez komandovania
Prahy a Moskvy. Nepočúvajte boľševických agentov! Prebehujte k našim oddielom! Do konca
septembra príde nám posila a potom obsadíme celé Slovensko! Beda tým, ktorí nepočujú hlas
národa! Smrť židoboľševizmu!!!“ Jednoznačne tu išlo o miestnu iniciatívu, čomu nasvedčuje aj
fakt, že z rozširovania uvedených letákov bol obvinený okresný tajomník KSS z Košíc. Obvinený
bol napokon o niekoľko dní Krajským súdom v Levoči oslobodený. 33 Čo viedlo obvineného
k rozširovaniu týchto správ? Presvedčenie o správnosti svojho konania, provokácia s úsilím
preniesť zodpovednosť na banderovcov

34

či iných spomínaných „nepriateľov ľudovo-

demokratického režimu“ republiky?
Ako potvrdzuje aj tento prípad, väčšina spomenutých trestných činov či priestupkov bola (v
prípade odhalenia a obvinenia páchateľa) síce potrestaná – zväčša išlo o peňažné tresty, resp.
niekoľkodňový pobyt vo väznici – ale keďže tieto skutky boli vykonané pred 19. júnom 1948
a vzťahovali sa na ne ustanovenia amnestie prezidenta, boli následne všetky trestné konania
zastavené.
Protižidovské prejavy sa stali jedným z charakteristických fenoménov prvých rokov
povojnového obdobia na Slovensku. Zmenou režimu po februári 1948 neustali, do istej miery sa
však zmenila jeho forma – mnohé prípady sa zamlčovali či boli „verejným tajomstvom“, alebo
naopak – antisemitizmus sa exemplárne prejavil napríklad v politických procesoch v 50. rokoch.
Akékoľvek prejavy potláčajúce ľudské práva a dôstojnosť ktorejkoľvek skupiny obyvateľstva sú
odsúdeniahodné. A o to dôraznejšie, ak sa tak deje v časoch mieru.
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ŠMIGEĽ, M.: Banderovci na Slovensku (1945 – 1946): K problematike činnosti a propagačných antikomunistických
aktivít oddielov Ukrajinskej povstaleckej armády, s. 140.
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ŠA Levoča, f. Štátne zastupiteľstvo v Levoči 1900 – 1949, inv. č. 364, k. 296, č. 1213/1947
Banderovci prednovembrovou historiografiou boli spájaní okrem antikomunistickej a antisovietskej propagandy aj
s protižidovskými náladami (totiž väčšina Židov sa po vojne politicky orientovala doľava – pozn. J. Š.). V tejto
súvislosti porovnaj práce pojednávajúce o prípade vrážd Židov v okrese Snina v roku 1945, napr.: CHŇOUPEK, Bohuš:
Banderovci. Bratislava : Pravda, 1989. 565 s. a ŠMIGEĽ, M.: Banderovci na Slovensku (1945 – 1946): K problematike
činnosti a propagačných antikomunistických aktivít oddielov Ukrajinskej povstaleckej armády, s. 146 – 158.
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Resume
Antisemitizmus na Spiši v kontexte povojnovej situácie 1945 – 1948
Prvé roky po skončení druhej svetovej vojny sa na Slovensku niesli v znamení obnovy
a konsolidácie vojnou rozvrátených pomerov na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach
verejného života. Prejavujúci sa antisemitizmus, ako jeden z fenoménov povojnového obdobia, sa
stal realitou nielen v okolitých štátoch, ale i v Československu. Na Slovensku sa ako jedna z oblastí
zvýšeného výskytu protižidovsky zameraných javov a činov javilo aj územie východného
Slovenska, ktoré bolo vojnovými udalosťami najviac zasiahnuté, sociálno-ekonomická situácia
dosahovala katastrofálnu úroveň a úsilie o obnovu zničenej krajiny sa stretávalo s obrovskými
problémami. Ohniskom narastajúcich protižidovských nálad sa stala predovšetkým neriešená otázka
reštitúcie, keďže židovský majetok sa stále nachádzal v rukách bývalých arizátorov či pod národnou
správou. Oblasť Spiša nebola v tomto smere výnimkou, hoci následkom deportácií sa sem po vojne
vrátilo len malé percento židovského obyvateľstva. K výtržnostiam dochádzalo v oblasti už
v prvých dňoch po skončení vojny a permanentne pretrvávali vo väčšej či menšej miere aj v roku
1946 a v prvej polovici roka 1947 – v súvislosti s prebiehajúcim procesom s J. Tisom. Išlo však
pritom väčšinou o letákové akcie, pouličné výtržnosti či osobné potýčky, ktoré nedosahovali
masového meradla a vyšší stupeň agresivity, ako tomu bolo v niektorých iných oblastiach
Slovenska.

Summary
Anti-Semitism in Spiš in connection with postwar situation 1945 – 1948
First years after The World War II were characteristic by efforts to renovate by war split conditions
in each sphere of social and public life. Anti-Semitism – as one of phenomenon postwar terms –
was typical not only for surrounding countries, but for Czechoslovakia too. East Slovakia region
showed as one of regions with hike occurrence anti-Semitic bearing events and riots. East Slovakia,
that hade been struck most by war events, social-economical situation achieved disastrous level
after war and efforts to renovate conditions was confronted with enormous problems. Open question
of restitution stared as the storm centre of rising anti-Semitic moods, as Jewish estate was in hands
former aryanizers or in National Service. Spiš region wasn't an exception in this way, although only
little percent of Jewish population returned here in consequence of transportations. First riots and
anti-Jewish demonstrations appeared on first days after war in May 1945 and were hugh on next
three years, especially in summer and autumn 1946 and in 1947 (first half-year) in connection with
J. Tiso trial. These riots concerned leaflet actions, street disturbances and person-to-person
skirmishes mostly, but didn't achieve so mass measure and higher level of aggressiveness than in
some other Slovak regions.
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BOJOVÁ ČINNOSŤ HLAVNÝCH ČASTÍ II. PARTIZÁNSKEJ BRIGÁDY
GEN. M. R. ŠTEFÁNIKA (JANUÁR – APRÍL 1945)
PhDr. Marian Uhrin, Slovenské dejiny

V priebehu druhej svetovej vojny vzniklo na Slovensku viacero partizánskych jednotiek.
K najstarším a najznámejším patrila II. partizánska brigáda gen. M. R. Štefánika. 1 Vznikla z malej
skupiny ktorú zorganizoval por. del. Viliam Žingor v priebehu zimy 1943/44. Postupne jej počty
pod vplyvom udalostí na Slovensku a vo svete narastali. Po príchode Veličkovho výsadku2 vznikla
brigáda a tá sa 20. augusta 1944 rozdelila na dve:
I. partizánsku brigádu gen. M. R. Štefánika (veľ. st. lajt. A. M. Veličko) a II. partizánsku brigádu
gen. M. R. Štefánika3 (veľ. por. del. V. Žingor).4
Do tejto doby v podstate nemožno hovoriť o skutočných bojových akciách. Tie začali až
v poslednej dekáde augusta 1944 pod vedením sovietskych partizánov, aj keď boli do značnej miery
predčasné.
V priebehu septembra 1944 brigáda bránila Rajeckú dolinu pred postupom jednotiek 178.
Panzer-Division „Tatra“, sústredeným útokom ktorej posledný septembrový týždeň brigáda
neodolala a stiahla sa do priestoru Malej Fatry, kde sa štáb snažil roztratené oddiely sústrediť. 5.
októbra 1944 tu došlo k rozdeleniu brigády, časť pod velením K. K. Popova sa odčlenila a ďalej
vystupovala ako 2. slovenská národná partizánska brigáda.
Do konca októbra 1944 sa podarilo Viliamovi Žingorovi nadviazať spojenie so zvyškami
oddielov II. partizánskej brigády gen. M. R. Štefánika. Nebolo ich veľa. V priebehu decembra 1944
– januára 1945 prebiehala konsolidácia a organizačná reštruktualizácia II. partizánskej brigády.

1

Problémom pri písaní o II. partizánskej brigáde gen. M. R. Štefánika je nedostatok primárnych prameňov. Brigáda si
neviedla žiadny bojový denník a v podstate nemala ani archív. Absolútna väčšina z tých mála písomných materiálov
viažucich sa k septembru 1944 bola zničená pri ústupe na Martinské hole. Z obdobia december 1944 až apríl 1945 sa
niečo málo zachovalo a bolo v držbe komisára brigády Jána A. Sitára. Po jeho zatknutí v roku 1949 tento archív zhabala
ŠtB. Niektoré dokumenty a fotografie sa objavili v publikáciách, ale inak ostáva tento zdroj informácií stratený.
Cenným zdrojom sú torzovité informácie a dokumenty uložené vo Vojenskom historickom archive v Prahe a v archíve
Múzea SNP v Banskej Bystrici. Ostáva teda čerpať zo sekundárnych zdrojov ako „otčot“ spísaný v apríli 1945, či z
Príloh k válečnému denníku 1. Čs. armády na Slovensku. Cenným prínosom sú spomienky príslušníkov brigády
uložené v archíve múzea SNP v Banskej Bystrici a spomienky získané od ešte žijúcich príslušníkov.
2
Z 25. na 26. júla1944 pristál výsadok v priestore obce Liptovská osada. Žingorova skupina nadviazala s výsadkom
kontakt a previedla ho do priestoru Sklabine.
3
Za brigádu bola kyjevským štábom uznaná 7. 9. 1944, avšak s platnosťou od 20. 8. 1944.
4
V. Žingor (*30.7.1912 Bystrička +18.12.1950 Bratislava) záložný dôstojník delostrelectva, pracoval v rôznych
zamestnaniach. Od leta roku 1943, keď odmietol nastúpiť na východný front sa ukrýval. Neskôr organizoval
partizánsku skupinu. Od augusta 1944 do apríla 1945 veliteľ 2. partizánskej brigády gen. M. R. Štefánika. Po
oslobodení vstúpil do KSS, stal sa predsedom zväzu partizánov a členom SNR. Po vystúpení z KSS správca
veľkostatku. Po februári 1948 prenasledovaný a vo vykonštruovanom procese spolu so svojimi spolupracovníkmi
odsúdený a popravený. V roku 1968 rehabilitovaný.
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Po konsolidácii pomerov a v súvislosti s priblížením frontu sa znovu začína príliv ľudí do
oddielov brigády.

Spojenie s kyjevským štábom nadviazané s pomocou vysielačky skupiny

„Pogudin“ sa prejavilo aj novými rozkazmi. Vzhľadom na tieto nové pomery si brigáda mohla
dovoliť zintenzívniť svoju činnosť. Jednotlivé oddiely operovali väčšinou samostatne, spojenie bolo
kvôli klimatickým podmienkam problematické. Jedinou väčšou akciou bol prepad nemeckej
autokolóny spolu so skupinou „Pogudin“ koncom marca 1945. K. K. Popov neustále presadzoval
zintenzívnenie činnosti napriek tomu, že na to neboli reálne podmienky. Sám opakovane žiadal od
V. Žingora muníciu a tej nemala dostatok ani II. partizánska brigáda gen. M. R. Štefánika.
Vysvetlenie nečinnosti podáva v liste K. K. Popovovi sám V. Žingor nasledovne: „Zatiaľ sa
pripravujeme na nastávajúce udalosti, čím myslím pravdepodobný príchod nepriateľských bojových
jednotiek do nášho kraja. Budujeme nové tábory a skladištia, aby sme v prípade presily mohli
prejsť nebadane na nové miesto. Premiestnenie na dohovorené miesto nechávam len na krajný
prípad.
Akcie v tento čas predbežne neprevádzame. Posledné prípady ukázali sa temer
bezvýznamnými. Transporty chodia málo a vyhodenie trate len zbytočne púta pozornosť na našu
oblasť a dá sa rýchle opraviť. Cez hory sa nemožno dostať a mimo toho dodaný nám astralit už dva
razy zlyhal. Za to tým viac prevádzame výzvednú činnosť a zháňame zbrane, ktorých máme
nedostatok, zvlášť ľahkých guľometov. Varujem Vás pred ukvapenými akciami, zvlášť pred
prepadnutím nepriateľských hliadok v dedinách. Lepšie robiť prepad na volnom teréne. Keď
budeme príliš vystupovať otvorene, obráti sa nepriateľ proti nám a hlavne odnesú to naše dediny.
Nemáme stále dosť obranných prostriedkov a po horách je mnoho snehu. “5
Na nezmyselnosť nepremyslených a zbytočných akcií upozorňoval príslušníkov štábu II.
partizánskej brigády aj mjr. I. Deretič, ktorý istý čas na štábe pobudol. Doslovne sa mal vyjadriť
v zmysle „Chlapci vojna sa vyhrá aj bez Vás, škoda by bolo vašich životov.“6

Štáb II. partizánskej brigády „Smrek“
Organizácia brigády bola určená Tajným rozkazom č. 4, 17. marca 1945. Štáb sa presunul a
bol umiestnený spolu s oddielom „Ritnošík“ v jeho bunkroch, kde bol tiež ubytovaný. Tábor Na
Bani nad dolinou Veľká pozostával z dvoch lesných chát a šiestich bunkrov prepojených poľným
telefónom. Najvyšší početný stav tábora dosahoval ku koncu marca 1945 asi sto mužov.
Podľa poslednej organizácie platnej od 7. marca 1945 a upravenej 28. marca 1945 mal štáb
nasledovné zloženie:
Veliteľ: št. kpt. del. v. z. Viliam Žingor
5
6

VHA Praha, f. Zbierka dokumentov ÚŠPH Kyjev, kr. 27. sign. 115-2. List V. Žingora K. K. Popovovi z 15. 3. 1945.
Spomienky J. A. SITÁRA, archív autora.
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Komisár: Andrej Ťahúň
Zástupca komisára a pobočník veliteľa brigády: Ivan S. Ibin
Osvetový dôstojník: ppor. part. Ján A. Sitár
Zástupca veliteľa a náčelník štábu: kpt. pech. v. z. Eduard Hurta
Hospodár: dôst. zást. Miloslav Frkáň
Zástupca hospodára: dôst. zást. D. Ťahúň
Zbrojný dôstojník: ppor. part. Viliam Felcan
Zbrojár: rtm. Slavomír Sýkora
Spravodajský dôstojník: ppor. part. Milan Šútovec
Spravodajský dôstojník II.: dôst. zást. Miroslav Knoško
Veliteľ štábnej stotiny „Emília“: por. part. Ladislav Felcan
Zdravotná služba: MUC. Eduard Sitár, Dr. Sergej Kulikov, Mária Štubnerová a Pavol
Buocik.
Partizáni ppor. part. Milan Šútovec a ppor. part. Ján A. Sitár, boli pridelení do oddielu
„Helena“ nakoľko sa chceli zúčastňovať bojových akcií. Naďalej však podliehali štábu II.
partizánskej brigády.

Štábna stotina „Emília“
Oddiel „Emília“, veliteľ por. part. Ladislav Felcan, začal svoju činnosť po 15. januári 1945
v doline Valaská pri Bystričke asi 5 km západne od Turčianskeho Sv. Martina, kde mal vybudovaný
jeden bunker. Jeho stav, vrátane ošetrovne brigády ktorá bola pri ňom neskôr zriadená, dosahoval
asi 60 mužov.
Uvádza sa tiež, že plnil funkciu štábnej stotiny. Zaisťoval štáb brigády, konal prieskumné
akcie a dopĺňal ostatné oddiely brigády. 7 V skutočnosti si označenie štábna stotina viac zaslúžil
oddiel „Ritnošík“ umiestnený v tábore Na Bani, kde strávil Viliam Žingor viac času.8
Po nadviazaní rádiospojenia s Kyjevským partizánskym štábom za pomoci skupiny
„Pogudin“ v prvej polovici marca 1945 zabezpečoval oddiel „Emília“ zhadzovanie materiálu.
Vykladal svetelné znaky na snehu v priestore kóty 1477 Veľká lúka. Mal na starosti tiež prepravu
ranených do štábnej ošetrovne zriadenej pri oddieli a tiež hliadkoval v priestore Bystrička.9
Oddiel uskutočnil dve bojové akcie. Dňa 4. apríla 1945 hliadka tvorená partizánmi
Š. Mičiaňom, J. Debnárom, V. Filimonovom a I. Ternickim vykoľajila o 21:55 vojenský vlakový

7

Príspevky k dejinám SNP v Turci. Martin 1947, s. 196.
Spomienky J. A. SITÁRA, archív autora.
9
SNA Bratislava, Zbierka SNP, fasc. 13, č. 437. Kniha rozkazov „Emilia“, Denný rozkaz č. 3 z 7. III. 1945.
8
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transport na trati Turčiansky sv. Martin – Príbovce v priestore predmestia Turčianskeho Sv.
Martina.10 Za uskutočnenie akcie dostali menovaní pochvalu veliteľstva oddielu. 11
Na druhý deň 5. apríla 1945 skupina 20 mužov prenikla pod ochrannou tmy až do priestoru
železničnej stanice Turčiansky Sv. Martin. V momente, keď sa jeden nákladný vlak naložený
vojenským materiálom a vojakmi pohol spustila naň skupina sústredenú paľbu. Výsledok akcie
nepoznáme, ale nemohol byť veľký. Na spiatočnej ceste sa skupina dostala do prestrelky
s maďarskou hliadkou pri kasárňach „Ľudovíta Štúra“.12
Činnosť oddiel ukončil 11. apríla 1945, spolu s ostatnými oddielmi brigády.

Oblasť „Helena“
Oblasť „Helena“ (vel. npor. part. Alojz Ritnošík) mala asi 70 mužov. 13 Podliehali jej aj
podskupiny rtm. Miroslava Lepeja vo Ferencee doline pod Minčolom a oddiel por. J. Záthureckého
v doline Malá pod Flochovou chatou.
Od februára 1945 oddiel „Helena“ podnikol niekoľko úspešných akcií. 1. februára 1945
prepadol vo Vrútockých kasárňach nemeckých strážnych ručnými granátmi. O týždeň na to
ostreľoval cestu v priestore Strečna.
V dňoch 13. - 15. marca 1945 sa prieskumné družstvo vyslané do priestoru Višňové
s úlohou zistiť podrobnosti o tamojšej nemeckej posádke, dostalo do prestrelky s posádkou
nemeckej pozorovateľne na vrchu Polom a spôsobilo jej straty na živej sile.
Asi 26. marca 1945 hliadka pod velením Jána A. Sitára pokúsila podmínovať železničnú trať
pri Dubnej Skale. Narazila na nemeckú hliadku, ktorej prišla posila a po prestrelke sa stiahla bez
možnosti trať poškodiť.
Tá istá skupina podmínovala 3. apríla 1945 stĺp vysokého napätia pri Dubnej Skale. O dva
dni sa jej podarilo zajať, A. Ritnošíkovi a J. A. Sitárovi, vo Vrútkach vojaka od neznámej jednotky
Waffen-SS. Nemecká jednotka sa pokúsila o odvetnú akciu a oslobodenie zajatca. Pre rýchly ústup
partizánskej hliadky bola neúspešná. Nemeckého vojaka

odviedli na štáb a po vypočutí ho

odovzdali skupine „Pogudin“, kde ho zastrelili.14
Aktivita partizánov neprestala ani 7. apríla 1945. Trojčlenná hliadka pod velením J. A.
Sitára, streľbou prepadla dva nemecké nákladné automobily v priesmyku Strečno a zabila šesť
nemeckých vojakov.
10

Dňa 4. 4. 1945 mala päťčlenná hliadka oddielu položiť 5 kg nálož na železničnej trati Košťany - Turč. Sv. Martin.
Nie je celkom jasné či k akcii skutočne došlo, v iných materiáloch sa nespomína. SNA Bratislava, Zbierka SNP, fasc.
13, č. 437. Kniha rozkazov „Emilia“, Denný rozkaz č. 31 z 4. IV. 1945.
11
VHA Praha, Zbierka partizánske odbojové hnutie v čs., kr. 33, a. j. 486. tiež: SNA Bratislava, Zbierka SNP, kr. 10, č.
436, Denný rozkaz č. 15 z 5. 4. 1945.
12
Príspevky k dejinám SNP v Turci. s. 196.
13
AM-SNP, B. Bystrica, kr. 9/3. pr. č. S 54/91, inv. č. 150, Brigáda Štefánik, poznámky J. Šolca.
14
Príspevky k dejinám SNP v Turci. s. 193. tiež: Spomienky Jána A. SITÁRA, archív autora.
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V ten istý deň sa uskutočnila aj akcia v spolupráci so skupinou „Pogudin“, ktorej sa
zúčastnil celý oddiel „Helena“ pod velením A. Ritnošika, J. A. Sitára a E. Šútovca. Bola prepadnutá
autokolóna, pravdepodobne od 320. Volksgrenadier-Division v priestore Vrútok. Prepadu sa
zúčastnilo asi 70 mužov, ozbrojených 12 guľometmi, 40 samopalmi, dvoma protitankovými
puškami PTRS-41, jedným granátometom a ručnými granátmi. 15 Bolo zničených asi 20 nákladných
áut a zabitých okolo 60 nemeckých vojakov. Počet zničených či poškodených áut by mohol
súhlasiť. Podľa iných dokumentov mohlo ísť o 23 nákladných áut. Počet zabitých nemeckých
vojakov bol zrejme nadsadený. 16 Po tomto prepade bol na dva dni presunutý ústup nemeckých
jednotiek smerom na Kláštor pod Znievom. Tu proti nim zasahoval oddiel „Slovan“.
Podobne oddiel „Helena“ 10. apríla 1945 v nočných hodinách prepadol aj nepriateľskú pešiu
jednotku v priestore Dubná Skala. 17
Ďalšiu noc prepadla hliadka pod velením Mila Šútovca a Jána A. Sitára maďarskú
protilietadlovú batériu. V priebehu dňa si vybrali vhodné miesta pre dve útočné skupiny. Po
zotmení jedna skupina prenikla k plotu kasární a nahádzala na palebné postavenie batérie niekoľko
nemeckých 1 kg ženijných náloží. Druhá skupina následne spustila na batériu paľbu s ťažkého
guľometu vz. 37 a dvoch protitankových pušiek PTRS-41. Paľbou protitankovej pušky a náložami
boli poškodené tri 40 mm protilietadlové delá 36M vo Vrútockých kasárňach. 18
K 10. aprílu 1945 mal oddiel „Helena“ 72 mužov a výzbroj pozostávajúcu z troch ťažkých
guľometov vz. 24, jedného vz. 37, desiatich ľahkých guľometov vz. 26, dvoch protitankových
pušiek PTRD-41, 34 pušiek, troch samopalov a troch pištolí vz. 22 a vz. 24.
Niekedy v druhej polovici marca 1945 bol vytvorený oddiel „J. Záthurecký“ ako podskupina
oblasti „Helena“ Veliteľom bol určený por. Jozef Záthurecký. Pôsobil v doline Malá pod Flochovou
chatou. Tábor pozostával z dvoch od seba pomerne vzdialených bunkrov. Podskupina sa skladala
zväčša z Francúzov telesne dosť vyčerpaných a bez vojenského výcviku, títo prišli k oddielu len 25.
marca 1945. Por. Jozef Záthurecký vedel trochu po francúzsky a mal voľné ubytovacie priestory
preto boli pridelení k jeho oddielu. Tak doplnili v oddieli niekoľko Slovákov a jedného Maďara.
Krátko po vytvorení podskupiny a príchode Francúzov, 26. marca 1945 ráno o 05:30, bola
prepadnutá nemeckou jednotkou a rozprášená. Ako k tomu došlo?
V oddieli „Helena“ slúžil aj Ján Štrbík z Podhája, ktorý sa dostal do konfliktu s jeho
veliteľom čtk. A. Ritnošíkom. Čo nebolo vzhľadom na povahu A. Ritnošíka problémom. Podobné
konflikty mal aj s osvetovým dôstojníkom J. A. Sitárom. Vyústilo to do fyzického napadnutia
A. Ritnošika J. Štrbíkom. Za tento čin bol J. Štrbík odsúdený na trest smrti. Vykonať ho mal
15

HORANSKÁ, E.: Rozpomienky na Slovenské národné povstanie v Turci. Martin: Svet, 1945. s. 143.
Príspevky k dejinám SNP v Turci. s. 193. tiež: Bojová charakteristika E. P. Hurtu z 3. V. 1945, archív autora.
17
Príspevky k dejinám SNP v Turci. s. 193.
18
Spomienky Jána A. SITÁRA, archív autora. Tiež: Spomienky M. ŠÚTOVCA, archív autora.
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E. Šútovec a J. A. Sitár. Zastrelenia sa ujal ako spravodajský dôstojník E. Šútovec, požičal si od J.
A. Sitára pištoľ P-08 kalibru 9mm a odviedol odsúdenca do húštiny. Tam mu strelil do zátylku
a vrátil sa do tábora. Na druhý deň prikázal V. Žingor pochovanie popraveného, na mieste však
našli len krvavú škvrnu v snehu.
Ako sa ukázalo J. Štrbíkovi guľka prešla len krkom a lícom, upadol do bezvedomia a po
čase sa prebral. Mal dosť síl dostať sa domov a 24. marca 1945 bol prijatý do martinskej
nemocnice. Partizáni v tej dobe, ale aj neskôr podozrievali z prezradenia otca J. Štrbíka. Rovnako
mohol byť informátorom aj sám J. Štrbík. V tejto veci sa urobil aj istý spravodajský prieskum, no
v záznamoch nie je uvedený žiadny reálny výsledok šetrenia.
Pravdivejšou verziou je, že v blízkosti spomínaného tábora oddielu „J. Záthurecký“ bol
úkryt dvoch mladíkov, ktorí nechceli narukovať do Domobrany, ale nechceli ani k partizánom. Títo
prijali k sebe ešte jedného 17- ročného dezertéra z POHG Turč. Sv. Martin. Nevieme, či bol s touto
úlohou na Martinské Hole už vyslaný, alebo sa len rozhodol vrátiť do jednotky a svoju dezerciu
takto ospravedlniť, no najpravdepodobnejšie to bol on, kto popísal miesto, kde sa bunkre oddielu
„J. Záthurecký“ nachádzajú.
Následne sa začala akcia špeciálnej protipartizánskej jednotky Kampfgruppe „Edelweiss“,
pravdepodobne aj v spolupráci s 580. Ost-Reiter-Abteilung, ktorej sa zúčastnilo asi 60 vojakov
uvedených jednotiek.19
Tábor v doline Malá nebol dostatočne zabezpečený, por. J. Záthurecký postavil do stráže
vyčerpaných Francúzov a zvyšok osadenstva pokojne spal. Spánok sa nevyhol ani strážnym, a to
nahralo do karát prepadovej jednotke.
Vedený Štrbíkom st. prešli popri spiacej stráži s guľometom a prepadli streľbou a ručnými
granátmi dolný bunker s Francúzmi, ktorý bol úplne zničený. Dvaja Francúzi boli zabití a ôsmi
zajatí. 20 Jeden z Francúzov bol v skutočnosti ťažko ranený a v bezvedomí. Našťastie prepadová
jednotka neobjavila vyššie položený veliteľský bunker, jeho osadenstvo po streľbe utieklo ďalej do
lesa bez akéhokoľvek vybavenia a výstroje.
Následne sa prepadová jednotka presúvala do Turčianskeho Sv. Martina. Cestou narazila
ešte na troch slovenských partizánov od neznámej skupiny. Dvaja boli v prestrelke zastrelení
a jeden ranený. Ten bol spolu s Francúzmi odovzdaný Einsatzkommandu-13 v Turčianskom Sv.
Martine.
Na streľbu reagovali aj partizáni v tábore Na Bani, na pomoc bol vyslaný oddiel. Kým
dorazil vo veľkom snehu na miesto, prepadová jednotka už bola preč. Na mieste našli len zničený
19

VHA Praha, Zbierka partizánske odbojové hnutie v čs., kr. 33, i. j. 486. AM-SNP, B. Bystrica, Súdne spisy Edelweis,
nezaradené.
20
Príspevky k dejinám SNP v Turci. str. 192. Podľa iných prameňov išlo o jedného mŕtveho a troch až šiestich zajatých
Francúzov. AM-SNP, B. Bystrica, f. IX, kr. 13, pr. č. A24/2001. Výsluchy príslušníkov protipartizánskej jednotky
Edelweiss.
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bunker, mŕtveho a raneného Francúza. Tomu poskytol E. Sitár prvú pomoc a pokúsili sa ho na
nosítkach dostať do tábora Na Bani. Cestou však svojim ťažkým zraneniam podľahol. O niečo
neskôr objavili v lese premrznutých zvyšných príslušníkov tábora. Presunuli ich k oddielu „Emília“
a tým skončila existencia podskupiny „J. Záthurecký“.21
Po 25. marci 1945 odchádza por. del. v. z. Dr. Viliam Záthurecký znovu k II. partizánskej
brigáde a vytvára v Bystrickej doline z časti svojej bývalej skupiny oddiel. 22 Do 4. apríla 1945 mal
len osem mužov. V apríli stúpol počet na 18 mužov. V oddieli slúžil ako guľometčík aj Leopold
Švandtner, ktorý dezertoval z nemeckej armády Waffen-SS. Por. V. Záthureckému ho doporučil
obchodník Švehla.23
Výzbroj tvorilo len osem pušiek, dve pištole a jeden nemecký ľahký guľomet MG-34
s obmedzenou zásobou munície.
Oddiel nepreviedol žiadnu väčšiu bojovú akciu, len 10. apríla 1945 sa dostal do prestrelky
s ustupujúcou nemeckou jednotkou.24

Oblasť „Ľudmila“
Veliteľom bol kpt. part. Rudolf Maršala. Oddiel bol umiestnený v doline Kráľová,
severozápadne od obce Bystrička v miestach pôvodného tábora z mája 1944. Tábor pozostával
z jedného zrubu a troch bunkrov. Stav mužstva kolísal a dosahoval najviac sto mužov.
Oddiel previedol päť bojových akcií. Prvú 31. marca 1945, kedy päť mužov vyhodilo vlak
na trati Turčiansky Sv. Martin – Košťany. Výbuch zničil sedem vozňov a znemožnil prepravu na
trati na 24 hodín.
Podobne 3. apríla 1945 vyslal oddiel skupinu tvorenú rtm. S. Sýkorom, serž. V. Benešom,
a partizánmi P. Švábikom, J. Marčičiakom a M. Dražovským, aby vyhodila železničnú trať
Turčiansky Sv. Martin – Vrútky. Akciu uskutočnili o 22:30 pri obci Záturčie, neďaleko budovy
Fatra, kde spolu s traťou vyhodili do vzduchu motorovú drezinu so šesť- člennou posádkou.
Drezina bola úplne zničená.25

21

VHA Praha, Zbierka partizánske odbojové hnutie v čs., kr. 33, a. j. 486. tiež: Spomienky Jána A. SITÁRA, archív
autora.
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Martine. Spolupracoval s brigádou, dodával informácie a potraviny. Vyšetrovalo ho Einsatzkommando-13, bol však
prepustený na slobodu. Od 25. marca 1945 pôsobil znovu v brigáde ako veliteľ oddielu „Záthurecký“. Príspevky..., str.
199.
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VHA Praha, Zbierka partizánske odbojové hnutie v čs. kr. 33, i. j. 485. Zpráva o činnosti oddielu Záthurecký z 12. IV.
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Na druhý deň o 02:30 vykoľajila ďalšia skupina oddielu „Ľudmila“ v zložení kpt.
R. Maršala, serž. J. Oravan, a partizáni J. Nátny a J. Pšenka vojenský vlakový transport pred
stanicou Turčiansky Sv. Martin oproti Štátnej nemocnici. 26
6. apríla 1945 prerušila hliadka oddielu telefónnu linku medzi obcami Bystrička a Svätý
Peter.

Poslednou akciou bol prepad nemeckej hliadky 10. apríla 1945 v priestore Hrby nad

martinským vodovodom. Oddiel nemal pri akcii žiadne straty.27

Oblasť „Vladimír“
Oddiel „Fatranský Kriváň“, veliteľ des. Ladislav Nosák, vznikol na základe rozkazu por.
V. Žingora z 23. februára 1945, z bývalých príslušníkov brigády. Po reorganizácii 7. marca 1945,
pôsobil v rovnakom zložení už ako oblasť „Vladimír“.
Za veliteľa bol určený por. part. Ladislav Nosák a funkciu komisára vykonával J. Fraňo.
Spočiatku mal asi do 30 mužov, neskôr v apríli 1945 120 mužov z toho 78 Slovákov, 15 Maďarov,
14 Rusov, dvoch Juhoslovanov, dvoch Rumunov a jedného Rakúšana. 28 Výzbroj tvorilo len 19
pušiek, dva samopaly a jeden ľahký guľomet vz. 26. Po celý čas nebola ozbrojená viac ako polovica
príslušníkov jednotky.
Bojové akcie začal 17. marca 1945 keď hliadka pod velením Vladimíra Fraňu zničila
v priestore kraľovianskeho tunela dve nemecké autá a zabila jedného dôstojníka a päť vojakov. 26.
marca 1945 sa hliadka vedená Romanom Bürgermeistrom dostala do prestrelky s nemeckou 30 člennou jednotkou. Ta údajne utrpela stratu 11 mužov. Na spomalenie ústupu nemeckých jednotiek
vyhodila 5. apríla 1945 skupina pod vedením Alexandra Murčeka železobetónový mostík medzi
Turanmi a Sučanmi.
7. apríla 1945 bojová hliadka pod velením Sergeja Čepurnova zničila medzi kótami 476
a 506 opustené postavenie delostreleckej batérie 320. Volksgrenadierdivision a následne prepadla
nemeckú hypomobilnú kolónu od rovnakej jednotky. Zabila 15 a ranila 31 nemeckých vojakov,
straty na materiále predstavovali 12 zabitých koní a štyri zničené vozy so strelivom. 9. apríla 1945
hliadka vedená Andrejom Bellom nadviazala medzi kótami 476 a 506 spojenie s hliadkami 4. čs.
pešej brigády a spoločne s nimi obsadila obec Turany.
Nasledujúce dni 9. a 10. apríla 1945 z rozkazu veliteľa čs. brigády vysielal oddiel
„Fatranský Kriváň“ prieskumné hliadky k zničenému železničnému mostu medzi Sučanmi
a Turanmi. Hliadka narazila na nemecké oporné body, pričom bol ranený jeden partizán
a zastrelený jeden nemecký vojak.29
26
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Oddiel „Samo“
Oddiel „Samo“, ktorému velil slob. Samuel Bibza, operoval v priestore Gaderskej doliny.
Vznikol na základe rozkazu z 29. januára 1945.
V publikácii Príspevky k dejinám SNP v Turci sa uvádza ako odriad, teda ako jednotka
rovnocenná s ostatnými odriadmi II. partizánskej brigády gen. M. R. Štefánika. V Tajnom rozkaze
č. 7 sa však uvádzajú ako vyššie útvary brigády oblasti.30 Medzi oblasťami uvedený nie je, preto je
možné sa domnievať, že v marci 1945 sa jednalo skôr o samostatný oddiel. Nie je však vylúčené
povýšenie na oblasť začiatkom apríla 1945.
Veliteľstvo

bolo

umiestnené v časti

doliny

zvanej

Cecová.

Ubytovanie

bolo

v drevorubačských chatách. Podliehala mu podskupina „Florek“ (veliteľ: Hynek Florek) v priestore
„Nad Hubnou“. Celkovo dosiahol maximálny početný stav asi 85 mužov. 31 Z výzbroje boli
k dispozícii pušky, veliteľ mal samopal PPŠ-41.
Prvou úlohou oddielu bolo zozbierať v priestore Gaderskej doliny zbrane, ktoré tu boli od
ústupu povstalcov z Turca koncom septembra 1944 32 a sprevádzanie skupín z Malej do Veľkej
Fatry. Na tieto účely bolo denne vyčlenených 20 mužov z celkového stavu oddielu 45 mužov k 1.
februáru 1945. Vzhľadom na informácie, ktoré boli po prvom prieskume k dispozícii, sa
predpokladalo zozbieranie 100 – 150 pušiek, šesť ľahkých guľometov, troch ťažkých guľometov
a troch mínometov so 600 mínami. Do 20. februára 1945 sa podarilo oddielu zozbierať len 53
pušiek a štyri ľahké guľomety vz. 26. Viac zbraní sa nepodarilo v danom priestore objaviť. 33
10. februára 1945 oddiel napadla nemecká jednotka, čoho príčinou bol pokles stavu
mužstva. Časť príslušníkov oddielu sa roztratila, časť odišla dobrovoľne. Ostalo tak k dispozícii 15
mužov a k 14. marcu 1945 mal oddiel stále len 24 mužov.
V dňoch 20. a 21. februára 1945 takto previedla spojka oddielu Jozef Duraj 162 mužov
skupiny kpt. Železnova. O pár dní 27. februára 1945 previedli z Valčianskej doliny do Veľkej Fatry
3. rotu 10. práporu partizánskej brigády Jána Žižku.
Prvú bojovú akciu uskutočnil oddiel „Samo“ 26. februára 1945, keď v spolupráci
s partizánskymi skupinami lejt. I. Nocenku a lejt. Marianku,

vyhodili železničný transport

s benzínom a strelivom na trati Príbovce – Kláštor pod Znievom, pri obci Ležiachovo.

30
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Podobne v spolupráci týchto skupín bol 1. marca 1945 vyhodený železničný transport pri
Košťanoch, pričom bolo šesť vozňov rozbitých a desať poškodených. Trať bola neprejazdná 24
hodín. Podobnú akciu partizáni zopakovali 9. marca 1945 pri stanici Malý Čepčín.
Asi 15. marca 1945 sa uskutočnil spoločne so skupinami lejt. I. Nocenku, lejt. Marianku
a Kuznecov – Vladimír Danek prepad obce Karlová. Z obce partizáni odohnali dobytok
zhromaždený nemeckou zásobovacou jednotkou.34
Koncom marca 1945 podnikli nemecké jednotky akciu zameranú na vytlačenie partizánov
z Gaderskej doliny. Chceli tým zrejme docieliť obmedzenie ich činnosti v súvislosti s posunom
frontu do bezprostrednej blízkosti tohto priestoru. Do akcie bol nasadený 580. Ost-Reiter-Abteilung
a pravdepodobne aj menšia jednotka vyčlenená zo 101. Jäger-Division.
Oddiel „Samo“, respektíve osem partizánov jeho podskupiny „Florek“ sa 26. marca 1945
dostal do boja s presilou 20-tich kozákov pri tzv. druhej horárni Čertova brána. Títo sa po prestrelke
stiahli do Blatnice.
O dva dni 28. marca 1945 ráno o pol siedmej podnikli kozáci väčšiu akciu s úmyslom
partizánov zničiť, prípadne vytlačiť z priestoru. Ako s prvými sa dostali do prestrelky
s osemčlennou strážnou hliadkou. Napriek tomu, že 580. Ost-Reiter-Abteilung nasadil do boja
okrem 48 kozákov aj mínomety a granátomety, partizáni využili priaznivé prírodné podmienky
prostredia a útok po tri pol hodine bez strát odrazili. V boji sa vyznamenali hlavne Hynek Florek
a Ján Ličko.35 V dôsledku prepadu na druhý deň sa zaujala plná obrana Gaderskej doliny. Niekoľko
dní však bol pokoj.
Až 4. apríla 1945 sa trojčlenná partizánska hliadka dostala do prestrelky s väčším, údajne
300-členným nemeckým oddielom. Jeden partizán bol zabitý, druhý zajatý. Naopak pri obci
Sebeslavice zajali partizáni jedného nemeckého vojaka.
Na druhý deň 5. apríla 1945 36 prepadla 18-členná skupina partizánov oddielu „Samo“
nepriateľský trén medzi obcami Sebeslavice a Blatnica. Ukoristili dva páry koní s povozmi
naloženými potravinami a muníciou. Zajatí boli Obergefreiter W. Fegelle a Obergefreiter Smrek.37
Za pomoci strážm. žand. Jozefa Fábryho a obchodníka Gustáva Siváka z Príboviec, členovia
oddielu nadviazali spojenie s príslušníkmi maďarskej jednotky, pravdepodobne od 16. pešej divízie.
5. apríla 1945 sa v Príbovciach časť maďarských vojakov pripojila aj s výzbrojou k oddielu
„Samo“.

34

Príspevky k dejinám SNP v Turci. s. 195.
VHA Praha, Zbierka partizánske odbojové hnutie v čs., kr. 33, i. j. 486. Denný rozkaz č. 24, oddiel Samo z 18. 4.
1945. tiež: VHA Praha, Zbierka dokumentov ÚŠPH Kyjev. kr. 27, sign. 115-3. Hlásenie oddielu „Samo“ z 30. 3. 1945.
36
Tento dátum je uvedený v knihe Príspevky k dejinám SNP v Turci. Denný rozkaz č. 24, oddielu Samo z 18. 4. 1945
uvádza dátum tejto udalosti na 2. 4. 1945.
37
Obergefreiter W. Fegelle bol vyznamenaný Železným krížom. Obaja nemeckí vojaci boli pravdepodobne
príslušníkmi 101. Jäger Division.
35
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Od 7. apríla 1945 hliadkovala podskupina „Florek“ v Gaderskej doline s úlohou nadviazať
spojenie s útvarmi sovietskej armády postupujúcimi od Banskej Bystrice. Ešte v ten istý deň trikrát
narazila na nemecké jednotky pri tzv. Čertovej bráne. Nemecké jednotky sa síce po prestrelke
stiahli, ale zaujali v doline v sile asi 150 mužov, obranu proti sovietskym útvarom. 8. apríla 1945
zaútočil kompletný oddiel „Samo“ na nemeckú jednotku a v boji ju vytlačil až k obci Blatnica.
Počas útoku sovietskych a rumunských jednotiek 10. apríla 1945 zaútočil oddiel „Samo“ aj
na samotnú obec Blatnica, kde ukoristil maďarský nákladný automobil Ford V8. Nasledovalo
spojenie s rumunskými jednotkami a tým pádom aj koniec bojovej činnosti oddielu.

Oddiel „František“
Oddiel „František“, veliteľ zást. František Krieger. Bol umiestnený v doline Veľká, neskôr
na vrchu Turatín. Postupne vybudoval tri bunkre, jeden pod Peterským závozom a dva vo svahoch
Turatína.
Spočiatku mal len 12 mužov, postupne však s príchodom frontu jeho početný stav rástol.
Oddiel totiž plnil funkciu náhradného telesa II. partizánskej brigády gen. M. R. Štefánika. Sem sa
z bezpečnostných dôvodov presúvali novo sa prihlasujúci partizáni, zadržaní civilisti a maďarskí
vojaci, ktorí dezertovali počas ústupu Nemcov. 38 Nie všetci novo prichádzajúci mali záujem
bojovať a chceli sa len ukryť pred evakuáciou a bojovými akciami. 39
Prvú akciu v roku 1945 uskutočnil oddiel 30. januára, keď 12 mužov

prepadlo obec

Trebostovo s cieľom získať potraviny. Korisť predstavovala 20 pušiek, 23 ručných granátov, dvoje
sane potravín a 11 tisíc Ks. Pritom zajali 22 maďarských vojakov, ktorí sa k oddielu pripojili. 40 Na
prepad zareagovali nemecké a maďarské jednotky z obcí Peter, Košťany a Príbovce. Vyslali hliadky
na stíhanie partizánov, v prestrelke prišli partizáni o väčšiu časť potravín.
V priebehu februára 1945 oddiel „František“ dvakrát podmínoval trať Košťany –
Turčiansky Sv. Martin.
22. februára 1945 chytila hliadka dvoch Ukrajincov, ktorí sa pri vypočúvaní priznali, že sú
agenti vyslaní nemeckou jednotkou. Následne ich zastrelili. 41
2. marca 1945 prepadla hliadka oddielu nemeckú kolónu ôsmich nákladných áut. Streľbou
zbraní jedno zničili a jedno poškodili. Spôsobili tiež stratu šiestich mŕtvych a deviatich ranených
38

V apríli 1945 s II. partizánskou brigádou gen. M. R. Štefánika nadviazal kontakt veliteľ maďarského delostreleckého
oddielu. Ponúkol pripojenie sa svojej jednotky s asi 10 delami k 2. partizánskej brigáde výmenou za beztrestnosť
a potraviny. Toto velenie brigády odmietlo pre nebezpečenstvo, ktoré prípadne od maďarských vojakov hrozilo.
Maďarská jednotka sa potom presúvala ďalej podľa nemeckých rozkazov. Spomienka J. A. Sitára, archív autora.
39
VHA Praha, Zbierka partizánske odbojové hnutie v čs., kr. 33, a. j. 485. Zpráva odriadu ppor. Fr. Kriegera od 21. IX.
44 do 17. IV. 45.
40
Spomienka F. KRIEGERA. AM-SNP, B. Bystrica, f. XII, pr. č. S 29/84.
41
VHA Praha, Zbierka partizánske odbojové hnutie v čs., kr. 33, a. j. 485. Zpráva odriadu ppor. Fr. Kriegera od 21. IX.
44 do 17. IV. 45.
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nemeckých vojakov. Pravdepodobne sa tak stalo na ceste medzi Bystričkou a Turčianskym Sv.
Martinom.
K 28. marcu 1945 tak oddiel dosiahol stav 56 osôb s výzbrojou 20 pušiek, štyroch ľahkých
guľometov vz. 26 a dvoch samopalov. O niečo neskôr ju doplnili dva nemecké ľahké guľomety
MG-34 a samozrejme aj maďarská výzbroj.42
Oddiel „František“ sa mal 11. apríla 1945 zúčastniť útoku celej II. partizánskej brigády gen.
M. R. Štefánika na Bystričku a Turčiansky Sv. Martin. Vzhľadom na ústup nemeckej armády
z tohto priestoru sa útok neuskutočnil a oddiel ukončil svoju činnosť.
Posledné bojové akcie v spolupráci s 1. čs. armádnym zborom v ZSSR
Začiatkom apríla 1945, pravdepodobne piateho, do priestoru brigády prenikla hliadka
hĺbkového prieskumu „Jan“ z 1. čs. armádneho zboru v ZSSR, vedená kpt. Kováčom. Ten spojenie
nahlásil veliteľstvu. Plánoval sa spoločný útok jednotiek II. partizánskej brigády a čs. armádneho
zboru na oslobodenie Turčianskeho Sv. Martina a Bystričky. Pre ústup nemeckých jednotiek do
Strečnianskej tiesňavy sa už neuskutočnil.43
Jednotky 1. čs. armádneho zboru v ZSSR postupovali z Vrútok do Strečnianskej tiesňavy.
V priestore Dubnej Skaly sa zakopali jednotky 320. Volks-Grenadier-Division, kryjúce ústup
nemeckých jednotiek z Turca. V priestore mali jednotlivo zakopané guľomety a minimálne dve
stanovištia s pancierovkami Panzerfaust P. f. 60. Postup pechoty 1. ČSAZ zastavili guľometnou
paľbou a sovietsky tank T-34 zasiahla strela z Panzerfaustu tak, že mu výbuchom munície odletela
celá veža. 44 Tak sa útok zastavil, v prípade väčšieho tlaku by slabé nemecké krycie oddiely ustúpili,
ale velenie 1. čs. armádneho zboru v ZSSR usúdilo, že oddiely sú omnoho silnejšie.
Preto sa využila časť oddielu „Helena“. 14. apríla 1945 už z rozkazu veliteľa 1. čs.
armádneho zboru v ZSSR, gen. Klapálka, sa mala pokúsiť o obchvat uvedených nemeckých
jednotiek a zlikvidovať ich.
Oddiel mal do 10. hod. dosiahnuť určený priestor a mal byť podporený paľbou dvoch
batérií 152 mm húfnic vz. 37. Pre neznalosť a veľkú náročnosť terénu sa časový harmonogram
nedodržal a takmer došlo k zasiahnutiu oddielu vlastnou delostreleckou paľbou. Tá naopak
prezradila samotný útok a nemecké jednotky z 320. Volks-Grenadier-Division, partizánov už
očakávali. Streľbou zakopaných guľometov znemožnili partizánsky prepad Dubnej Skaly a oddiel
„Helena“ sa musel stiahnuť späť do Turčianskeho Sv. Martina. 45
42

VHA Praha, Zbierka partizánske odbojové hnutie v čs., kr. 33, a. j. 485. Zpráva odriadu ppor. Fr. Kriegera od 21. IX.
44 do 17. IV. 45.
43
Príspevky k dejinám SNP v Turci. s. 199.
44
Spomienky J. A. SITÁRA a M. ŠÚTOVCA, archív autora.
45
Príspevky k dejinám SNP v Turci. s. 199. tiež: Spomienky J. A. SITÁRA a M. ŠÚTOVCA, archív autora.
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Rozpustenie II. partizánskej brigády gen. M. R. Štefánika
Po ukončení bojov sa tá časť II. partizánskej brigády, ktorá ostala kompaktná a nerozišla sa
domov, zhromaždila na dvore veliteľstva 1. čs. armádneho zboru v ZSSR v Turčianskom Sv.
Martine. Velenie brigády tu jednalo s československými a sovietskymi armádnymi veliteľstvami.
Zároveň prebiehalo aj spisovanie hlásení pre Hlavný štáb partizánskeho hnutia v Kyjeve.
V priebehu jednaní prenikli medzi radových príslušníkov brigády informácie o odzbrojení
jednotky. Preto sa presunuli z priestorov veliteľstva 1. čs. armádneho zboru do budovy Zemskej
hasičskej jednoty, kde zložili väčšinu zbraní. Samozrejme, že pomerne veľké množstvo výzbroje si
partizáni ponechali v osobnej držbe. Zbrane v priebehu leta 1945 tajne previezli na hospodársky
statok J. Kubíka do Trebostova, kde boli ukryté. Prevoz zabezpečovali na nákladnom aute
J. Halačka a Ján A. Sitár. O úkryt sa postaral Viliam Žingor.46
V priebehu 11. až 12. apríla 1945 sovietske velenie prevzalo aj príslušníkov II. partizánskej
brigády gen. M. R. Štefánika, občanov ZSSR urýchlene zaistilo, naložilo do vágonov
a odtransportovalo do Sovietskeho zväzu.
Velenie HŠPH požiadalo Viliama Žingora tiež o dodanie niekoľkých schopných partizánov
pre potreby ďalších plánovaných partizánskych diverzných skupín. Pre tento účel vybrali Ján.
A. Sitára a Milo Šútovca. Spolu s ďalšími Slovákmi a Čechmi od iných partizánskych jednotiek ich
presunuli do výcvikového tábora na území Poľska.
V priebehu marca –apríla 1945 sa II. partizánska brigáda gen. M. R. Štefánika sa plne
zapojila do diverzných akcií proti nemeckým jednotkám a spôsobila im nemalé straty. Počas svojej
existencie prešla viacerými organizačnými zmenami, ktoré si vyžiadala situácia. Po prípravách
v decembri 1944 sa na konci januára 1945 po dlhej dobe konsolidovala a ukončila tak definitívne
provizórny stav, ktorý trval od praktickej likvidácie II. partizánskej brigády koncom septembra
1944. V čase pred príchodom frontu, po doplnení novými príslušníkmi bolo možne znovu obnoviť
oddiely, či oblasti, získavať informácie a aktívne bojovo zasiahnuť. V rovnakom čase sa to mohlo
prejaviť aj formou rádiového spojenia s UŠPH v Kyjeve, pretože nadviazanie spojenia so skupinami
vybavenými rádiostanicou umožnilo aj toto spojenie, bez závislosti na 2. slovenskej národnej
partizánskej brigáde pod velením K. K. Popova.
Po príchode 1. čs. armádneho zboru II. partizánska brigáda obmedzene zasiahla do bojov
spolu s týmito jednotkami, následne bola rozpustená, zbrane však neodovzdala, čo bolo jedným
z dôležitých prvkov v procese s Viliamom Žingorom v rokoch 1949-50. Tento politický proces
zasiahol mnoho príslušníkov II. partizánskej brigády a mnohých odsúdili na dlhoročné väzenia
a trest smrti.

46

Spomienky J. A. SITÁRA, archív autora.
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Táto partizánska brigáda v minulosti často zaznávaná pre osud jej veliteľa, si zaslúži
objektívny pohľad na jej históriu, pretože v rámci svojich možností ako jedna z mála zasiahla do
partizánskych bojov v zime 1944 – 1945, ale aj do frontových bojov počas Povstania v septembri
1944.

Resume
II. partizánska brigada gen. M. R. Štefánika, pod velením Viliama Žingora sa ako jedna s prvých
partizánskych jednotiek zapojila do bojových akcií proti nemeckým jednotkám v roku 1944. Po
reorganizácii počas zimy 1944-1945 sa znovu významnejšie zapojila do diverzných akcií v Turci,
ktoré narúšali hlavne dopravné spojenia s frontom. Zúčastnila sa aj oslobodzovacích bojov spolu
s 1. čs. armádnym zborom v ZSSR.

Summary
The 2nd Partisan Brigade of General M. R. Štefánik, headed by Viliam Žingor, was one of the first
partisan units engaged to combat actions against the German troops in the year 1944. After the
reorganization, during the winter of 1944 – 1945, it was again significantly engaged into the diverse
actions in Turiec, which mainly invaded the traffic connections with the front. The brigade, together
with the 1st Czechoslovak Army Corps in the USSR, also participated at the liberational fights.
(Mgr. Boris Vigaš)
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ETICKO-PRÁVNE ASPEKTY PRÁVNICKEJ PROFESIE
JUDr. Ľubomír Bušík, 2. ročník, Etika

Každá profesia si vytvára vlastný etický habitus. Právnická etika v historickom kontexte sa
profilovala ako nevyhnutnosť prinavrátiť právnickému stavu jeho miesto a poslanie. Súčasná
spoločenská atmosféra sa znovu snaží „oprášiť“ pojmy ako profesionálna zodpovednosť,
spravodlivosť, stavovská česť, takt či svedomie. Etický rozmer obsiahnutý v týchto pojmoch nie je
len púhym doplnkom pre vyzdvihnutie významu právnického povolania, ale jeho skutočne
nevyhnutnou súčasťou pre získanie úcty a dôvery v tento stav.
V súčasnej spoločenskej klíme dochádza k zmene ekonomických a tým i sociálnych
vzťahov, ktoré kladú zvýšené nároky pri orientovaní sa v spleti „právnych služieb“. Zmeny
podnecujú nevyhnutnosť nastolenia poriadku v profesii práva, ktorý môže byť zabezpečený jedine
v stavovských organizáciách. V nich sa profiluje právnická profesia s prísne vymedzenou morálnou
dimenziou, kde prevláda povinnosť a nie úspech, múdrosť a nie povrchnosť. Zložitosť tejto
profilácie je historicky podporená podmienkami obdobia studenej vojny, kontroly zbrojenia, pádu
Berlínskeho múra, obdobia „perestrojky“, formovania demokratických režimov v Strednej
a Východnej Európe a v neposlednom rade i súčasným začlenením sa do jednotného „európskeho
domu“, v ktorom profilácia nadobudla včlenením sa do európskych štruktúr medzinárodný
charakter.
História sama v riešení dilemy medzi právom a morálkou podčiarkuje, že morálka a právo
spolu neoddeliteľne súvisia. Keď sa však spomenie spojenie práva a morálky, často sa prehliada,
„že nejde iba o jednu otázku týkajúcu sa ich vzťahov, ale o mnoho rozličných otázok vyžadujúcich
si úplne oddelené úvahy.“ (Hart, 2003, s. 29) V morálke a rovnako v práve ide o to, aby ľudské
správanie bolo kontrolované pomocou presne stanovených pravidiel. I keď zákonite môže vyvstať
otázka, prečo tieto pravidlá sa nedajú jednoducho označiť pojmom právo. Morálka nepochybne
„predbieha“ právo a má mať hlavné slovo vo veciach hospodárskych, politických i právnych. Aj
teoreticky najdômyseľnejšie prepracované opatrenie môže nakoniec sklamať, ak sa nezakladá na
skutočnej mravnej potencii, opierajúcej sa o prirodzené mravné základy. Kritici pozitivizmu
v aspektoch kontroly prostredníctvom pravidiel v skutočnosti chápu niečo „čo je takmer nutným
spojením medzi právom a morálkou

a navrhujú, aby sa nazývali vnútornou morálkou práva.“

(Fuller, 1998, s. 143) Morálka práva však môže byť neutrálnou voči etickým problémom a „každý
odklon od princípov vnútornej morálky práva je urážkou dôstojnosti človeka ako zodpovedného
subjektu.“ (Fobel, 2002, s. 70) Iný názor nájdeme i u profesora právnej filozofie O. Weinbergera,
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ktorý tvrdí, že „právo a morálka sú dva rozdielne normatívne systémy, ktoré však spolupôsobia pri
podmieňovaní ľudského správania.“ (1996, s. 8)
Snáď za najlepší príklad prinášajúci prinajmenšom úvahu k tejto pluralite názorov slúži
jeden z najsledovanejších procesov povojnovej histórie Nemecka, publikovaný v časopise Týždeň
z 10.01.20051. Na lavici obžalovaných sedeli dvaja policajti a proti nim svedčil usvedčený únosca
a vrah. Výroku o treste predchádzal čin, ktorý postavil na misku váh zákony a morálku.
V r. 2002 sa jedenásťročný Jakob z bohatej bankárskej rodiny nevrátil domov. Vrah, 28ročný učiteľ Jakoba, ho v svojom byte zaškrtil a nevládne telo odniesol preč. Od rodičov si i napriek
tomu pýtal vysoké výkupné. Keď policajti prišli na jeho stopu a bol zadržaný, skutok popieral
a uvádzal falošné miesta Jakobovho pobytu s tým, že ich syn stále žije. Štyri dni po únose už rástla
nervozita a vyšetrovatelia sa nevedeli dohodnúť na pokračovaní výsluchu. Šéf tímu Daschner chcel
vraha donútiť k prezradeniu úkrytu hrozbou násilia. Napriek nesúhlasu kolegov nariadil za záchranu
uneseného dieťaťa, aby výsluch pokračoval pod lekárskym dohľadom spôsobovaním bolestí po
predchádzajúcom varovaní. K spôsobovaniu bolestí však nedošlo, vrah pod hrozbou násilia úkryt
prezradil. Zaviedol policajtov k močiaru, kde bolo pod lávkou zviazané chlapcovo mŕtve telo.
Zločin ľuďmi otriasol, ale vrah sa len cynicky usmieval, nič neľutoval. Naopak, z role vraha
sa dostal do role žalujúceho z vynúteného priznania pod hrozbou násilia. Konanie vyšetrovateľa
vyvolalo vlnu zdesenia a opovrhnutia, aktivisti pre ľudské práva žiadali trest za postup
vyšetrovateľov, ktorí údajne pod hrozbou mučenia spochybnili základné princípy práva. Čin
vyšetrovateľa pokladali za odsúdeniahodný, hoci jeho účelom bolo zachrániť život dieťaťa.
Čo malo v danej chvíli prednosť – telesná nedotknuteľnosť dôvodne podozrivého vraha
alebo život dieťaťa? V momente, keď sa princípy paragrafov zrazili s realitou, konal vyšetrovateľ
morálne a spravodlivo. Jakobov život postavil nad bezhlavé dodržiavanie formálneho práva.
„Formálne právo je totiž nevyhnutne slepé, nikdy neobsiahne všetky konkrétne udalosti, ktoré sa
v reálnom živote vyskytujú.“2 Zaslúžili by si policajti omilostenie alebo trest? Právni puristi sú
spokojní, avšak „prípad“ nahlodal dôveru ľudí k štátu, zákonom a vyplavil tak na povrch
myšlienku, že tisícky skrútených paragrafov sú viac hodné než základné ľudské práva, ktoré sa štát
zaviazal chrániť.
Bez ohľadu na polemiku medzi právom a morálkou, skutočné právo hodné toho mena,
nemôže byť bez morálky. Právo bez morálky by bolo bezprávím. Zákonodarca by mal potom
možnosť voluntaristicky tvoriť legislatívu bez ohľadu na morálnu únosnosť svojich právnych
predpisov. Právo musí byť v súlade s morálkou, ak to má byť naozaj právny štát, kde platí staré
heslo, že spravodlivosť je najvyšším zákonom v štáte. Žiaľ, práve spravodlivosť – súdnictvo trpí
1
2

týždenník Týždeň, 2. vydanie, 10.01.2005
týždenník Týždeň, 2.vydanie, 10.01.2005
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v súčasnosti všade na svete chronickými neduhmi ako sú preťaženosť, ťažkopádnosť, nedôvera
verejnosti. Nejde však natoľko o inštitucionálnu krízu ako o krízu právnického stavu
reprezentovaného jeho predstaviteľom – sudcom.
„Axiómou dobrého súdnictva je sudca. Bez sudcov by bola ústava mŕtvou literou a právny
štát fikciou.“ (Krsková, 1994, s. 98) Poslanie sudcu už nezodpovedá klasickému obrazu
jednoduchého vykonávateľa vopred danej zákonnej vôle. Stáva sa subjektom mnohých, neraz
rozporuplných očakávaní a nárokov, zmieruje i trestá, zvažuje a bezodkladne rozhoduje, má poznať
zlo i vášeň, bez ktorých nikto nie je ľudský, a zároveň byť eticky i právne „vyzbrojený“. Sudcovia
tvoria osobitnú spoločenskú skupinu. Formálna, intelektuálna, ľudská, morálna i politická
zodpovednosť však nie je pre nich daná žiadnym zákonom či príkazom. Naproti tomu sa však od
nich viac ako od ktorejkoľvek profesie vyžaduje, aby moc nad bytím iných ľudí bola uplatňovaná
v súlade s najvyššími štandardmi etického správania.
Sudcovská etika nie je v podrobnostiach vymedzená zákonom. Nepriamu zmienku o etike
síce nachádzame v jurisdikcii, (Zákon o súdoch a sudcoch, 1991), kde sa ako predpoklad pre voľbu
sudcu vyžaduje bezúhonnosť. Nezlučiteľnosť zásad etiky sudcovského povolania je spomenutá
i v Zákone o kárnej zodpovednosti sudcov (Zákon o kárnej zodpovednosti sudcov, 1996).
Naznačená nedokonalosť až absencia základných noriem správania sa sudcov spôsobuje rôznosť
postojov sudcov k etike. Časť sudcov považuje zmienky o etike a bezúhonnosti za dostatočné,
„podporujúc svoj postoj akýmsi automatickým pôsobením všeobecne deklarovaných etických
noriem v spoločnosti domnievajúc sa, že sudcom sa môže stať a byť len človek akoby s vrodenou
schopnosťou byť etickým“

3

. Iná skupina nepociťuje potrebnosť etiky argumentujúc, že

dodržiavanie povinností znamená konať zákonne, čiže spravodlivo a teda aj eticky. A napokon je tu
i „skupina sudcov, ktorí akúkoľvek zmienku o etike či dokonca záväzných etických pravidlách
považujú za element bytostne ohrozujúci podstatu fungovania profesie“.4 Podstatný nie je ani tak
diferencovaný názor v právnickej profesii, ako skôr podiel takýchto názorov k potrebe etiky
a základný postoj manažmentu a vrcholových inštitúcii práva k tejto otázke.
I keď naznačené názory sú rozdielne , majú paradoxne spoločné to, že ich téma etiky
znepokojuje. Zastávajú názor, že poukazovaním a zverejňovaním neetického konania niektorých
sudcov sa zároveň tvrdí, že aj oni sú neetickí, lebo sú rovnako sudcovia ako tí neetickí. Kritiku
verejnosti ohľadne korupcie, klientelizmu či iné „prešľapy“ vzťahujú na seba, ale bez analyzovania,
v čom a v kom je skutočný problém. Vzťahovačnosťou sa záujem o problém etiky nielen začína, ale
žiaľ i najmä často končí.
3

Analýza stavu súdnictva a koncepcie reformy súdnictva. Správa z hlavného zhromaždenia Združenia sudcov
Slovenska. Stará Ľubovňa. 3.-5.12.1999
4
Analýza stavu súdnictva a koncepcie reformy súdnictva. Správa z hlavného zhromaždenia Združenia sudcov
Slovenska. Stará Ľubovňa. 3.-5.12.1999
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Rozporuplnosť chápania etického prístupu v sudcovskej profesii o to pálčivejšie odhalila
nevyhnutnosť prijatia etického kódexu sudcu Hlavným zhromaždením Združenia sudcov Slovenska
v decembri 1999. Jeho dodržiavanie by malo podať profesijný obraz sudcu nie z pohľadu počtu
vybavených alebo nevybavených káuz, ale kritériom by mali byť aj jeho osobnostné predpoklady na
výkon sudcovskej funkcie, jeho povesť medzi kolegami i na verejnosti. Dodržiavanie základných
eticko-profesijných zásad, etická integrita a dôveryhodnosť inštitúcie súdu sú navzájom závislé.
Etické zásady a ich dodržiavanie je jedna stránka aplikácie etiky a druhou je skutočné riešenie
etických dilem a odhaľovanie neetického správania.
V európskom právnom kontexte nemá zakotvenie etického kódexu tradíciu, pretože sa
dlhodobo rešpektovali objektívne a všeobecne uznávané kritériá na správanie sudcu. Nemecko
zakotvilo niektoré pravidlá správania do ústavy a do zákona o sudcoch. Štatút sudcu je však veľmi
koherentný a základné povinnosti sudcu sú zrejmé. Taliansko naproti tomu etický kódex sudcu
prijalo v referende v r. 1987, kde sa voliči vyjadrili k občianskej zodpovednosti sudcov. Švédsko
má dokonca dva dokumenty týkajúce sa etického kódexu sudcov. Najstarší sa nazýva Domareglerna
(Sudcovské pravidlá) z r. 1550. Obsahom sú všeobecné etické pravidlá vybrané z biblie, rímskeho
a katolíckeho práva či stredovekého švédskeho práva. Ďalším je Domareden (Sudcovská prísaha)
z r. 1734, revidovaná v r. 1920 a 1930. Kanada v r. 1971 publikovala „Slovo o správaní sudcov“,
ktoré malo byť „praktickým kódexom správania“. Disciplinárnym orgánom je Kanadská rada
sudcov, ktorá tzv. „prešľapy“ sudcov oznamuje guvernérovi, ktorý má právo iniciovať proces
odvolania sudcu pred oboma komorami parlamentu. V USA má etický kódex svoje počiatky
v prednáškach G. Sharswooda, ktoré publikoval v r. 1854, keď kanóny profesijnej etiky prešli
mnohými novelizáciami. Vo Švajčiarsku platia od r. 1939 Stavovské pravidlá, v Rakúsku je
deontológia upravená v disciplinárnom poriadku, ku ktorému je rozsiahla judikatúra. Česká justícia
prijala etický kódex dokumentom „Etické zásady chování soudce“, ktorý bol schválený
Zhromaždením zástupcov sekcií Sudcovskej únie ČR dňa 28. októbra 2000.
Problematika sudcovskej etiky v Slovenskej republike je nanajvýš aktuálna a verejnosť je
s ňou v ostatnom čase často konfrontovaná. „Akýkoľvek písaný či nepísaný etický kódex môže
fungovať v praxi iba vtedy, keď bude prijatý a akceptovaný samotným sudcovským stavom.“
(Patakyová, 2004, s. 20) Je nesporné, že 9 bodov Zásad etického kódexu sudcov sa nestretlo
v komunite slovenských sudcov s kladnou odozvou aj pre jeho prílišnú formálnosť a nekonkrétnosť.
Na druhej strane je otázne či a až do akej miery je potrebné zásady sudcovskej etiky formulovať
takýmto spôsobom. „Ak ich každý sudca – osobnosť, necíti a nie sú súčasťou jeho vnútornej
výbavy, môže niečo zmeniť text právom nevymožiteľný?“5 Isteže, etika sudcu môže sláviť svoj
5

Seminár o etike sudcov Medzinárodnej sudcovskej organizácie International Association of Judges/L´Union
International des Magistrats so sídlom v Ríme v dňoch 14.-16. marca 2003
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vstup do právneho života aj bez vyjadrenia v kódexe. „Predpokladom je však solidárny, elitný
sudcovský stav, ktorý by mal byť ťažiskom obrany záujmov sudcov a prameňom navrátenia ich
dôstojnosti, dôveryhodnosti a noblesy. Stav, ktorý by presadil to, čo jediné si zaslúži pomenovanie
– reforma súdnictva.“ (Krsková, 1996, s. 102)
Etický kódex slovenského sudcu formuluje pravidlá správania sa sudcov na základe
Základných zásad OSN o sudcovskej nezávislosti schválených Valným zhromaždením OSN
v novembri 1985, Odporúčania Výboru ministrov Rady Európy z decembra 1994 o nezávislosti,
výkonnosti a úlohe sudcov a Európskej charty o zákone pre sudcov prijatej Radou Európy
v Štrasburgu v dňoch 8.-10. júla 1998. Tieto pravidlá boli schválené Radou sudcov SR dňa 19.
apríla 2001. Dotkneme sa aspoň niektorých, nakoľko ich púhe striktné vymedzenie či výpočet by
nebol pre túto profesiu dôstojný.
Súkromný život sudcu
1. Sudca nesmie využívať prestíž svojho úradu na získanie výhod pre seba alebo iného, ani
využívať, či poskytovať informácie, ktoré získal v súvislosti so svojim postavením či
funkciou, na účely, ktoré nesúvisia s jeho poslaním.
2. Sudca dbá o svoju dôveryhodnosť pri správe svojho majetku a majetku svojej rodiny aj tým,
že nevystupuje do právnych vzťahov, ktoré by mohli narušiť vážnosť a dôstojnosť funkcie
sudcu.
(Etický kódex sudcu, I. Povinnosti v občianskom živote. 1. Súkromný život sudcu)
„Už Sokrates požadoval od sudcu štyri kvality: počúvať s kurtoáziou 6 , odpovedať
s múdrosťou, študovať s vytrvalosťou a rozhodovať s nestrannosťou. Ovládanie týchto kvalít
vyúsťuje do jedinej, ktorou je múdrosť.“ (Krsková, 1994, s. 103) Tá podmieňuje, aby etickou
výbavou sudcu sa stali také mravné požiadavky, ktoré vyvolajú v spoločnosti vieru a dôveru
v sudcovský stav.
Strastiplná a čestná axióma života sudcu je urobiť všetko pre spravodlivosť a nič pre seba.
Súkromný život sudcu sa však spája s jeho sudcovským poslaním. „Sudca sa stretáva s profesijnými
problémami, neriešenými explicitnými zásadami, s otázkami dopadov jeho súkromných aktivít na
profesijnú neutralitu, ktorú musí dávať najavo. Je nevyhnutné, aby

etické pravidlá umožnili

vyriešiť tieto otázky a pomohli stanoviť možnosti a hranice činnosti sudcu.“7 Udalosti rodinného
života sú rovnako ako návšteva herní či pochybných podnikov pod drobnohľadom verejnej mienky.
„Sudca sa má vyhýbať publicite okolo svojej osoby. Má ju ponechať politikom, priemyselníkom,
obchodníkom, či členom slobodných povolaní.“ (Krsková, 1994, s. 112)

6
7

kurtoázia – spoločenská slušnosť, zdvorilosť (Slovník cudzích slov, 1998)
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Mimopracovné aktivity sudcu
Sudca sa má vyhýbať aktivitám, ktoré by mohli byť prekážkou bezúhonného vykonávania
jeho
1. funkcie a svojou povahou, spôsobom financovania, či realizácie, ohroziť dôveru v jeho
nezávislosť.
2. Sudca je povinný zdržať sa najmä finančných a obchodných aktivít, ktoré by mohli byť
v rozpore s jeho nezávislosťou, riadnym plnením pracovných povinností, a v ktorých by
mohol využívať svoje postavenie a úrad.
3. Výkon

mimosúdnych

aktivít

nesmie

narušovať

dôstojnosť

sudcovského

úradu

a dôveryhodnosť súdnictva. Na realizáciu týchto aktivít nesmie sudca bez povolenia
a kompenzácie využívať sídlo súdu, jeho technické vybavenie či personál.
Verejný život sudcu
1.

Výkon svojich politických práv využíva sudca primerane tak, aby jeho činnosť
neohrozovala dôveru v riadny výkon funkcie sudcu a súdnictva.

2.

Svojim občianskym životom a svojím správaním na verejnosti má byť sudca príkladom
dobrých spoločenských spôsobov a osobnej dôstojnosti.

3.

Sudca sa má vyhýbať spoločnosti, miesta a osobám, ktoré by ho mohli kompromitovať.

(Etický kódex sudcu, I. Povinnosti v občianskom živote. 2.Mimopracovné aktivity sudcu)

Definovať profesijné normy, ktoré sa v súčasnosti vzťahujú na sudcov, znamená usilovať
o to, čo výkon sudcovského povolania ukladá ako osobitné deontologické povinnosti, pričom mimo
nich sa pravidlá trestného práva, ako aj občianskeho práva aplikujú na sudcu rovnako ako na
každého občana.
Špecifickosť úloh zverených sudcovi, dôveryhodnosť jeho počínania si však vyžadujú „plné
nasadenie“ nielen v jeho pracovnom prostredí, ale i v mimopracovných aktivitách a verejnom
živote. Z deontologického hľadiska to znamená, že každý sudca je povinný uplatňovať ako
profesionál taký spôsob správania, v ktorom prevláda čestnosť či neúplatnosť. Tým, že k sudcovi
smerujú najrôznejšie požiadavky z titulu jeho profesie, stretáva sa s rôznymi účastníkmi majúcimi
záujem o jeho ovplyvnenie pri rozhodovaní. Očakáva sa od neho i v súkromí i na verejnosti istá
obozretná rezervovanosť voči pozornostiam alebo pozvaniam,

ktorých sa mu z titulu jeho

postavenia dostane.
„Sudca ovplyvňuje imidž justície.“ (Patakyová, 2004, s. 62) Je však samozrejme najmä
občanom so svojimi základnými právami a slobodami (sloboda prejavu, sloboda vyznania ...). Nie
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je izolovaný od spoločenských, ekonomických a politických súvislostí. Do určitej miery je však
obmedzovaný povinnosťou nestrannosti, ktorá ako taká sa musí objektívne zviditeľniť v očiach
osôb podliehajúcich súdnej právomoci. „Sudca sa musí zriecť akéhokoľvek prejavu či názoru,
ktorým by mohol vyvolať pochybnosť o svojej nestrannosti. V tejto súvislosti možno spomenúť
politickú príslušnosť alebo členstvo v odboroch, ako aj akýkoľvek prozelityzmus.“8
Povinnosti pri výkone funkcie sudcu
1. Sudca má byť zdržanlivý pri prezentovaní svojich názorov na verejnosti, aby nevyvolal
podozrenie, že ovplyvňuje nezávislosť a nestrannosť jeho rozhodovania.
2. Povinnosťou sudcu je sústavne dopĺňať svoje odborné znalosti, rozširovať si všeobecný
rozhľad a tým si udržiavať vysokú úroveň odbornej spôsobilosti.
3. Sudca sa má vyhýbať zbytočnej a neprimeranej publicite.
4. Sudca sa má zdržať komentovania súdnych prípadov na verejnosti, nesmie svoje
rozhodnutia prejudikovať. Rovnako vyžaduje takéto správanie od zamestnancov súdu,
ktorých riadi a kontroluje.
5. Ak sudca poskytne stručné vyhlásenie o rozhodnutnej veci v záujme informovania
verejnosti, dbá na zachovanie dobrej miery.
6. Sudca sa správa trpezlivo, dôstojne a zdvorilo k osobám zúčastneným na konaní i ku
všetkým ďalším osobám, s ktorými z titulu svojej funkcie koná a rešpektuje ich osobnosť.
7. Sudca usiluje o to, aby každé jeho rozhodnutie bolo vecne správne a zákonné a jeho
odôvodnenie zrozumiteľné a presvedčivé.
Povinnosti voči profesii
1. Sudca zachováva voči ostatným sudcom náležitú úctu a správa sa k nim kolegiálne.
2. Sudca by mal prispievať k tvorbe, zdokonaľovaniu a rešpektovaniu etických pravidiel
v záujme integrity a nezávislosti súdnictva.
3. Sudca by mal považovať za česť podieľať sa na riadení a rozvoji súdnictva a na
zdokonaľovaní právneho systému.
(Etický kódex sudcu, I. Povinnosti pri výkone funkcie sudcu. III. Povinnosti voči profesii)

Etika prichádza k sudcovi ako odpoveď na problémy jeho identity, ale i v prípade, keď zákon
narazí na svedomie. Čoraz viac sa ukazuje, že „právo v mnohých prípadoch nie je schopné vyjadriť
étos sudcu.“ (Krsková, 1994, s. 101) Ten sa nesporne prejavuje v spôsobe akým sudca vedie

8
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pojednávanie, akú na ňom vytvorí atmosféru a využíva komunikačné zdatnosti, zvláda
psychologický tlak či dokonca hrozby.
„Bolo by však naivné sa domnievať, že sú to sudcovia, ktorí svojou činnosťou stanovujú
kritéria mravnosti platné pre celé ľudstvo. Sudcovia nie sú filozofi, ktorí by sa mali starať
o stanovenie toho, čo sa má považovať za etické hodnoty v ľudskom živote.“ (Rubeš, 1991, s. 494)
Práca

a vystupovanie sudcu má účastníkov súdneho procesu presvedčiť, že bolo rozhodnuté

jediným možným spravodlivým spôsobom. „Myšlienky, čo máme pokladať za spravodlivé,
potrebujeme práve z toho dôvodu, aby sme si vyjasnili, v ktorom smere chceme rozvíjať naše
konanie a náš spoločný život.“ (Fobelová a kol., 2002. s. 98) Povolanie sudcu „je poslaním ...
prispieva k vytváraniu súčasnej morálky, čo je a čo netreba pokladať za mravné.“ (Rubeš, 1991,
s. 494) V činnosti účastníkov súdneho procesu sa v jedno zjednocujú právnické i mravné
požiadavky – profesionálne a mravné pohľadávky. Je len samozrejmé, že pri dosahovaní úspechu
majú veľký význam profesionálne vedomosti, majstrovstvo, nadobudnuté skúsenosti, morálne
kvality. Tieto sa nevyhnutne musia premietnuť i do základných požiadaviek na prácu sudcu, ktoré
sa v jeho profesijnom zameraní profilujú tak po stránke odbornej, ako aj morálnej.
Už za čias Perikla v starovekom Grécku prisahali sudcovia, že pri procese budú vidieť prípad
a nie účastníkov. Nestrannosť je prejavom nezávislosti sudcu. V rovine profesijnej etiky má podobu
povinnosti „rozhodovať prípady nestranne, na základe faktov a v súlade so zákonom, bez
akýchkoľvek obmedzení, nevhodného ovplyvňovania a navádzania, bez nátlaku, zastrašovania
a priameho či nepriameho zasahovania z akýchkoľvek pozícií či dôvodov“. 9 Možno ju snáď
charakterizovať ako neexistenciu predsudkov. „Zodpovedá duševnému rozpoloženiu, ktoré sa
označuje ako celková psychologická dispozícia zahrňujúca intelektuálnu lojálnosť, rešpekt voči
osobe podliehajúcej súdnej právomoci, deontologickú čestnosť, schopnosť byť otvorený vážnym
úvahám, ktoré môžu viesť k revízii analýzy.“ (Smith, 1998, s. 24)
Hovoriť o sudcovskej nezávislosti, princípe, o ktorého nutnosti nemôže byť najmenších
pochybností je pochopiteľné. Keby nebolo jej, nemohol by sudca rozhodovať podľa svojho
najlepšieho vedomia a svedomia. Ako vôbec sudca získava svedomie? A prečo by sme mali konať
morálne? „Niekoľkoročný výkon sudcovskej funkcie pôsobí na charakter, mentalitu a uvažovanie
každého sudcu tak, že túto mentalitu formuje. Formuje ju tak, že zo sudcu sa stáva človek
vyrovnaný, ovládajúci svoje správanie, prístupný pre argumenty tej či onej strany, človek chápajúci,
nekonfliktný, človek, ktorý sa vie ovládať a nedá sa vyprovokovať, človek uvážlivý.“ (Rubeš, 1991,
s. 496) Tieto osobné vlastnosti sa potom premietajú do jeho súdnosti a úvah, aké rozhodnutie sa

9

Základné princípy nezávislosti súdnictva, prijaté na 7. kongrese OSN o prevencii zločinnosti a zaobchádzaní
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zhoduje s jeho svedomím. I etik Peter Singer spája otázku konať morálne s etikou. Práve svedomie
je podľa neho najcennejším motívom morálneho konania. (1984, s. 38) „Svedomie je morálny súd
nad sebou samým, ktorému človek podriaďuje svoj vnútorný svet. Je súdom o mravnej hodnote
vlastných činov.“ (Žilínek, 1997, s. 50)
Analýza mnohých právnych a morálnych noriem stanovených v príslušných zákonodarných
aktoch ukazuje, že vzťahy, do ktorých vstupujú rozliční účastníci súdnych konaní sú neobyčajne
zložité a často zmätočné. Sú to najmä vzťahy medzi účastníkmi súdneho konania – obžalovanými,
poškodenými, advokátmi, prokurátormi, ale i vzťahy medzi stranami v občianskoprávnom konaní
medzi občanmi, firmami, obchodnými spoločnosťami, združeniami a inými organizáciami, ktoré
využívajú práva právnickej osoby. Nemalý význam majú tiež vzťahy pri vyšetrovaní trestných
činov, účastníkov odvolacích konaní, rozhodnutí súdov a pod. V týchto rozmanitých, mnoho
aspektných vzťahoch je nezvyčajne mnoho mravných problémov a medzi nimi jeden z najväčších –
problém mravných kvalít a princípov. Mravné kvality tu vystupujú ako stále komponenty mravného
vedomia a správania sa sudcov, ale i prokurátorov, advokátov či vyšetrovateľov. Preto, aby
občianskoprávne alebo trestné vzťahy boli mravné, menovaní účastníci súdneho konania musia mať
vysoké morálne kvality, majú byť „mravne vychovaní“. „Súčasne pre nich pri vymedzení noriem
ich správania v daných vzťahoch majú byť základnými nasledovné vlastnosti – humánny prístup ku
každému kto sa dostal do problémov, starosť o potreby človeka, súcitiť s ním, dobroprajný vzťah
k obvineným či poškodeným, ďalej dôvera, vzájomná pomoc, vysoká kultúra a korektnosť, ktoré by
mali byť dorozumievacím prostriedkom. Nemožno dopustiť traumatizovanie osobnosti, je dôležité
zachovanie ľudskej dôstojnosti, nevyvolávať svojou činnosťou alebo výrokmi podráždenie, zlosť,
nedopúšťať sa byrokratickej povýšenosti, ignorovať mienky, vyjadrenia a záujmy iných osôb,
ponižovať ich, chcieť stáť na inými ...“10
Vlastnou doménou sudcu je súdne pojednávanie. Sudca v ňom udržiava rovnováhu medzi
spornými stranami a dáva pokojne a účinne priechod spravodlivosti. „Mal by sa vystríhať zbytočnej
okázalosti, prepiatej rétoriky a snahy stavať na obdiv svoju učenosť, nedbanlivosti v gestách a vo
výraze. Mal by sa zdržať nepremyslených, predčasných úsudkov a záverov.“ (Krsková, 1994,
s.

110) Súdne pojednávanie musí vždy prebiehať kľudne, dôstojne a zároveň energicky.

„Pojednávanie má byť „spievajúcou omšou“, t.j. má byť skutočne formálne dokonalé ... Slušným
a dôstojným pojednávaním, z ktorého je zrejmá znalosť skutkovej i právnej problematiky, si
získava sudca autoritu.“ (Rubeš, 1991, s. 497) Sudca musí na pojednávaní prejavovať rovnako úctu
všetkým, vyvarovať sa neoprávnených výčitiek, urážlivých alebo nemiestnych poznámok, pričom

10

Európska charta sudcov (Charta sudcu), prijatá Radou Európy v Štrasburgu v dňoch 8.-10. júla 1998
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však nesmie upustiť od svojich výsadných práv riadiť pojednávanie a upomínať strany, aby sa
držali litery zákona.
Už Aristoteles vedel, že etickým dispozíciam učí prax. Pracovná a osobná situácia každého
odborníka v svojej profesii mu denne nastavuje zrkadlo jeho vlastného správania a morálnej
dispozície. „Takto etika prekračuje svoj výlučne „akademický“ status a významnou mierou sa
podieľa na riešení morálnych problémov človeka, ktoré súvisia s jeho profesionálnou
činnosťou.“(Gluchman, Dokutil, 1998, s. 5).

Resumé
Odborný článok o eticko-právnych aspektoch právnickej profesie sa zameriava na vývin právnickej
etiky v jej historickom kontexte s jej následnou profiláciou v súčasných podmienkach. Do
pozornosti dáva dualitu etických a právnych noriem a koncipuje ju na príklade právnickej profesie profesie sudcu. Ponecháva otvorenú myšlienku nad vyjadrením sa k sudcovskej etike z hľadiska
profesionálneho zamerania i z hľadiska jej aplikácie na bežného občana.
Kľúčové slová: etika profesie, právnická profesia, sudcovská etika, etický kódex

Summary
The article about the ethical-legal aspects of law profession is focused on the development of the
ethics of law in its historical context with its consistent profilation in contemporary conditions. The
emphasis is laid on duality of ethical and legal norms and it is designed according to the legal
profession – profession of judge. It lays an open question upon the ethics of judge from the
professional point of view and from the point of view of application to ordinary citizen.
Key words: ethics of profession, legal profession, the ethics of judge, code of ethics
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VYBRANÉ OTÁZKY Z ETIKY VEREJNEJ SPRÁVY
Mgr. Gana Guitcheva, 2. ročník, Etika

1. Etymologické poznámky
V úvode treba zdôrazniť, že pojem verejná správa predstavuje v slovenskom prostredí
pomerne nový pojem, ktorý sa v odbornej literatúre, ani v legislatíve a teda ani v praxi nepoužíval.
Historická zmena spoločnosti v 90. rokoch 20. storočia priniesla so sebou aj nový termín na
vyjadrenie skutočnosti, že centralistický a totalitárny štát prestal byť jediným kompetentným na
spravovanie vecí verejných. Od roku 1990 úlohy štátu prešli na obce a mestá, samosprávne
profesijné a hospodárske komory, verejné fondy a verejno-správne subjekty. Pojem štátna správa sa
nahradil pojmom verejná správa.
Východiskovým slovom pre vymedzenie pojmu verejná správa je výraz „správa“.
Etymologicky tento výraz odvodzujeme od toho istého základu ako výraz právo, čo znamená pravý
( v základnom význame priamy ), pravda, spravodlivosť, ako aj správa. Výraz spravovať niečo,
spravovať sa niečím by sme mohli nahradiť bežným výrazom v súčasnosti riadiť niečo, riadiť sa
niečím, ktorý znamená riadiacu činnosť zámernú, účelovú, kontinuálnu a organizovanú. Toto
chápanie ovplyvnilo aj odbornú terminológiu. Pod pojmom správa vo všeobecnosti chápeme
inštitucionalizovanú kontrolnú a regulatívnu činnosť.1
V prípade správy ako výrazu stretávame sa so synonymom administratíva, ktorá sa však
v slovenskom prostredí nespája s najpozitívnejšími prívlastkami.
V súvislosti s charakteristikou pojmu správa je potrebné poukázať na rozdiel medzi verejnou
a súkromnou správou, ktorý spočíva v dvoch prvkoch:
1. v právnej viazanosti subjektu správy
2. v cieľoch, ktoré sa výkonom správy sledujú
V súkromnej správe nositeľa správy právny poriadok zaväzuje negatívne, vymedzuje len
rámec jeho konania na dosiahnutie osobne vytýčených cieľov.
Verejná správa je viazaná právnym poriadkom, cieľom ktorej je spravovanie vecí verejných
a vo verejnom záujme.
Pri výkone správy je dôležité dodržiavať nielen pravidlá, ktoré majú povahu právnych
noriem, ale aj pravidlá morálky. Tieto nie sú štátom vynútiteľné, ale k napĺňaniu cieľov verejnej
správy rovnako nevyhnutné ako právne normy a z pohľadu verejnosti nesmierne dôležité. Správa,

1

Velký sociologický slovník. 1996.Karolinum: Praha 1996.s.1212
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a to predovšetkým verejná správa má byť nielen zákonná, ale aj vysoko morálna a pritom
ohľaduplná.
S pojmom verejná správa veľmi úzko súvisí pojem verejný sektor. Stretávame sa s dvomi
názormi. Jeden zastávajú administrativisti, ktorí verejný sektor považujú za pole pôsobnosti
verejnej správy, kým druhý prístup predstavujú inštitucionalisti, ktorí tvrdia, že subjektom
verejného sektoru je každý z adresátov aktu verejnej správy.

2. Definícia verejnej správy
Pri bádaní verejnej správy sa stretávame s viacerými prístupmi, napr. právnym, politickým,
ekonomickým, manažérskym, ale menej už etickým, čo vyvoláva nejednoznačnosť samotnej
terminológie. Často sa stáva, že pojmy vo verejnej správe sa tvoria nesystematicky a náhodile.
V súčasnosti existuje viacero definícií verejnej správy v závislosti od toho, či verejnú správu
pokladáme za zložitú sociálnu skutočnosť alebo k nej pristupujeme ako k systému pravidiel,
organizačných postupov, procedúr, techník, prostredníctvom ktorých verejná správa funguje, alebo
ju vnímame ako parciálnu problematiku správneho práva. Práve tým sa verejná správa stáva
predmetom záujmu mnohých vedných disciplín – práva, ekonómie, sociológie, histórie, etiky,
štatistiky, psychológie a pod. Verejná správa vystupuje preto ako zložitý a dynamický fenomén,
ktorého problematika a obsahová náplň je natoľko rozsiahla a široká, že ju treba komplexne
a dôsledne

skúmať

práve

prostredníctvom

interdisciplinárneho

prístupu.

Ide

o typický

interdisciplinárny objekt, čo znamená, že výsledky bádania rôznych vedných disciplín ( právo,
ekonomika, sociológia, etika ) systematizuje a následne aplikuje na konkrétnu oblasť štátnej správy
a samosprávy. Len takto môžeme verejnú správu chápať ako službu občanom. V súvislosti s tým je
žiadúce pozastaviť sa pri pojme verejná služba, ktorý predchádza verejnej správe. Je potrebné
rozlišovať medzi verejnou službou vo význame byť v službe na jednej strane (civil service,
offentlicher

Dienst) a vo význame užitočnej verejnej činnosti (public service, offentliche

Dienstleitung ) na strane druhej. V prvom prípade ide o povolanie či zamestnanie v politickom
alebo úradníckom aparáte. Klasickou etickou dilemou verejnej služby je teda otázka, či má
administrátor alebo úradník slúžiť skôr občanovi alebo svojmu nadriadenému. Mnohé konkrétne
situácie poukazujú na skutočnosť, že „slúži“ veľmi často hlavne sebe.
Verejná služba chápaná ako užitočná verejná činnosť je pojem veľmi blízky sociologickému
pojmu služieb štátnych a sociálnych, teda tomu, čo musí štát uskutočňovať pre vlastné prežitie a pre
pomoc sociálne odkázaným osobám. Pri napĺňaní týchto úloh sa verejné služby často ocitajú
v kríze, pretože štát
prostriedkov.
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v prípade verejnej pomoci neraz argumentuje nedostatkom finančných

Teória verejnej správy je samostatná vedná disciplína nielen s vlastným predmetom, ale aj
metódami skúmania. Jej predmet tvoria nasledovné okruhy problémov:
Ø poslanie náuky o verejnej správe
Ø metodologické otázky náuky o verejnej správe
Ø základné vývojové tendencie vo vedeckom bádaní v tejto oblasti
Ø teória tvorby organizačných štruktúr vo verejnej správe
Ø metódy a formy činnosti verejnej správy v systéme manažmentu
Ø materiálno – technické zabezpečenie verejnej správy
Ø tvorba a využitie informačných systémov verejnej správy
Ø personálny manažment verejnej správy
Ø rozhodovacie procesy vo verejnej správe
Ø prognostické metódy uplatňované vo verejnej správe
Ø kontrola vo verejnej správe (Benčo, 2003, s. 33)
Verejná správa ako náuka má svoju teoretickú časť, a čo zaujíma nás, časť aplikovanú,
ktorej cieľom je formulovanie podmienok správnych činností pre optimálne fungovanie štátnej
správy a samosprávy.
Z hľadiska komplexného vymedzenia pojmu verejnej správy je žiadúce objasniť jej cieľ,
subjekt a objekt ako aj obsah.
Cieľom verejnej správy je spravovanie vecí verejných v súlade s verejným záujmom
a princípmi zákonnosti. Pri výkone správy je nevyhnutné dodržiavať aj pravidlá morálky a slušnosti
a do istej dávky empatie. Občania totiž pôsobenie štátu vnímajú hlavne cez túto oblasť.
Subjekt predstavujú orgány štátnej správy, územnej samosprávy a verejno–právne
korporácie. Niektorí autori síce hovoria len o dvoch zložkách verejnej správy, my budeme
vychádzať z existencie všetkých troch zložiek.
Objektom verejnej správy sú spoločenské vzťahy vrátane spoločenského života a správania
sa fyzických a právnických osôb vo vzťahu k veciam verejným.
Obsahom verejnej správy je pôsobenie subjektu na objekt verejnej správy.

3. Nový prístup v riadení verejnej správy
Je známe, že od 80. rokov 20.storočia sa začal v oblasti verejnej správe uplatňovať nový
prístup v jej riadení známy pod názvom New Public Managment. Tento trend sa začal presadzovať
vo vyspelých priemyselných krajinách (Veľká Británia, USA, Austrália, Kanada, Nový Zéland,
Škandinávia). Koncom 80. rokov sa začala reforma verejnej správy aj v Nemecku. Vďaka pomoci
zo strany Nemecka verejná správa na Slovensku naštartovala nové modely riadenia koncom 90.
rokov. Nový prístup riadenia verejnej správy charakterizujú nasledovné znaky:
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Ø transfer princípov managmentu súkromného sektora do verejného sektora
Ø privatizácia
Ø agenturizácia
Ø decentralizácia
Ø posilnenie postavenia občana
Slovensko ako jedna z krajín EÚ aj v tejto oblasti vyvíja snahu na realizáciu reforiem a preto
navrhla päť zásad dobrého spravovania:
1. otvorenosť
2. participácia
3. zodpovedanie sa
4. efektívnosť
5. koherentnosť
Keďže verejný život a verejná správa sú dynamické procesy, vo verejnej správe sa častejšie
začali uplatňovať praktické prvky súkromnej praxe, vrátane nových foriem podnikania, čo však
vedie ku konfliktu medzi hodnotami, normami a kompetenciami verejnej správy a súkromného
sektora. Oblasť verejnej správy musí zohľadniť tieto súčasné smery a v súlade s aktuálnymi
požiadavkami formulovať aj tomu zodpovedajúce princípy. Pod heslom „Nechajte manažérov
riadiť“ sa verejní zamestnanci oslobodili od byrokratického formalizmu a získali priestor pre
definovanie svojich vlastných názorov na profesionálne a etické správanie. Táto nová forma
managmentu vo verejnej správe znamená nový druh slobody a autonómie. So zavedením NPM bolo
vydaných a prijatých viacero kódexov etického správania. Dodržiavanie morálnych hodnôt však
predstavuje sizyfovský boj s tzv. logikou trhu a vo vzťahoch motivovaných ziskom.
Z uvedeného vyplýva, že etika verejnej služby má širokú aplikáciu, pretože ide o viacznačný
pojem, pod ktorým rozumieme rôzne štandardy počnúc očakávaným správaním sa verejných
úradníkov, cez likvidáciu korupčných praktík až po súbor osobnej a inštitucionálnej zodpovednosti.
Etické

hodnoty a

princípy prenášané

do

praxe

pritom

neraz

limitujú

pracovníkov.

Najprepracovanejšie sa javia tzv. princípy verejného života Nolanovej komisie, ktoré boli
formulované spomenutým autorom vo Veľkej Británii v roku 1995. Aj Výbor verejného
managmentu PUMA pri OECD však samostatne definoval súbor morálnych (etických) hodnôt
vytvárajúcich bázu verejnej služby. Napriek tomu, že PUMA rešpektuje politické, kultúrne
a inštitucionálne rozdiely v jednotlivých členských krajinách EÚ, pokladá ich za určitý spoločný
základ pre etické fungovanie verejnej správy.
Pod vplyvom nových foriem vládnutia, akými sú fragmentácia, decentralizácia
a kontraktácia, dochádza vo verejnom sektore k novým variabilným súvislostiam, v ktorých sa
objavujú početné, doteraz neznáme etické dilemy. Nové organizácie, fungujúce na komerčnej báze,
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ktoré vstupujú prostredníctvom svojich aktérov do služieb občanom a verejnosti, prinášajú so sebou
aj nové etické problémy. Práve táto skutočnosť do istej miery spochybňuje rozsah, v ktorom sa dajú
etické štandardy univerzálne použiť. Je nesporné, že práve to spôsobuje vyššie nároky na verejného
úradníka pri dosahovaní eticky správneho rozhodnutia, čím vedome musí vyvažovať konkurenčné
hodnoty. Keďže etika je o konfliktných hodnotách , prvoradou úlohou pracovníka verejnej služby je
dôsledne posúdiť

všetky konkurujúce si hodnoty, aby jeho rozhodnutie z hľadiska procesu

a výsledkov bolo etické. Dôležitou podmienkou k precíznemu artikulovaniu a vyvažovaniu
konkurenčných hodnôt sa stáva aj zabezpečenie vhodného prostredia zo strany organizácie takým
spôsobom, aby bol zamestnanec nútený správať sa zodpovedne. Takto sa etika verejnej služby
presúva smerom k etike konkrétneho úradníka. Ak má byť jednotlivec zodpovedný za vlastné etické
rozhodnutie, musí ho podporovať a motivovať primeraná inštitucionálna základňa.
Zástancovia inštitucionalizmu v tejto súvislosti zdôrazňujú tri významné rysy inštitúcií:
1. zjednodušenie
2. symbolika
3. poriadok
Takto predpísaný etický rámec prostredníctvom svojho súboru pravidiel, noriem, konvencií
a symbolov presviedča potom verejných úradníkov o správnosti ich rozhodnutí či konania.
V podstate je to však do istej miery neetické, pretože zbavuje verejného úradníka jeho individuálnej
zodpovednosti. Etické rozhodnutia utvárajú precedenty a prax predchádzajúcich rozhodnutí neberie
do úvahy jedinečnosť každej etickej dilemy. Úradník sa teda viac stará o zvyky alebo praktiky, ako
o riešenie konkrétnej etickej dilemy. Súčasný život poznačený rýchlymi a intenzívnymi zmenami
prináša so sebou vždy nové a nové výzvy aj na riešenie etických dilem. Inštitucionálny rámec
pritom nedokáže dostatočne pružne reagovať na nové organizačné štruktúry a praktiky v oblasti
verejného sektora, čím zbavuje úradníkov povinnosti rozhodovať sa eticky správne.
Odborníci z oblasti verejnej správy sa orientujú na správanie sa verejných úradníkov, vrátane
toho, ako majú konať v konkrétnych situáciách, ako riešiť etické dilemy. Etika vo verejnej službe
predstavuje takto praktickú aplikáciu morálnych štandardov aj vo vláde. Etické správanie znamená
teda okrem iného aj to, ako by sa mal jednotlivec správať v danom kontexte s využitím morálnych
hodnôt.
Kľúčovým faktorom v porozumení etiky verejnej služby zostáva politické prostredie,
konkrétne vytvárajúce základňu pre jej fungovanie. Práve ono totiž vymedzuje rozsah a ciele
verejných služieb a ono určuje hodnoty, ktoré budú implementované v oblasti poskytovania služieb
občanom.
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Resumé
Transformácia spoločnosti na Slovensku priniesla so sebou aj nový pojem verejnej správy.
Východiskom pre jeho vymedzenie je výraz správa. Verejná správa je typickým interdisciplinárnym
objektom. Výsledky skúmania rôznych vedných disciplín systematizuje a aplikuje na konkrétnu
oblasť štátnej správy a samosprávy. Iba takto môžeme verejnú správu chápať ako službu občanom.
K tomu, aby naplnila tento cieľ, musí byť nielen zákonná, ale aj vysoko morálna a ohľaduplná.
Kľúčové slová: správa, verejná správa, verejná služba, verejný sektor, etika verejnej služby.

Summary
Transformation of Slovak society has brought a new idea of public administration. The basis for its
definition is a term administration. Public administration is typical interdisciplinary object.
Outcomes of the survey of various science disciplines systematize and apply to a concrete area of
public administration and self-administration. Only in this case we can understand it as a service for
citizens. If it is going to reach this aim it had to be not only legal, but also highly moral and
regardful.
Key words: administration, public administration, public service, public sector, ethics of public
administration
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HODNOTY A ICH VÝZNAM V ETICKOM ROZHODOVACOM PROCESE
PhDr. Zuzana Šimoniová, 4. ročník, Etika

Každý deň sa ocitáme v situáciách, ktoré si vyžadujú zamyslenie, rozhodnutia a činy.
Niektoré z týchto situácií sú nám známe, iné menej. Niektoré sú bežné, iné majú obrovský význam
pre nás, pre naše okolie, alebo pre spoločnosť ako celok. Všetko čo robíme, každé naše rozhodnutie
a každá naša činnosť je založená na našich vedomých alebo podvedomých prístupoch a hodnotách.
Doba v ktorej žijeme je neuveriteľne rýchla a dynamická. Vyžaduje si od nás, aby sme presne
vedeli, ako budeme žiť svoj život. V ideálnom prípade budú naše rozhodnutia založené na
hodnotách, ktoré sú pre nás dôležité. Mnohokrát ale ani sami nemáme jasno v našich hodnotách
a nevieme, ako ich uplatniť v každodennom rozhodovaní.
Súčasná doba nám ponúka obrovské množstvo možností, pre ktoré sa môžeme rozhodnúť.
Moderná spoločnosť z nás utvorila viac „sofistikované“ bytosti, no napriek tomu je uskutočňovanie
rozhodnutí čoraz náročnejšie. Vďaka zložitosti dnešnej doby sa výber toho správneho rozhodnutia
stáva skutočne náročným.

I. Osobné hodnoty
Každý z nás, či si to uvedomuje alebo nie, má v sebe vytvorený určitý vnútorný hodnotový
systém, ktorý by sme mohli nazvať akýmsi „vodidlom“ pre uskutočňovanie každodenných
rozhodnutí. Tento systém hodnôt bol v každom z nás formovaný a ovplyvňovaný nasledovnými
spôsobmi:

1. Vštepovanie
Rodina, škola, rôzne záujmové organizácie, náboženské inštitúcie a pod. do nás už od
detstva vštepovali hodnoty, prostredníctvom ktorých sa snažili formovať náš vnútorný hodnotový
systém. „Hodnoty sú všeobecne prijaté predstavy a presvedčenie o cieľoch, ktoré sa ľudia usilujú
dosiahnuť. Sú tým, čo sa v určitej kultúre pokladá za vhodné (dobré) alebo nevhodné (zlé), či
nežiadúce. Vo vývoji spoločnosti sa hodnoty môžu meniť. V rôznych spoločnostiach môžu uznávať
rôzne hodnoty.“ (Fobelová, 2000, s. 15)
Proces vštepovanie hodnôt je teda snaha vštepovať najlepšie hodnoty a kultúrnu múdrosť.
Tento proces má však aj niekoľko obmedzení. Ako príklad môžeme uviesť situáciu, keď rodičia
ponúkajú jednu sústavu hodnôt, škola druhú, skupina rovesníkov tretiu a médiá štvrtú sústavu.
Jedinec sa môže dostať do stavu, keď sa nevie rozhodnúť, pretože ponúkané hodnoty sa dostávajú
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do konfliktu. Tento stav by sme mohli nazvať aj stavom morálnej schizofrénie. K tomu, aby sme
takémuto stavu predchádzali, je potrebné, aby sme efektívne a nenásilne vštepovali hodnoty už
počas výchovy a tým si jedinci kreovali svoj vlastný hodnotový systém. Ľudia, ktorí si efektívne
vytvoria svoj vlastný hodnotový systém, budú mať pri ťažkom rozhodovaní určitý štandard, o ktorý
sa budú môcť oprieť a to im umožní ľahšie sa rozhodnúť aj v menej prehľadných situáciách.

2. Byť príkladom
Druhým najčastejším spôsobom formovania hodnotového rebríčka je „byť príkladom“. Je to
efektívny spôsob, ktorý vychádza z úvahy, že keď ja sám(a) budem príkladom skutočného žitia
svojich hodnôt, tým budem vplývať na ľudí, s ktorými prídem do styku a svojimi pevnými
hodnotami ich postupne podnietim k tomu, aby aj oni napodobnili môj príklad a moje správanie.
Takáto úvaha je spojená s pozitívnym príkladom.
Protikladom pozitívneho príkladu sú „negatívne vzory“. Tie v nás vyvolávajú strach
a rešpekt – najmä keď vidíme dôsledky, ktoré také správanie môže mať, a tak sa snažíme z toho
poučiť a formovať náš hodnotový rebríček tak, aby sme takému správaniu predchádzali.
Výskumy, ktoré sa uskutočnili v oblasti tzv. pozitívnych a negatívnych vzorov poukazujú na
skutočnosť, že ľudia majú väčšiu tendenciu učiť sa a efektívnejšie si vytvárať svoj osobný
hodnotový rebríček na základe kombinácie pozitívnych a negatívnych vzorov.

Klarifikácia hodnôt
„Klarifikácia hodnôt je proces, v ktorom si jednotlivci vyjasňujú svoje hodnotové
preferencie a ich význam vo vzťahu k iným hodnotám.“ (Luknič, 1994, s. 64)
L. Raths, na základe teórie J. Deweya, formuloval prístup ku klarifikácii hodnôt na základe
procesu prehodnocovania. Zameral sa na skúmanie procesov, ktoré vedú ľudí k rôznym
presvedčeniam a vytváraniu si určitých vzorov správania.
Na základe jeho skúmania dospel k tomu, že hodnota má tri zložky:
•

emocionálnu

•

kognitívnu

•

behaviorálnu.
Podľa L. Rathsa sú naše hodnoty založené na pocitoch, ale nie sú to len pocity samotné.

„Hodnoty sú pre nás tak dôležité, že ich pred svetom neschovávame, ale za vhodných okolností sme
ochotní, dokonca po tom túžime o nich pred ostatnými hovoriť. Súčasne naše hodnoty prechádzajú
dôkladným myšlienkovým procesom, v ktorom sa zvažujú všetky pre a proti a dôsledky rôznych
najrôznejších rozhodnutí a postojov. Snažíme sa urobiť rozhodnutie, ktoré je naše vlastné a nie
utvorené pod tlakom okolia a autority. A konečne, naše správanie sa zakladá na našich hodnotách.
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Nehovoríme len že nejaké veci sú pre nás dôležité, ale tieto názory a preferencie sú jasné z toho,
ako žijeme naše životy.“ (Simon Howe, Kirschenbaum, 1997, s. 25)
Hodnoty zahrňujú v sebe pocity, myšlienky a správanie, pretože všetky tieto zložky
výraznou mierou vplývajú na proces klarifikácie hodnôt.

II. Osobné hodnoty vs. organizačné hodnoty
Keď niekto robí eticky správne rozhodnutia v súkromnom živote, neznamená to, že sa tak
bude automaticky správať aj na pracovisku, resp. v organizácii, v ktorej pracuje.
Organizácie dnes predstavujú obrovský komplex rôznych sietí, ktoré sú vzájomne
prepojené. Dá sa povedať, že veľké organizácie v súčasnosti vlastne nie sú „nikde“. Tvoria ich
nielen tímy pracujúce pod jednou strechou v rovnakom fyzickom priestore, ale aj mnoho jedincov a
skupín rozptýlených po celom svete. Jedným z dôvodov je skutočnosť, že informačné technológie
umožňujú ľuďom priamu komunikáciu bez ohľadu na vzdialenosť. Pre našu sociálnu existenciu sú
v súčasnosti informácie veľmi dôležité. Táto skutočnosť vyvíja na pracovníkov obrovský tlak
získať tieto informácie a narábať s nimi, čo môže nepriamo viesť k tomu, že na dosiahnutie svojho
cieľa využijú aj neetické praktiky.
Etické štandardy, ktoré sme získavali prostredníctvom výchovy a vzdelávania vo väčšine
prípadov nie sú postačujúce na zvládnutie rôznych nástrah organizačného života, ale môžu byť
veľmi nápomocné práve pri rozhodovacom procese. Psychológ James Rest (1994) sa vo svojom
výskume intenzívne venoval skúmaniu problematiky učeniu sa etickému správaniu a dospel
k nasledovným záverom:
•

Dramatické zmeny nastávajú u mladých ľudí v dvadsiatom a tridsiatom roku života,
v podobe riešenia základných morálnych problémov.

•

Tieto zmeny sú spojené aj so základnými zmenami – ako človek vníma spoločnosť a svoju
rolu v spoločnosti.

•

Zámerne použité vzdelávacie pokusy dokázali svoju efektivitu. Vzdelanie ovplyvňuje
uvedomenie si morálnych problémov.

•

Štúdie poukázali na to, že ľudské správanie je ovplyvňované morálnym vnímaním
a morálnymi súdmi.

K tomu, aby jednotlivec dokázal riešiť rôzne problémové situácie a etické dilemy, musí mať
vytvorený osobný hodnotový systém. Musí dokázať rozlišovať, ktoré hodnoty sú v tej ktorej
situácii dôležité pre uskutočnenie morálneho rozhodnutia.
V predchádzajúcej časti sme stručne definovali pojem klarifikácia hodnôt . Teraz by sme
predstavili samotný proces klarifikácie hodnôt.
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„Hlavným postupom pri klarifikácii hodnôt je, po prvé, odhaliť vlastné (osobné) implicitné hodnoty
uvažovaním, ako sa zachovať v danej situácii. Druhým krokom je postaviť špecifické hodnoty
oproti ostatným. Predpokladajme, že niekto má určiť svoje pracovné hodnoty, ako sú vysoký plat,
bezpečnosť práce, postavenie a spokojnosť s prácou. Skôr než sa začne o prácu uchádzať, musí
zoradiť tieto hodnoty podľa individuálnych priorít, aby sa mohol rozhodnúť, čo urobiť, keď žiadna
práca nesplní všetky jeho požiadavky. Alebo, ak sa tá istá osoba dostane do konfliktnej situácie, ako
napríklad voliť medzi vysokým platom a bezpečnosťou práce, mala by jeho voľba odzrkadľovať
tieto hodnoty a ich prioritný poriadok.“ (Luknič, 1994, s. 64)
Pre etický rozhodovací proces, ktorého efektivita je základným predpokladom na kreovanie
pro-etickej organizačnej kultúry, sú osobné hodnoty veľmi dôležité. Podľa A. Lukniča hodnoty
ovplyvňujú naše rozhodovanie tromi spôsobmi:
1. Hodnoty ohraničujú problém. „Vidíme“ (alebo nevidíme) problém na základe hodnôt,
o ktoré sa v danej situácii opierame.
2. Hodnoty ponúkajú alternatívy. Alternatívy, ktoré považujeme za možné riešenia
problému, sú ovplyvňované hodnotami, ktoré pri našej činnosti uprednostňujeme.
3. Hodnoty usmerňujú posudzovanie. Súd (uvažovanie), na základe ktorého budeme problém
riešiť, je ohraničený hodnotami, ktoré chceme vyzdvihnúť alebo presadiť.

Ak si jednotlivec neuvedomí potrebu a opodstatnenosť klarifikácie hodnôt, môže sa stať, že
pri riešení zložitého morálneho problému prehliadne dôležitú hodnotu, ktorá mu práve v jeho
rozhodovacom procese mohla byť oporou a viesť ho k morálne správnemu rozhodnutiu.

V 80. rokoch sa začala venovať pozornosť hodnotám aj v organizačnom kontexte, a to
prostredníctvom sledovania vzťahov medzi hodnotami, organizačnou politikou a dlhodobým
úspechom. Medzi pionierov v tejto oblasti patrí Jack Welch, ktorý v 80. rokoch stál na čele
spoločnosti General Electrics. Welch

vyhlásil, že GE sa pretransformovala tým, že svojich

pracovníkov začala posudzovať z hľadiska hodnôt. „V roku 1985 spoločnosť GE (v spolupráci
s konzulantmi z Crotonville) vytvorila zoznam piatich hodnôt, ktoré mali predstavovať jadro toho,
čomu v GE verili. Welch a jeho senior manažéri znova a znova žiadali o prehodnotenie zoznamu.
Welch chcel mať istotu, že dokument skutočne reprezentuje niečo, k čomu by sa zamestnanci
zaviazali, pretože cítil, že rozhodujúce bude prijatie hodnôt z ich strany. Bez pocitu spoluvlastníctva
by hodnoty znamenali pre ľudí, ktorých mali najviac ovplyvniť, iba málo.“ (Krames, 2004, s. 202)
Pôvodný zoznam hodnôt v nasledujúcich mesiacoch prechádzal viacerými úpravami práve
z toho dôvodu, aby si ich zamestnanci dokázali zvnútorniť. „V priebehu rokov plnili hodnoty
funkciu presného barometra, ukazujúceho, čo šéfa GE v danom okamihu zamestnávalo najviac.
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Nikdy neboli prepísané úplne, ale Welch a GE ich každých niekoľko rokov prehodnotili tak, aby
obsahovali najnovšie myšlienky a iniciatívy. Bolo to, akoby hodnoty tvorili ústavu GE,
sumarizujúcu nádeje a sny GE ako celku, ktorá si však každých pár rokov vyžaduje nejaké
dodatky.“
Jack Welch sa ako líder General Electrics o hodnotách vyjadril nasledovne:
1. Hodnoty sú hnacou silou, ktorá organizácie formuje.
2. Pri prijímaní, prepúšťaní a povyšovaní zamestnancov sa nechajte viesť hodnotami.
3. Dajte si záležať na tom, aby každý poznal hodnoty spoločnosti.
4. Každých niekoľko rokov hodnoty prepracujte tak, aby odrážali zmeny a dosiahnutý pokrok
v učení.
5. Nikdy nepodceňujte silu hodnôt.

Robert S. Ukrop (2002), CEO Ukrop’s Super Markets, Inc., na základe svojich dlhoročných
skúseností s procesom tvorby a klarifikácie organizačných hodnôt uvádza niekoľko dôvodov, prečo
sú hodnoty pre organizáciu dôležité:
1. bez etických hodnôt nemôže organizácia dlhodobo efektívne fungovať;
2. robí viac ako len dodržuje zákon a to vytvára dôveru nielen u svojich zákazníkov, ale aj
u zamestnancov, čo priamo súvisí aj s problematikou lojality a znižovaním miery fluktuácie
v organizácii;
3. najúspešnejšie organizácie dosahujúce dlhodobý zisk majú svoju organizačnú politiku
postavenú na silných a „živých“ organizačných hodnotách.

Najaktuálnejšia odborná literatúra z oblasti podnikateľskej, manažérskej a organizačnej
etiky zdôrazňuje skutočnosť, že problematika tvorby organizačných hodnôt je pre efektívne
fungovanie organizácie veľmi dôležitá. Práce renomovaných odborníkov ako napríklad Joanne B.
Ciulla: The Ethics of Leadership; Ethics, The Heart of Leadership; Heidi von Weltzien Hoivik:
Moral Leadership in Action – Building and Sustaining Moral Competence in European
Organizations; Kouzes, Posner: The Leadership Challenge; Carroll, Buchholtz: Business & Society
Ethics and Stakeholder Management; Covey: Principle-centered leadership; Charlotte McDaniel:
Organizational ethics: Research and Ethical Environments, objasňujú význam organizačných
hodnôt, ktoré výrazným spôsobom, cez etický rozhodovací proces, vplývajú na vytváranie
organizačnej kultúry.
Hodnoty sú základným predpokladom tak osobnej, ako aj organizačnej identity. Hodnoty
vedú a usmerňujú organizačné správanie. Na základe mnohých výskumov sa potvrdilo, že efektivita
organizácií je vo väčšine prípadov výsledkom zhody medzi osobnými hodnotami a hodnotami
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organizácie, pre ktorú pracujeme. Zhoda medzi osobnými a organizačnými hodnotami smeruje
k posilňovaniu osobnej identifikácii s organizáciou, vyšším stupňom pracovnej spokojnosti, väčšou
tímovou efektívnosťou a nižšou fluktuáciou.
Žijeme v zložitej dobe. Tak ako na nás, jednotlivcov, sú vyvíjané rôzne tlaky, tak je aj
v živote organizácií. Problematika konkurencieschopnosti je úzko spojená s takými rozhodnutiami,
ako napríklad či sa bude organizácia usilovať presadiť prostredníctvom investovania do vývoja
etického programu a etického vzdelávania, ktoré podporuje dlhodobý profit alebo sa bude usilovať
o maximalizáciu krátkodobého profitu (zisku, prestíže, a pod.).
Mnohí pracovníci vo vedúcich funkciách si začínajú uvedomovať, že etické hodnoty majú
na rozhodovací proces veľký vplyv. Sú základným predpokladom pre vytváranie prirodzenej
autority manažérov a lídrov. Prostredníctvom praktizovania rozhodovacieho procesu založeného na
etických hodnotách organizácie dokážu manažéri a lídri rozpoznať schopnosti ľudí a mieru ich
lojálnosti k danej organizácii.
Organizácie v krajinách s vyspelou ekonomikou používajú v súčasnosti širokú škálu metód,
ktoré im pomáhajú vytvoriť živé organizačné hodnoty, ktoré dokážu žiť plnohodnotným
organizačným životom.
Napriek tomu, že vedúci pracovníci v organizáciách sa začínajú zúčastňovať tréningových
programov, kde sa prostredníctvom rôznych praktických cvičení a prípadových štúdií učia
rozpoznať morálne aspekty svojich rozhodnutí, výsledky výskumu organizácie Ethics Resource
Center vo Washingtone, D.C., USA poukazujú na skutočnosť, že organizační lídri vo všeobecnosti
nemajú dostatočné poznatky o morálnom živote organizácií. Nevedia presne určiť, čo ho vlastne
tvorí. Problematika tvorby organizačných hodnôt ako dôležitej súčasti organizačnej etiky, ktorá
výraznou mierou vplýva na kreovanie pro-etickej organizačnej kultúry, sa ešte stále vníma
zjednodušene a neúplne, o čom svedčí aj skutočnosť, že daná problematika zatiaľ u nás nie je
systematicky spracovaná.
Na Slovensku sa okrajovo tejto problematiky dotýkajú nasledovní autori: cez aplikované
etiky P. Fobel (2000, 2002, 2006), cez podnikateľskú a manažérsku etiku A. Remišová (1999), D.
Smreková (1999), A. Luknič (1994), cez organizačnú kultúru a jej kulturologicko-etické hľadisko
D. Fobelová (2000, 2004). Z dostupnej českej literatúry sa jednotlivým aspektom organizácie,
významným pre etickú analýzu a tvorbu organizačných hodnôt venujú nasledovní autori: cez
sociológiu organizácie J. Keller (1997, 2003), organizačné správanie F. Bělohlávek (2000),
organizačnú kultúru R. Lukášová (2004), I. Nový (1998, 2004), E. Bedrnová (1998), cez
hospodársku, podnikateľskú a manažérsku etiku M. Bohatá (1997), P. Seknička (1997), Z. Dytrt
(2001, 2003, 2006), J. Bláha (2003) a ďalší.
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Ak vychádzame z tejto všeobecne známej situácie, dospejeme k záveru, že akákoľvek snaha
o definovanie a vymedzenie predmetu organizačnej etiky musí začať od začiatku. Nechceme tým
povedať, že nás tento predbežný záver oprávňuje k ľahostajnosti k doterajšej slovenskej literatúre
z oblasti psychológie, sociológie, organizačného správania, organizačnej teórie, organizačnej
kultúry, hospodárskej, podnikateľskej a manažérskej etiky, pretože práve táto literatúra nám
poskytuje východisko k pochopeniu podstaty organizačnej etiky, ale chceme zdôrazniť skutočnosť,
že danú problematiku musíme analyzovať z pohľadu vymedzenia určitých základných
metodologických znakov, ktoré dajú nášmu poznaniu určitý systém.

Resume
Cieľom tohto príspevku je zdôrazniť dôležitosť osobných a organizačných hodnôt. Teória
organizačných hodnôt nemá na Slovensku dlhú tradíciu. Problematika organizačných hodnôt je viac
ako z etickej známa z ekonomickej a manažérskej literatúry. To je hlavný dôvod prečo sme sa
rozhodli ponúknuť komplexnejší pohľad na osobné a organizačné hodnoty.
Najprv sme vysvetlili význam hodnôt pre každodenný rozhodovací proces. V druhej časti sme
zdôraznili potrebu hodnôt v organizačnom kontexte. Poukázali sme na dôležitosť procesu
klarifikácie osobných a organizačných hodnôt z pohľadu etického rozhodovacieho procesu.
V poslednej časti sme vysvetlili a zdôraznili potrebu po organizačných hodnotách v našich
organizáciách.
Kľúčové slová: hodnoty, etika, organizačná etika, organizácia, organizačná kultúra, etický
rozhodovací proces

Summary
The goal of this article is to emphasize the importance of personal and organizational values.
Theory of organization values does not have a long tradition in Slovakia and the subject of
organizational values is better known from the economic and managerial than from the ethical
literature. It is the main reason why we decided to offer more complex view on personal and
organizational values.
First of all we tried to explain the meaning of values in everyday decision making process. In the
second part of the article we emphasized the need of values in organizational context. We pointed
out the importance of the process of personal and organizational values clarification from ethical
decision making point of view. In the last part of this article, we explained and emphasized that
there is an urgent need for organizational values also in our organizations.
Key words: values, ethics, organizational ethics, organization, organizational culture, ethical
decision making process
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RECEPCIA UMENIA NA INTERNETE
Mgr. Oľga Brozmanová, 2. ročník, Didaktika hudobnej výchovy

Internet, ktorý slúži hlavne ako zdroj informácii a prostriedok komunikácie, sa postupne
obohatil o nový rozmer – stal sa plnohodnotným umeleckým médiom a dal tak umelcom možnosť
oslobodiť sa od diktátu kurátorov galérií, koncertných siení a odbornej verejnosti. Internet umelcom
poskytuje priestor na prezentáciu

tvorby, vytváranie archívov, virtuálnych galérií, či on-line

obchodov s umením. Od umenia na internete však možno odčleniť špecifický typ internetového
umenia, pre ktoré je internet nevyhnutnosťou a podmienkou existencie – net art. Pod týmto pojmom
sa však ukrýva množstvo často veľmi odlišných umeleckých projektov, ktoré sú rozdielne nielen
obsahovo, ale aj formálne. Presne špecifikovať net art a vymedziť ho v množine umenia
umiestneného na internete nie je jednoduché. Pojmom net art sú spravidla označované akékoľvek
práce, využívajúce prostriedky internetu, pre ktoré je internet jediným plnohodnotným médiom. Bez
väčších problémov vidíme rozdiel medzi hypertextovou básňou (využitie vlastnosti HTML mimo
internetu stráca význam) a klasickou básňou umiestnenou na internet. Takisto možno postrehnúť
rozdiel medzi

stránkou s prezentáciou webdizajnéra (nemení sa jej hodnota ani význam pri

umiestnení na CD-ROM alebo HDD) a virtuálnym obrazom, vytváraným priebežne z čiastkových
obrázkov pridávaných návštevníkmi stránky (odkázanosť na interakciu). Avšak striktne pomenovať
mnohé iné projekty je nemožné, pretože mnohé sa nachádzajú na hrane a mnohé hranice presahujú.
Nejednotnosť v terminológií a absencia odbornej literatúry ešte prehlbuje rozporuplnosť
v názoroch na tento typ umenia. Net artom sa teoreticky zaoberajú väčšinou samotní tvorcovia
a väčšina iných odborníkov, teoretikov či historikov umenia, ktorí sa k tomuto novému umeniu
dostávajú takpovediac zvonka, ho len veľmi opatrne prijíma do okruhu súčasného umenia. Nielenže
net artu vyčítajú absenciu overených umeleckých hodnôt, ale niektorí dokonca popierajú jeho
samotnú existenciu, keďže net art je realizovaný vo virtuálnom priestore internetu a zároveň
niektoré jeho formy sú tvorené v reálnom čase ako work in progress, a teda nemajú hmatateľný
dôkaz existencie umeleckého diela. Obavy vyvoláva aj samotný priestor prezentácie – internet,
rovnako ako vysoké technické nároky na produkciu tohto umenia, z čoho vyplýva, že väčšina net
umelcov je skôr z radov programátorov, webdizajnérov, než z radov profesionálnych umelcov.
Taktiež snahy o zaradenie, kategorizáciu tohto druhu umenia robia z net artu neriešiteľný problém –
je viac vizuálnym alebo audiovizuálnym umením; a vôbec: je umením alebo len dizajnérskou
(programátorskou) hračkou a v tomto zmysle komerčným produktom podobne ako počítačové hry?
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Keďže umenie na internete nie je inštitucionálne zastrešené, internet veľmi demokraticky
poskytuje rovnaké možnosti všetkým, čo síce umožňuje slobodne tvoriť, no zároveň spôsobuje
zmätok v tom, čo vlastne net art ponúka. Navyše väčšina informácii o net arte existuje len
v elektronickej podobe, takže jedinou možnosťou, ako sa zorientovať v spleti toho, čo môžeme pod
hlavičkou net artu nájsť, je preklikávať sa nikde nekončiacim labyrintom internetu.
Tento príspevok sa pokúsi sprehľadniť túto problematiku, predstaviť net art v jeho
rozmanitých formách, zaradiť ho do celkového vývoja umenia a tým potvrdiť opodstatnenosť
názvu net art – internetové umenie a osobitosť tohto umeleckého prejavu.

Problém v chápaní a akceptácií súčasného umenia v jeho rozličných podobách sa do istej
miery nachádza v predstave, že nové umenie má byť lepšie ako predchádzajúce, teda že nové
umenie má prinášať pokrok. Avšak znamená nahraný zvuk, fotografia, či film pokrok v umení,
alebo len zmenu v použití materiálu v umeleckom diele? V tomto je jasný rozdiel medzi umením
a vedou – keď porovnáme napr. fyziku pred 200 rokmi a dnes, je pokrok vo fyzike nepochybný, ale
v umení to tak nie je. Aj keď umenie nepochybne nadväzuje na predchádzajúce, nové umenie nie je
vždy lepšie v zmysle pokroku, kvalitatívneho zlepšenia. Nové formy umenia sú reakciou na
predchádzajúce, nadväzujú naň, alebo ho, naopak, popierajú, kladú si však tie isté otázky, no
hľadajú k nim odlišné odpovede – umenie hľadá nový výraz, nový jazyk a používa materiál, ktorý
mu daná doba ponúka. Film, fotografie, či hudobné nahrávky ako umelecké médiá (formy) nie sú
nové samotnou matériou – celuloid, magnetický pás, digitálna technológia – kreatívna umelecká
práca urobila z týchto materiálov jedinečné umelecké formy, ktoré sú nenahraditeľné
a nezameniteľné s inými formami skorších období; sú jedinečné a osobité v spôsobe komunikácie
s percipientom, v spôsobe prezentácie, aj v novej zmyslovej skúsenosti, ktorú prinášajú pre
percipienta. Podľa Jima Andrewsa, ktorý sa teoreticky aj prakticky zaoberá umením na internete
a modernými technológiami, „nové technológie, ktoré sa stávajú umeleckými médiami – pomáhajú
rozširovať a obohacovať ľudské zmysly, nervový systém a pamäť v zmysle, že telefón je rozšírením
ucha, auto nohy, mikroskop oka a písaný jazyk pamäte. Teda umelecké médiá sú v tomto duchu
rozšírením kognitívnych štruktúr pre tvorbu, menia nás, menia svet, ako ho poznáme a chápeme.“1
Čo to má však spoločné s net artom? Net art pracuje s fotografiami, digitálnymi obrazmi, so
zvukom a textom a všetky tieto elementy spája. Ak teda uznávame, že film či fotografia sú
osobitými a jedinečnými umeleckými formami 20. storočia, je net art rovnako osobitou
a jedinečnou umeleckou formou nášho storočia. Navyše net art je spojením všetkých médií 20.
storočia, teda je multimediálnou a vo svojich jednotlivých elementoch (hudba, obraz, text, grafika
) veľmi flexibilnou umeleckou formou.
1

ANDREWS , J.: Web artists 2/2, http://www.warnell.com/zinen/library/at970724.htm
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Pojem net art alebo tiež internet art sa vo všeobecnosti chápe ako zastrešujúci termín pre
akúkoľvek formu umeleckého prejavu na sieti. 2 Popredná česká net artistka Markéta Baňková
hovorí, že za „net art sa môže označiť akýkoľvek nekomerčný experimentálny projekt na internete,
ktorý nejakým spôsobom využíva špecifické vlastnosti tohto média.“

3

Existujú však aj

všeobecnejšie definície: „Net art je umenie, ktoré sa zaoberá počítačovou sieťou a čímkoľvek
spojeným so sieťou.“ 4 Tilman Baumgärtel označoval za net art práce, "kde je obsahom samotné
médium – internet- testovanie jeho hraníc, skúseností so sieťou a počítačová estetika.“ 5 Dunja
Kukovec vníma net art ako „umenie, ktoré podlieha zákonom „cyberspace“ a ktoré je možné chápať
výlučne v tomto kontexte.“ 6 V USA sa častejšie stretávame s termínom "web art", ktorý plne
zodpovedá termínu net art. Ďalší pojem, ktorý sa objavuje veľmi často a bývačasto krát aj
nesprávne zamieňaný net.art, avšak od predchádzajúcich sa zásadne líši: označuje konkrétne
umelecké hnutie, skupinu umelcov, smer, ktorý vznikol v roku 1994 a s net artom sa viac či menej
identifikuje.7
Net art ako nadradený pojem sa rozdeľuje na množstvo umelecky špecifických prejavov,
ako napr. software art, generative art, net.radio, browser art, web-specific art, alebo hacker
art, či spam art. Net art však zároveň spadá do širšej kategórie umenia označovanej ako new
media art / electronic art. Vo všeobecnosti sa net art spája viac s vizuálnym umením, preto net
umelci, ktorí tvoria výlučne, alebo prevažne hudobné internetové umenie, upresňujú túto formu net
umenia pojmom – interaktívne audio práce, či audio art.
Avšak dôležitejšou ako umelá kategorizácia je samotná povaha net artu. V priestore net artu
vzniká množstvo originálnych art-stránok, interaktívnych online inštalácií, zvukových projektov,
hypertextovej literatúry atď. Svoju virtuálnu podobu tu nachádza výtvarné umenie, hudba, literatúra
aj film. Každé z týchto umeleckých foriem má u každého autora odlišné spracovanie nielen
v obsahu, ale aj vo forme spracovania. Jednoznačne charakterizovať a určiť hranice net artu sa nedá
aj vďaka tomu, že táto oblasť, podobne ako celý technologický svet, sa mimoriadne rýchlo mení
a vyvíja. Kým prvé net art diela boli prevažne textového charakteru, postupne pribudli grafické,
animované a zvukové prvky. Vyvíjajú sa stále dokonalejšie technické jazyky - HTML, JPEG, PHP,
Java, MPEG, MP3, RealAudio, Shockwave, VRML, Flash, XML či streaming media.

2

http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_art
http://www.bankova.cz/marketa/prace/Marketa.html
3
http://www.bankova.cz/marketa/prace/Marketa.html
4
http://www.afsnitp.dk/onoff/Texts/broggernetart,we.html
5
http://www.avu.cz/~vivid/netart.html
6
http://www.t0.or.at/~eyescratch/dunja/
7
http://www.archimuse.com/mw98/beyond_interface/dietz_pencilmedia.html
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Esteticky je net art považovaný za prechod od konceptuálneho umenia k nemateriálnemu
umeniu. Pôvodným zámerom net umelcov bolo nielen umeleckým spôsobom využívať priestor
internetu, ale tvoriť angažované umenie namierené proti konvečnému umeniu, komercionalizácii
spoločnosti či diktátu veľkých finančných spoločností. Priekopníkom net artu a zároveň tvorcom
tohto termínu bol Vuk Cosić - slovinský umelec, ktorý sa preslávil sa predovšetkým svojim
projektom ASCII. Cosić bol organizátorom prvého medzinárodného stretnutie venovaného umeniu
po sieti nazvané: Net Art pre seba. Konalo sa v talianskom Trieste v roku 1994 sa opakovalo sa
pravidelne až do roku 2000. Tu sa sformulovali hlavné princípy tvorby net artu, čím umelci
oficiálne deklarovali net art ako umelecký smer so svojimi vlastnými estetickými a filozofickými
východiskami.8 Spolu s ďalšími umelcami – napr. umeleckou dvojicou Jodi, Alexeiom Shulginom
a Oliou Lialinou a i. tvorí Cosić už spomínanú umeleckú skupinu net.art, no zároveň predstavujú
najvýraznejšie osobnosti net artu. Shulginovo meno je spájané najmä s pojmom form art, ktorého
je autorom. Form art projekty pozostávajú výhradne z formálnych atribútov siete - textu, tlačidiel či
formulárov. Takéto práce neohurujú vizuálnou prepracovanosťou, dôraz sa kladie na koncept.
Naopak na vizuálnom efekte sú postavené stránky dvojice Jodi (Joan Heemskerk a Dirk Paesmans).
Začiatky net artu sa nesú nielen v znamení experimentovania s technickými možnosťami
počítačových sietí, ale aj angažovanosti net projektov. Tento druh projektov, ktoré boli zvyčajne
zamerané proti rôznym korporáciám a organizáciám, sa označuje pojmom hacker art. Tvorcovia
hacker artu využívajú možnosť vytvárania skrytých indentít a „hackovania“ na webových stránkach
- napr. skupina RTMArk, známa svojimi antikomerčnými výbojmi, nechala vo svojom projekte
The Barbie Liberation Organization naprogramovať figúrkam Barbie hlasy príšer zo série StarTrek.
Jeden z popredných priekopníkov net artu Heath Bunting svoj ideový postoj vyjadril takým
spôsobom, že na svojej stránke zhromaždil 'iracionálne' informácie, služby a produkty a vytvoril
tak originálnu mystifikáciu 9 . Známu „vojnu“ net artistov proti veľkým korporáciám rozpútala
skupina švajčiarskych net artistov etoy, keď prišli o svoju doménu etoy.com, ktorú si zaobstarali
v roku 1995. O dva roky neskôr si miliardový online gigant s podobným názvom zakúpil doménu
eToys.com a na etoy.com podal žalobu kvôli používaniu podobnej adresy. Súd rozhodol v prospech
korporácie a etoy sa museli svojej stránky vzdať. Koncom roku 1999 sa k 'vojne' o doménu
pripojilo množstvo ďalších umelcov a aktivistov (tzv. Toywar), korporácia utrpela veľké škody
a svoju žalobu stiahla. 10 Nie ojedinelým úkazom je hackerská skupina 0100101110101101.org,
uplatňujúca ideu anticopyrightu. Jedným z terčov ich útokov sa stala skupina net artistov,
združených okolo domény hell.com, ktorá zaviedla platený prístup k stránkam svojich členov.
8

http://www.nettime.org/Lists-Archives/nettime-l-9709/msg00053.html, rozhovor s Vuk Cosićom ohľadne
Net art per se
9
www.irational.org
10
www.etoy.com
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Spomínaná skupina stránky skopírovala a sprístupnila zdarma.11 Príkladom hacker artu posledných
rokov je projekt významnej českej net artistky Markéty Baňkovej Scribble. Autorka vytvorila
program, vďaka ktorému sa dostane na denne aktualizovanú stránku spravodajskej spoločnosti
CNN, ktorú program pokreslí čarbancami. Kresby „reagujú“ na často sa opakujúce slová, napr.
vojna, Bush, Amerika. Keďže poradie, či výskyt slov je v každom texte iný, aj vzniknuté
„čarbanice“ sú vždy jedinečné. 12 Aktivizmus a angažovanosť postupne prestávali byť jednou
z hlavných čŕt povahy net artu. Dnešné net artové projekty stavajú skôr na riešení umeleckých
problémov, hľadaní novej počítačovej estetiky ako na riešení sociálnych, či politických problémov.
Aj keď obsiahnuť všetky oblasti internetového umenia je takmer nemožné, dajú sa
pomenovať prinajmenšom 4 základné kategórie net artu13:
1. vyššie spomínaná oblasť hacker artu – aktivizmus, dezinformačné projekty - RTMArk,
Irational, Jodi, Plagiarists, theyesmen.org
2. hypertextové príbehy -

Grammatron Marka Amerika – pravdepodobne najslávnejší

hypertextový román, Město.html M. Baňkovej
3. programy a alternatívne internetové prehliadače - Web Stalker (od I/O/D) Earshot – program
na vyhľadávanie audio dát (zvuky, hudba a hovorené slovo), ktoré umožňuje mixovať do
skladieb
4. multimediálne interaktívne projekty - Melinda Rackham, The World's First Collaborative
Sentence
Aj keď ešte stále všeobecne pretrváva „romantická“ idea, ktorá umenie oddeľuje od
každodenného života a teda aj od priemyslu a technológií, 20. storočie predstavuje návrat
k pôvodnému prepojeniu týchto entít a ukazuje, že naopak umenie a technika majú k sebe veľmi
blízko a navzájom sa silne ovplyvňujú. Celý rad avantgardných hnutí v priebehu 20. storočia
prikladal veľký význam technickému pokroku, aj keď sa v iných názoroch často diametrálne
odlišovali. Skúmanie možností nových technológií sa v 20. stor. stalo neodmysliteľnou súčasťou
umeleckej tvorby. Zároveň však tento posun spôsobil, že moderné umenie sa čoraz viac vzďaľovalo
bežnému publiku a stalo sa pochopiteľné len úzkemu okruhu „zasvätených“. Východiskom pre
umelcov sa stala koncepcia Richarda Wagnera Gesamtkunstwerk. Základnou ideou umelcov 20.
storočia bol predpoklad, že pre moderný svet sú knihy, maľby či živá hudba príliš limitujúce na
vyjadrenie rýchlosti a energie moderného života. Napr. v roku 1916 futuristický umelec F. T.
Marinetti vo svojom manifeste vyhlásil film za najvyššie umenie, pretože „táto forma objala všetky
11

0100101110101101.org
http://www.bankova.cz/marketa/prace/Marketa.html
13
Adam Zbiejczuk, ktorý sa net artom zaoberá vo svojej práci dostupnej na www.message.sk/text/netart, rozdeľuje net
art až do 8 rôznych skupín.
12

280

ďalšie umelecké formy pomocou nových mediálnych technológií.“ Film označil za totálne, súhrnné
umenie, ktoré má správny účinok na vedomie človeka. 14 Podobne László Moholy-Nagy v roku
1924 opísal vo svojej eseji divadlo abstrakcie, ako nový typ divadla, kde by sa preniesol dôraz
z herca a textu a do popredia by sa dostali ostatné divadelné prostriedky pre vytvorenie syntézy
priestoru, pohybu, zvuku, svetla. 15 A množstvo ďalších umelcov, predovšetkým v rokoch po 2.
svetovej vojne, sa snažili vlastným spôsobom o pretvorenie konvenčného umenia a vytvorenie
nových totálnych, multimediálnych a multivnemových umeleckých diel. O integráciu vonkajšieho
sveta do umenia a prieskum priestoru medzi médiami sa snažil aj Dick Higgins, člen hnutia Fluxus.
Naväzuje na ready-mades Marcela Duchampa a už v 60. rokoch predpovedá vznik nových foriem,
kde by sme mohli zaradiť predovšetkým multimédia a po ich boku práve net art.16
Vývoj na poli technológií a ich implementovaní do umenia bol viac v rukách informatikov
a programátorov. S myšlienkou zostrojiť počítač, ktorý bude schopný spájať viaceré média v rámci
jedného interaktívneho rozhrania, prišiel Alan Kay v projekte Dynabook. Aj keď jeho prototyp
nebol zrealizovaný, na Kayovej teórii bol postavený prvý multimediálny počítač - Xerox Alto.
Skutočný digitálny Gesamtskunstwerk bol možný vytvoriť až v druhej polovici 80. rokov vďaka
Marc Canterovi, ktorý vyvinul prvý komerčný multimediálny autorizovaný systém umožňujúci
tvoriť multimediálne diela v domácom počítači. Vývoj umenia na nete zároveň nepochybne súvisí
aj s pôsobením Johna Cagea a jeho ideových spriaznencov. Myšlienky využívania nových
priestorov, dôraz na prvok improvizácie, tvorbu kolektívneho diela, kde divák je zároveň
účastníkom a tvorcom, to sú hlavné myšlienky nielen happeningu a podobných divadelných
experimentov, ale tieto idey sú úplne totožné s tým, čo je typické a dôležité aj pre umenie na sieti.
Jedným z najdôležitejších osobností, ktorý tieto zásadné myšlienky preniesol do sveta počítačov,
bol Roy Ascott, ktorý v 80. rokoch predstavil telematic art, priameho predchodcu net artu 90.
rokov. Na Cagea nadviazal celý rad ďalších umelcov, napr. Nam June Paik (Hommage to John
Cagea), Myron Krueger, ale aj Andy Warhol so skupinou Velvet Underground.17
Samostatnou kapitolou internetového umenia je internetová hudba, alebo audio art. Vývoj
audio artu úzko súvisí a vyplýva z celkového vývoja hudobného umenia využívajúceho
technologické výdobytky v 20. storočia, ale na tomto mieste sa bližšie venovať súvislostiam s
dejinami elektroakustickej hudby, elektronickej hudby, experimentálnej hudby, alebo aktuálneho
sound artu, považujeme za zbytočné, pretože vývoj v jednotlivých oblastiach bol natoľko jedinečný,
že by venovaný priestor zďaleka nezodpovedal potrebám tejto problematiky. Preto sa budeme
zaoberať len vývojom hudby čisto v spojení s internetom.
14

www.artmuseum.net
Cit. dok.
16
http://www.message.sk/text/netart/index.html
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Packer Randall, Jordan Ken (ed. ) : Multimedia, from Wagner to virtual reality. W.W.Norton & Company, 2002
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Hudobná tvorba cez internet alebo na internete fascinuje jej tvorcov predovšetkým
možnosťou využiť jej základnú špecifickú vlastnosť – možnosť interakcie a komunikácie na diaľku
bez obmedzenia počtu účastníkov. Počiatky hudobných experimentov, ktoré stavajú na interakcii
a vytváraní kolektívnych diel sa viažu k pôsobeniu amerického hudobníka (perkusionista, interpret
elektronickej hudby a skladateľ) Maxa Neuhasa. 18 Tento umelec v roku 1966 na myšlienke
komunikácie na diaľku postavil svoj experiment využívajúci dostupné technické zariadenia. Jedná
sa o

projekt PUBLIC SUPPLY, v prípade ktorého išlo o využitie rozhlasu a telefónu.

V rozhlasovom štúdiu zapojil 10 telefónnych prístrojov, rozposlal telefónne čísla s inštrukciami,
aby volajúci zatelefonovali akýkoľvek zvuk a zároveň nechali silno pustenú rozhlasovú stanicu, čím
vznikala ako ďalší prvok spätná väzba. On sám na mixážnom pulte vytváral kombinácie
z prichádzajúcich zvukov. Ďalším projektom z roku 1977 bol Radio Net, kde Neuhaus
spolupracoval s celoamerickým rozhlasom National Public Radio. V tomto projekte zapojil tisíce
účastníkov z niekoľkých amerických štátov, ktorí volali do rozhlasovej stanice zvuk – konkrétne
pískanie – ktorý bol komunikačným systémom predávaný ďalej a tak vznikla slučka medzi piatimi
miestami.

V 90- tych rokoch, kedy bola dostupná digitálna zvuková technika, Neuhaus

zorganizoval ďalší technicky komplikovanejší projekt s názvom Audium. Systém v tomto prípade
analyzoval intonáciu reči každého účastníka a na základe tejto analýzy vytváral zvukovú odpoveď.
Vzápätí ako sa stal internet verejne dostupnou záležitosťou, začal Neuhaus experimentovať aj
v tomto priestore. V roku 2004 vytvoril Auracle. Prihlásením sa na webovú stránku umožňuje
účastníkom spoločne vytvárať hudbu, resp. tvoriť originálne zvuky a zvukové kombinácie, avšak
len s použitím ľudského hlasu.

19

Postupne vznikol rad systémov umožňujúcich umeleckú

interakciu, ktoré sa síce líšia sa v použitých technológiách, prevedení, no väčšinou ich spája idea,
ktorú práve Neuhaus svojimi experimentmi nastolil: teda využívanie verejne dostupných zdrojov,
ktoré primárne slúžia inému účelu, spolupráca hudobníkov s nehudobníkmi, umenie chápané viac
ako proces, či komunikácia, nie ako artefakt.
Internet poskytuje neohraničené možnosti spôsobov hry, hudobných žánrov a štýlov, ktoré
môžu byť na internete realizované. Stretáva sa tu kolektívna tvorba s individuálnou,
konceptualistické umenie so zmyslovým, projekty hľadajúce novú estetiku sa striedajú s projektmi
zaoberajúcimi sa samotnou sieťou a jej technickými možnosťami. V priestore audio artu existujú
interaktívne webové stránky vytvorené ako zvukové inštalácie, či zvukové hračky, kolektívne
on–line performance, ktoré sú koncipované v reálnom čase a majú charakter živého koncertu na
sieti a mnohé iné. Zjednocujúcim prvkom pre takmer všetky audio, či audiovizuálne projekty na
sieti je aktívna participácia príjemcu. V porovnaní s klasickým koncertom sú internetové audio
18
19

www.max-neuhas.info
www.auracle.org
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práce bohatšie v zmysle zapojenia viacerých procesov - videnie, počúvanie, ale aj analyzovanie,
rozhodovanie (medzi možnosťami) a motorická činnosť ( pomocou myši, klávesnice, či hry na
pripojenom elektronickom nástroji).
Zvukové hračky svojim charakterom pripomínajú počítačové hry, pretože užívateľ
vykonáva tú istú motorickú činnosť. A práve využívanie klávesnice počítača či myši je jedným
z dôvodov, prečo sa týmto internetovým projektom upiera umeleckosť, odmietajú sa ako moderné
hudobné, či audiovizuálne nástroje a sú dávané do rovnocennej pozície s počítačovými hrami –
napr. vďaka limitovaným možnostiam rytmicky precíznej hry. Avšak na rozdiel od počítačových
hier, cieľom interaktívnych audio prác je vyprovokovať užívateľa ku skutočnej tvorivej aktivite.
Vďaka interaktívnym audio hračkám sa vytvára cesta k spoznávaniu hudby aj pre nehudobníkov
a obohacuje sa paleta hudobných zážitkov. Zároveň sa užívateľ má možnosť stretnúť s odlišným
typom hudby či zvukov, aké nás obvykle obklopujú. Dobrým príkladom interaktívnej audio hračky
je PIANOGRAPHIQUE od Jeana – Luca Lamarca. Na tomto multimediálnom nástroji Lamarc
pracoval 10 rokov a je považovaný za jeden z najúspešnejších interaktívnych audio-vizuálnych
zariadení. Interakcia prebieha cez klávesnicu alebo myš, ktoré predstavujú klaviatúru, pričom
stlačením klávesu za iniciuje zvuk. Nahraté zvuky sú buď krátke melódie, jednotlivé tóny,
nehudobné zvuky či ľudský hlas. Sónická zložka je doplnená vizuálne, avšak zvuk má v tomto
projekte prioritu. Väčšina grafiky a obrázkov je statická, ojedinele je použitá animácia.
Pianographique má význam jednak ako počítačové zariadenie, hudobný a vizuálny nástroj
a zároveň ako špecifické umeleckého dielo. 20
Iný typ audio artu sú kolektívne on-line performance, či tvorivé stretnutia hudobníkov cez
sieť. Sú realizované v reálnom čase a majú charakter on-line improvizovaného muzicírovania.
Takýmto projektom je napr. francúzsky festival 95 days non-stop streaming festival. Je to
otvorený projekt pre všetkých, ktorí majú potrebné technické vybavenie, môžu si rezervovať čas,
pozvať ďalších hudobníkov a tvoriť hudbu v reálnom priestore. Hudba je potom šírená po sieti.21
Iným príkladom spolupráce medzi hráčmi je už spomínaný projekt Auracle.22 Technicky náročné
a profesionálne on-line koncerty organizuje od roku 1987 aj viedenské Kunstradio rozhlasovej
stanice ORF v spolupráci s ďalšími rozhlasovými stanicami, štúdiami a profesionálnymi
hudobníkmi. Jedným z najvydarenejších projektov je Horizontal Radio z roku 1995 multimediálny radio/internetový projekt, ktorého súčasťou boli performancie, inštalácie, prednášky

20

http://www.pianographique.net
http://placard95.dokidoki.fr/presentation.php
22
http://www.auracle.org/audiovideo.html
21
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a koncerty vysielané 24 hodín na 30 rozhlasových kanáloch a na internete. Celý zoznam ďalších
podobných podujatí a projektov je možné nájsť internetovom archíve Kunstradia. 23
Úplne odlišným typom audio artu, ktorému chýba prvok interaktivity a je typický odlišným
prístupom k spracovaniu vizuálnej aj zvukovej zložky je projekt Heavy Industries autorky YoungHae Chang a jej spolupracovníka Marca Vogea. Ich dielo je označované ako pohyblivá poézia,
alebo webový film, ale dá sa taktiež zaradiť aj medzi audiovizuálne inštalácie. Flashové animácie
predstavujú akúsi znejúcu a blikajúcu knihu, text sa pohybuje v rytme jazzových skladieb. Dielo je
vtipnou výpoveďou autorov, kde komentujú svet net artu a spoločnosti. Toto dielo bolo ocenené
prestížnou cenou Webby Award.24
Net art je z veľkej časti tvorený individualistami, ktorí svoje diela často tvoria ukrytí po
rôznymi pseudonymami. Svoju tvorbu nemajú potrebu nijako komentovať či hodnotiť a preto si
väčšina diel net artu nenárokuje akceptovanie ich umeleckých hodnôt. Každé net dielo je osobité
po technickej, estetickej, obsahovej, ale aj umeleckej stránke a pochopenie diela je čisto v rukách
diváka. Net artisti pochádzajú z umeleckého aj technického prostredia, no mnohí sú amatéri bez
akademického pozadia. Väčšina tvorcov využíva fakt, že „internet je zatiaľ a našťastie, priestorom,
kde nie sú zafixované hranice medzi „umením“ a „tým ostatným“. 25 Napriek tomu, už aj na tomto
poli existuje istá hierarchizácia, vďaka vytváraniu net artových komunít. Napr. na rhizome.org 26 sa
stretáva väčšina net artistov, pretože stránka je centrom informácií o svete net artu
a taktiež príspevkov umelcov aj teoretikov. V súčasnej dobe sme svedkami procesu akceptácie net
artu oficiálnymi inštitúciami, múzeami a galériami. No už v roku 1997 sa net art objavil v rámci
projektu äda web27, organizovaného Walker Art Centrom28. Zakladateľ New Media Initiatives29
Steve Dietz pri príležitosti konferencie Museums and the Web v roku 1998 predstavil na výstave
Beyond Interface 24 net projektov, ktoré sú doteraz považované „zlatý fond“ net artu.30 Ďalšou
významnou udalosťou bola výstava net_condition, ktorú v roku 1999 usporiadali v Zentrum für
Kunst und Medientechnologie.31 Rakúska Ars Electronica patrila k prvým výstavám, ktoré vytvorili
samostatnú kategóriu pre prezentovanie internetového umenia. 32 Ďalšou významnou inštitúciou je
San Francisco Museum of Modern Art, kde vytvorili net sekciu 010101. 33 Veľká net komunita
23
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v New Yourku našla záštitu pri Whitney Muzeum34 a vo Veľkej Británii sa net art dostal do Tate
Modern.35 Na stránke Idealine Whitney múzea 36 nájdete výber svetových net art diel od roku 1995
až po súčasnosť. Stimulom pre zvyšovanie kvality a úrovne net artových diel sú pre net artistov
predovšetkým online súťaže, ktoré však zvyčajne hodnotia samotní návštevníci stránok. Takou je
napr. stránka net-art.org.37 Najrenomovanejšou súťažou pre tvorcov webdizajnu, ale aj net artu je
Webby Awards, ktorú každoročne organizuje spoločnosť MOMA v San Franciscu.
Predchádzajúci výpočet je dôkazom toho, že toto umenie má budúcnosť, čo potvrdzuje aj
celkový trend v umení, ktorý len prehlbuje úlohu technológií v umení. Táto nová situácia v umení
núti prehodnotiť prístup kritikov a teoretikov k novým formám. Na Slovensku o net arte ešte
(zatiaľ) veľa nepočuť, aj keď sa aj tu objavili prvé lastovičky, ktoré sa už môžu zaradiť medzi net
art – napr. na serveri message38 sa nachádzajú stránky Zdena Hlinky39 a MIM40, taktiež on-line web
dizajnérska súťaž web4096.41
Net art je umelecká disciplína, ktorá nemá presne stanovené hranice a neustále mení svoju
podobu a nie je jednoduché predpovedať jej budúci vývoj a smerovanie. Net art navyše spája
niekoľko zložiek: text, obraz, zvuk, grafiku, web dizajn, programovanie, pričom sa tieto elementy
prelínajú a nedajú sa hodnotiť oddelene. Snáď najdôležitejším znakom net artu, ktorý ho odlišuje od
iných disciplín, je interaktivita a možnosť diváka ovplyvňovať dielo či už výberom z možností,
alebo priamou participáciou. Nepochybne je však net art zaujímavou multimediálnou umeleckou
disciplínou, ktorá prináša mnoho nových okolností a obohacuje svet moderného umenia.

Resumé
Internet je zaujímavým priestorom, ktorý ponúka nové a zatiaľ neobjavené možnosti. Toto
novodobé médium je bezodnou nádobou, v ktorej nájdete takmer všetko - a samozrejme aj hudbu a
umenie. Väčšina ľudí internet v súvislosti s hudbou chápe ako jednoduchý prostriedok na
získavanie a šírenie hudby. Ale internet znamená pre budúcu existenciu hudby oveľa viac. Znamená
inováciu pre hudobnú tvorbu a interpretáciu v podobe internetového umenia- net art.

Summary
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The internet is an interesting space that offers new and atypical options. This modern medium is the
bottomless jar, in where you can find almost everything – definitly the music and the art as well.The
most of people consider the internet, in connection with music, as an resource for the gathering and
spreading the music.However the internet takes much more important role in the future existance of
music. It means the inovation for the musicial creating and its interpretation in the net art.
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INOVAČNÉ TENDENCIE V SLOVENSKEJ ZBOROVEJ TVORBE V 60.
ROKOCH - IVAN HRUŠOVSKÝ A JEHO PRÍNOS V RÁMCI INOVÁCIE
DETSKEJ ZBOROVEJ TVORBY
Mgr. Mária Urbanová-Goliašová, 3. ročník, Didaktika hudobnej výchovy

Vo vývoji slovenskej hudobnej kultúry po roku 1945 predstavuje skladateľská generácia
nastupujúca koncom 50. a v 60. rokoch jeden z najvýznamnejších impulzov. Profil jej hudobnej
tvorby je diferencovaný individuálne u každého skladateľa. Avšak komplexne ponímajúc túto
periódu

môžeme konštatovať dynamickosť, žánrovú a štýlovú rôznorodosť v porovnaní

s predchádzajúcim obdobím.1
Skladateľská generácia v perióde 60. rokov predstavuje kompozične mimoriadne aktívnu
skupinu, ktorá v priebehu jedného desaťročia výrazne oživila hudobné dianie na Slovensku.
Napredujúca tendencia v zmysle inovácie zaužívaných tvorivých možností, kontakt, podnety
a priblíženie sa trendom európskej hudby 20. storočia boli najzreteľnejšie v najmladšej generácii
vtedajších prevažne absolventov kompozície Vysokej školy múzických umení v Bratislave
(VŠMU). V odborných štúdiách je v súvislosti so skupinou skladateľov tohto obdobia používaný
termín „druhý prúd“, „Nová hudba“ (Ladislav Mokrý, Peter Faltin), či „avantgarda“ (Ľubomír
Chalupka)2.
Avantgarda ´60 predstavuje jednu z významných etáp vývoja a napredovania slovenskej
hudby v intenciách západoeurópskej hudobnej kultúry. A aj napriek tomu, že z politického
a ideologického hľadiska bola takáto „orientácia“ mladých slovenských skladateľov nežiadúca, ich
aktivita a nasmerovanie spochybnené, neustala ich tvorivá iniciatíva v rámci presadzovania
slovenskej hudobnej kultúry.
Rast a vývoj umeleckej generácie 60. rokoch nie je homogénny, keďže u každého zo
skladateľov tejto periódy je kompozičný štýl autentický a individuálny, avšak každý z nich prináša
nové dynamizujúce podnety a prvky v rámci inovácie vtedajšieho profilu slovenskej hudby. Ich
tvorba vytvára spolu špecifický systém, ktorý má svoj význam a určitú stabilnú pozíciu
v hudobnom vývoji na Slovensku.

1

Vzhľadom na politickú situáciu a ideologické dôvody, a aj napriek prejavujúcej sa kompozičnej tendencii v duchu
európskej moderny, prevažoval trend komponovania v zmysle socialistického realizmu, vyznačujúci sa okrem iného aj
štýlovou a žánrovou obmedzenosťou. (MARTINÁKOVÁ, 2000)
2
V ďalších súvislostiach používame príznačnejší termín „Avantgarda ´60“ uvedený v štúdii Ľ. Chalupku
(s rovnomenným názvom a podtitulom Nástup mladej skladateľskej generácie) alebo „generácia skladateľov 60.
rokov“. (CHALUPKA, 2000)
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Chronologické vymedzenie generačných etáp
Rozdelenie v rámci vývoja spomínanej generačnej skupiny skladateľov a nástupu jej
jednotlivých etáp je orientačné, keďže časovo vymedzuje skladateľskú aktivitu nielen v 60. rokoch,
ale aj poslednej polovici 50. a na začiatku 70. rokov.
Pri časovom vymedzení jednotlivých etáp sa pridržiavame delenia podľa Ľ. Chalupku:
1. etapa (1955 – 1959), 2. etapa (1960 – 1963), 3. etapa (1964 – 1967), 4. etapa (1968 – 1970)

V rámci týchto jednotlivých etáp bola prezentovaná tvorba slovenských skladateľov –
spočiatku prvých absolventov i študentov kompozície na VŠMU, neskôr už kompozične,
pedagogicky i muzikologicky zrelých osobností: Ladislava Burlasa, Ivana Hrušovského, Juraja
Pospíšila, Ilju Zeljenku, Pavla Šimaia, Jozefa Malovca, Petra Kolmana, Miroslava Bázlika,
Dušana Martinčeka, Ivana Paríka, Juraja Hatríka, či inštrumentalistov, ktorí začali neskôr aj
komponovať: Romana Bergera, Ladislava Kupkoviča a iných.
Nové tendencie prenikajúce do zborovej tvorby
Začlenenie slovenskej hudby do európskeho kontextu sa samozrejme prejavovalo aj v rámci
zborovej tvorby. V tejto oblasti vzniklo niekoľko výrazných trendov, ktoré boli zjavné v zborovej
tvorbe skladateľov tohto obdobia, aj keď v osobitej miere a na individuálnej úrovni.
V tejto súvislosti uvádza Ľ. Chalupka 3 orientačné tendencie3:
1.

kontinuitná (nadväzujúca) tendencia: vzťahuje sa predovšetkým k tvorbe skladateľov

slovenskej hudobnej moderny, aj keď u niektorých z ich v individuálnom kompozičnom vývoji
dochádzalo k napredovaniu (začali využívať rozšírenú modalitu, výraznejšiu expresivitu vokálneho
prejavu a rôzne novšie kompozičné techniky pochádzajúce z európskej hudby); pokračovalo sa
v kompozičných princípoch vychádzajúcich z predchádzajúceho obdobia, neporušovali sa
melodicko-akordické vzťahy, či harmonická línia. Výrazovým prostriedkom zostávalo slovo, avšak
práca s textom už bola voľnejšia.4

2.

inovačná tendencia: išlo o inovácie v rámci vzťahu slova a hudby v zborovej kompozícii.

Slovo stráca svoju prvotnú sémantickú funkciu a jeho časti (slabiky, hlásky) sa stávajú akoby
súčasťou hudobného materiálu. Naopak posilňuje sa zvukovo-výrazová stránka vokálneho prejavu,
ktorá vo veľkej miere zvýrazňuje a poukazuje na sonoristické dimenzie zborového prejavu. Takáto
3

CHALUPKA, 2001, s. 76-78
„...niektoré pasáže zo zvolenej predlohy sa vynechávali, alebo naopak, určité slová sa vybrali a akcentovali
opakovaním a najmä hudobno- kompozičnými zásahmi.“ (CHALUPKA, 2001, s. 76-77)

4
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kompozičná koncepcia nie je ľubovoľná, ide o premyslenú štruktúru zborovej skladby, ktorej
interpretačné postupy sú dôkladne zaznamenané v notovom zápise, vrátane aleatoriky.
3.

experimentálna tendencia: využívali sa netradičné kompozičné postupy, ktorých súčasťou

boli expresívne prejavy,

5

experimenty v rámci elektroakustiky, prvky hudobného divadla

a priestorového pohybu. Zborové skladby komponované v zmysle tejto tendencie obsahujú široké
spektrum

expresívnych

prvkov,

artikulačných

i perkusijných

efektov

a rôznych

iných

interpretačných postupov, ktoré doposiaľ veľmi so zborovým spevom nesúviseli, ale začali mať
svoje stabilné miesto v tomto type kompozícií.

Výsledkom inovácie zborovej tvorby začatej v 60. rokoch bola dynamika v hudobnej tvorbe,
ktorá priniesla množstvo nových kompozičných možností, výrazových prostriedkov a zvukových
dimenzií. Tieto dynamické zmeny sú evidentné vo viacerých rovinách:
-

v rámci nového zvukového ideálu a jeho dimenzií je využívaná pestrá škála možností
hlasového prejavu (ich výsledkom je nová zvukovosť)

-

nový rozmer nadobúda vzťah hudby a slova

-

je taktiež zrejmé, že sú zvyšované nároky na samotnú interpretáciu skladieb, na technickú
a umeleckú vyspelosť zboru.

Do dovtedy ustáleného systému zborovej hudby na Slovensku prenikali avantgardné prvky
pomaly a opatrne, či už išlo o jej kompozičnú alebo interpretačnú oblasť.
V skladateľskej generácii bol najzrejmejším dôvodom nezáujem zborových telies o naštudovanie
a interpretáciu „novátorsky“ poňatých skladieb. V oblasti zborovej interpretácie bolo objektívnych
príčin niekoľko:
-

jednou z najevidentnejších bola vysoká technická obtiažnosť nových zborových skladieb,

-

taktiež neochota speváckych zborov a ich zbormajstrov „upustiť“ od tradičných zborových
opusov a zaoberať sa novými „avantgardnými“ kompozíciami,

-

čo vychádzalo prevažne z indispozície zbormajstrov a zborových spevákov v čítaní
a hudobnom stvárnení zápisov v partitúrach (tie vyplývali z avantgardných kompozičných
elementov, ktoré boli zaznačované novými znakmi – napr. riadená aleatorika)

S týmto typom hudby sa začali konfrontovať najprv len vyspelé spevácke zbory: Slovenský
filharmonický zbor, Technik, Lúčnica a iné.

5

Prejavy súvisiace s ľudskými emóciami ako smiech, plač, krik, šepot, dupanie, tlieskanie a iné.
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Inovčné tendencie v detskej zborovej tvorbe
Aj napriek tomu, že v tvorbe slovenských skladateľov má detská zborová tvorba oproti
ostatným zborovým skladbám menšie zastúpenie, tvorí plnohodnotné umenie v plnom zmysle
slova. Toto tvrdenie dosiahlo reálny rozmer predovšetkým po roku 1945, kedy detský zborový spev
začal rozkvitať. Neskorší vývoj v hudobnom i spoločenskom živote si prirodzene žiadal inováciu
všetkých oblastí hudobného umenia. A tak začal napredovať vývoj aj v oblasti detského vokálneho
umenia, predovšetkým zásluhou niektorých z predstaviteľov skladateľskej generácie 60. rokov
(L. Burlasa, I. Hrušovského, I. Zeljenku), aj keď ich tvorba v tejto oblasti zborového umenia
vyvrcholila koncom 70. a v 80. rokoch.
Od polovice 20. storočia (po roku 1945) začalo v oblasti detskej zborovej tvorby tvorivé
obdobie, ktoré sa prejavilo v masovej produkcii skladieb i v ich častom uvádzaní. Mnohé z nich
časom prestali spĺňať kultúrno-politické kritériá a upadli do zabudnutia. Tento typ „vlasteneckých“,
„oslavných“ skladieb dával do popredia častokrát až deklaratívnu zrozumiteľnosť textu v rámci
kantabilnej melódie a „harmonickú plnozvučnosť zborovej formácie“6.
Inovácia slovenskej hudobnej kultúry na konci 50. rokov vniesla do oblasti zborovej tvorby
pre deti nové kompozičné myšlienky (najintenzívnejšie sa prejavovali a vyvrcholili v 70. a 80.
rokoch), zároveň vznikli nové požiadavky na interpretáciu a umeleckú úroveň detských vokálnych
telies. Objavujú sa snahy o rehabilitáciu a capella spevu, ktorý umožňuje zborom umelecky
kvalitatívne napredovať.

Keďže hudobná tvorba vo všetkých oblastiach bola podmienená „interpretačnou základňou“,
ktorá by bola schopná na adekvátnej umeleckej úrovni prezentovať dielo, v oblasti detského
zborového spevu bola kompozičná aktivita skladateľov v tomto období podnietená aj existenciou
vtedajších „školských detských zborov“.7
Vznikla teda nepriaznivá situácia, ktorá vyplývala predovšetkým z veľkej priepasti medzi
interpretačnou úrovňou školských detských zborov a narastajúcou náročnosťou pribúdajúcich
kompozícií z domácej skladateľskej dielne. Keďže v rámci mimoškolskej zborovej činnosti
nenapredoval rozvoj detského zborového spevu rýchlo (začal prevažne v 70. rokoch) a existovalo
len veľmi málo umelecky kvalitných telies, nebola tvorba detských zborových skladieb pre
skladateľov hneď od začiatku zaujímavá.

6

CHALUPKA, 2001, s. 78
Pribúdanie detských speváckych zborov (máme na mysli detské spevokoly vznikajúce predovšetkým na základných
a stredných školách) je zaznamenaný po 2. svetovej vojne, v čase rehabilitácie hudobného života v povojnovom
Slovensku. Okrem nich vznikol v roku 1953 prvý „mimoškolský“ Detský spevácky zbor Bratislavského rozhlasu.
Tradícia školských zborov pretrvala aj v 50. a 60. rokoch, avšak mimoškolských detských speváckych zborov v 60.
rokoch nepribúdalo, ich rapídny nárast začal až v 70. rokoch. (MESÁROŠOVÁ, 1982)
7
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Výraznejšiu aktivitu skladateľov začala podnecovať existencia Detského speváckeho zboru
Bratislavského rozhlasu, prispelo k nej tomu aj rozhlasové uvádzanie ich skladieb.

Avantgardná tendencia v detskom zborovom speve sa vyznačovala sonosristikou, akú
adekvátne a špecificky dokážu interpretovať práve mladé detské hlasy. Veľmi často sú uplatňované
expresívne výrazové prostriedky (výskanie, smiech, krik, smiech, tlieskanie, dupanie atď.), ktoré
práve v detskej interpretácii získavajú najreálnejšiu podobu, keďže pochádzajú z detských
spontánnych a prirodzených prejavov. Veľký dôraz je dávaný na text, na rôzne formy jeho členenia,
artikulácie a dikcie, ktorý má nie len sémantickú ale aj sónickú funkciu.
V neposlednom rade má detská zborová tvorba z tohto obdobia výraznú hudobno-výchovnú
funkciu, o čom svedčia inštruktívne cykly a hudobno-výchovné projekty niektorých autorov z tejto
periódy (L. Burlas, J. Hatrík a iní). V rámci textových námetov je v zborových skladbách
obsiahnutá ľudová poézia, poetické i prozaické predlohy slovenských spisovateľov i samotná
poetická angažovanosť hudobných skladateľov. Je to veľmi dôležitý aspekt aj v rámci prezentácie
súčasnej slovenskej poézie, ktorá i takýmto „zhudobňovaným spôsobom“ nachádza nový rozmer.
Diela pre detské zbory v kontexte vývoja zborovej tvorby Ivana Hrušovského
Medzi skladateľov nami skúmanej generačnej vrstvy, ktorí sa najviac pričinili o rozvoj
detskej zborovej tvorby bezpochyby patrí Ivan Hrušovský. Do zborovej tvorby pre deti vnáša nové
kompozičné a mimohudobné prvky (predovšetkým v 80. rokoch), a jeho prínos v rámci detského
zborového spevu je zreteľný.
„Najinterpretovanejší slovenský zborový skladateľ“ Ivan Hrušovský kompozične vyrastal
z impresionistickej a novoromantickej tradície, postupne však začal inklinovať k novodobým
technickým postupom a koncepciám. Z normatívneho vplyvu svojho profesora kompozície
Alexandra Moyzesa sa vymaňoval asi päť rokov. Aj napriek tomu patril medzi najnadanejších
skladateľov svojej generácie. Koncom 50. rokov sa hlbšie ponoril do štúdia moderných
kompozičných smerov. Poznatky z dvanásťtónovej a seriálnej kompozičnej metódy úspešne začal
uplatňovať v praxi. Jeho hudba tým získala nové dimenzie a viac sa priblížila európskej hudbe 20.
storočia.
Tvorba Ivana Hrušovského pre detské zbory obsahuje niekoľko cyklov, miniatúry a rôzne
skladbičky, ktoré vznikali jednotlivo. Kategorizujeme ich podľa vývojových období skladateľa
v rámci zborovej tvorby, v ktorých zbory pre deti vznikali.
V začiatkoch svojej skladateľskej aktivity (v období na rozhraní 50. a 60. rokov) sa sústredil na
inštrumentálnu hudbu a zborová tvorba bola podľa jeho vyjadrenia činiteľom, ktorý spĺňa
„spoločensko-umeleckú“ povinnosť, a je „dôsledkom“ potreby vysporiadať sa s čo najväčším
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počtom žánrov.8 Napriek tejto počiatočnej averzii k zborovej tvorbe sa stal jedným z najčastejšie
interpretovaných slovenských zborových skladateľov.
Jeho zborová tvorba je výrazovo rozmanitá, siaha od lyrických, až po drsne expresívne
zvukové polohy. Zostáva prevažne pri lyrickej piesňovej kompozícii, ale objavuje sa i náznak
kontrastu, ktorým sa blíži k novej zvukovosti. V zmysle zachovania kontinuity kompozičnej
aktivity jednotlivých skladateľov sa nebudeme zaoberať zbormi pre deti, ktoré vznikli len v 60.
rokoch, ale aj neskôr (v 70., 80. a 90. rokoch). V tomto smere chceme zároveň zdôrazniť, že
u žijúcich skladateľov budeme skúmať tie z detských zborov, ktoré existujú v aktuálnych súpisoch
ich tvorby, nové, resp. neznáme opusy budú predmetom nášho ďalšieho výskumu.
Samotný skladateľ ju rozčleňuje na 4 etapy:
V rámci prvej etapy (1961 – 1969)9 vzniklo veľmi málo zborových skladieb10, zo skladieb
pre detské zbory je v súpise autorovho diela uvedená skupinová hra pre deti od piatich do ôsmich
rokov so sprievodom klavíra s názvom Hra na mesiac a hviezdy (1964).
V nasledujúcom období sa Hrušovského najpoužívanejším „prostriedkom“ kompozičného
vyjadrovania stáva zborová a vokálna kompozícia. Toto „euforické“ obdobie zborovej tvorby je
vymedzené začiatkom a koncom 70. rokov, kedy vznikla prevažná časť jeho zborových diel 11 .
Okrem toho dochádza k prelínaniu a „vzájomným interakciám vokálneho a inštrumentálneho
myslenia, čoho výrazom bol kvalitatívny posun v oblasti slovenskej zborovej tvorby“ 12.
O tomto posune skladateľ hovorí: „K štýlovej viacrozmernosti som sa dostal cez vokálne
kompozície a tento prvok som potom automaticky prenášal na hudbu inštrumentálnu. Ideálom pre
mňa je syntéza rôznorodého materiálu, ktorá by bola plne funkčná, neprebiehala by paralelne viacmenej vedľa seba v rôznych rovinách, ale nastoľovala by dojem vnútornej homogénnosti, celistvosti
s určitou vonkajšou rôznorodosťou.“ 13
V tejto etape napísal niekoľko zborov pre deti, aj keď v tomto smere nemožno hovoriť
o jeho najtvorivejšom období: cyklus detských zborov Jarné slnce na text E. Čepčekovej (1970)
a Moja milá pani hmla pre detský (ženský) zbor a capella a recitátora na text M. Drouet (1970).
V oblasti Hrušovského detskej zborovej tvorby je vrcholom obdobie 80. rokov. Vzniklo
niekoľko diel, ktoré predstavujú výrazný „krok vpred“ v oblasti interpretácie detskej zborovej
tvorby. V tomto smere ide predovšetkým o cyklus napísaný na texty detských ľudových riekaniek
8

HRUŠOVSKÝ, 1998
Ako prvú etapu svojej zborovej tvorby označuje skladateľ kompozičné obdobie, kedy „zborovým kompozičným
pravdám“ ešte nerozumel. Uchvátila do lyrika slovenských básnikov (V. Reisela, M. Kováča a iných) a v oblasti
zborovej tvorby sa začína prikláňať ku kompozičným trendom avantgardy. (HRUŠOVSKÝ,1998, s. 37)
10
V tomto období píše niekoľko skladieb pre miešané zbory, v ktorých je evidentné využívanie nových kompozičných
prostriedkov (napr. v cykle miešaných zborov Tri madrigalové impresie viacnásobne delí jednotlivé hlasové skupiny,
medzi ktoré nepravidelne členení slová a slabiky, používa aleatoriku a seriálne postupy.)
11
V tomo období vzniklo 20-25 samostatných cyklov pre rôzne zborové obsadenia.
12
MARTINÁKOVÁ, 2002, s. 138
13
ČÁRSKA, 1990, s. 9
9
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a poéziu Ľ. Feldeka s názvom Obrázky z prírody (1980) s časťami Ozvena, Slnečné dni,
Pastorále, Jarné vody (posledná časť doplnená elektroakustickým záznamom).
Ďalšími dielami z tohto obdobia sú Střípky päť miniatúr pre detský zbor na ľudové texty
a texty J. Havla (1980), Chci rozsvítit tvou krásu cyklus šiestich detských zborov na texty
M. Procházkovej (1985-86). Okrem toho vzniklo niekoľko úprav skladieb, ktoré boli pôvodné
skomponované pre miešané alebo ženské zborové obsadenie: napr. Išeu Macek do Mauacek,
Sihote, Sihote, Dithyramb, Rytmus.
Ako u väčšiny skladateľov tohto obdobia, aj u Ivana Hrušovského bola väčšina skladieb pre
detské zbory komponovaná na texty súčasných slovenských autorov detskej literatúry a ľudovej
poézie.
Cyklus štyroch skladieb attaca s názvom Čarovanie (Jano, Jano, Vajano – Smrtná něděla,
čos priletela – Rusadle, Rusadle – Čarím, čarím, podkočarím) (1983), ktorý je pôsobivo doplnený
sprievodom flauty a bicích nástrojov, vychádza zo slovenských ľudových tradícií, podobne ako
Šarišské hry cyklus dvoch detských zborov (Rusadle, Rusadle – Fendija) (1986) so sprievodom
klavíra, ktorý bol skomponovaný na východoslovenské ľudové texty a riekanky. Niekoľko opusov
pre detské zbory vzniklo podľa textovej predlohy Daniela Heviera: Tri piesne o vetre (1981),
Jarná lúka cyklus dvoj- a trojhlasných detských zborov (1981) s časťami Jar, Lienka, Kto nosí
rosu, Jahniatka a bahniatka, Marcipán, Dážďobáseň, Vtáčie husličky, cyklus Malé letné hry (tri
detské zbory Bystrina, Letná hra, Stále to leto) (1981).
V poslednej kompozičnej etape Hrušovského, v 90. rokoch (resp. po roku 1989),
zaznamenávame zjavný príklon k sakrálnej hudbe. Aj keď sa jeho kompozičný štýl v rámci
zborovej tvorby nezmenil a naďalej zostáva v systéme tonálnej a modálnej hudby, začína sa
vyhýbať avantgardným technikám, keďže mu nesúviseli so sakrálnym textom. V tomto období
postupne doznieva jeho kompozičná aktivita v rámci zborovej tvorby.
V oblasti detskej zborovej tvorby z polovice 90. rokov vzniklo ešte niekoľko skladieb pre
detské spevácke zbory: Zaklínanie jari pre detský zbor so sprievodom klavíra (1991), Vianočná
koleda na text M. Rúfusa (1992), Plynutí času pre detský zbor so sprievodom 2 tempblokov na
texty V. Fischera (1994), Šumni dub na ľudovú poéziu (1995), Päť kolied zo zbierky Tibora Ágha
na maďarské ľudové texty pre detský zbor, flautu, klarinet in B, husle, violončelo a klavír (1995),
Zima, pani biela cyklus dvoch detských zborov s klavírom na text H. Gáherovej a A. Plávku
(2000).
Hrušovského skladby pre detské zbory sú prevažne náročné kompozície vyplývajúce zo
skladateľovej ambície napredovať vo vývoji modernej hudby 20. storočia.
Tejto charakteristike zodpovedá a za vrchol jeho zborovej tvorby pre deti je považované dielo
Obrázky z prírody (1980). Cyklus vznikal na rozhraní 70. a 80. rokov syntetizujúc skladateľove
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doterajšie kompozičné skúsenosti a avantgardné vokálne techniky. Je jedným z najznámejších,
najpopulárnejších a zároveň najťažších zborových diel určených pre deti. Pri svojom uvedení v roku
1980 sa stretol s veľmi pozitívnym ohlasom a dodnes patrí medzi skvosty a reprezentatívne diela
slovenskej detskej zborovej literatúry.
Je jedným z prvých cyklov, v ktorých sa objavuje veľmi sugestívne hudobné vyjadrovanie.
Jeho charakteristickými vlastnosťami

sú akordická jasnosť a priehľadnosť, dynamickosť,

impresívna zvukovosť a rytmická pohyblivosť. Zároveň sa vyznačuje farebnosťou, zvukomaľbou,
fantáziou a veľkým dôrazom na spracovanie textu.
Zo spevácko-interpretačného hľadiska je náročný, vyžaduje si zmysel pre hlasovú farebnosť
a zvukomalebnosť a správne stvárnenie aleatorických úsekov.
Cyklus Obrázky z prírody pozostáva zo štyroch častí: 1. Ozvena, 2. Slnečné hry, 3.
Pastorále, 4. Jarné vody.
1. Charakter prvej časti vyplýva z jej názvu Ozvena. Skladateľ rozvíja veľmi vďačný námet
detských ľudových riekaniek a ich nápevov, ktoré neustále varíruje a takto obohacované
zaznievajú stále nanovo. Priezračná harmónia a zvukomaľba majú funkciu priestorovej
scenérie, živej prírody, v ktorej je stvárnená hra ozveny. Je pravdivo znázorňovaná vstupmi
opakovaných modelov v jednotlivých hlasových skupinách. Tempo adagio dáva dostatočne
široký priestor pre znásobovanie sily i pre najjemnejšie doznievanie echa. Skladateľ
vyžaduje širokú paletu dynamických odtieňov (od ff po pp), ktorými intenzitu zvuku veľmi
intenzívne reguluje. Striedanie aleatorických úsekov 14 s homofónnymi, v závere vstup
recitátora a voľný šepot gradujú zvukový obraz, zároveň kladú vysoké nároky na dirigenta
aj na spevákov. Pre dirigenta je podstatné pripraviť si koncepciu výstavby a nácviku tejto
časti. Krajné dynamické odtiene (pp a ff) je ideálne nacvičovať zo začiatku v stredných
dynamických polohách15, v ktorých sa zaistí intonačná čistota a zvuková kvalita a postupne
sa začať približovať k cieľovým dynamickým škálam.
2. Textová i motivická predloha druhej časti Slnečné hry opäť pochádza z detskej ľudovej
riekanky. Autor vychádza len z textu, nápevy skomponoval samostatne, aj keď často
využíva typický riekankový interval (malá tercia nadol). Charakterovo pripomína
predchádzajúcu časť, je však rýchlejšia. Autor sa snaží o ľahkosť a hravosť svojej výpovede,
ktorá by mala evokovať detský svet hier. Prvýkrát sú použité prvky hry na telo (tlieskanie,

14

K aleatoricky riadeným úsekom uvádza skladateľ presné vysvetlivky, ktoré sú určené prevažne pre dirigenta. Aj keď
mu dávajú v rámci koncepcie časti dávajú určitú voľnosť, naznačujú presné rytmické a metrické vedenie aleatoriky.
15
Z dôvodu, že sopránový part je miestami vo vysokých polohách v piane, naopak, alt v nízkych polohách vo forte,
vytvára sa nebezpečenstvo prílišného tlaku na hlas.

295

dupanie, smiech, výskot) ako najjednoduchšie prejavy detskej radosti. Čistými
harmonickými vzťahmi je navodený príjemný pocit hrejivých slnečných lúčov.
Časť obsahuje výrazovo kontrastné, navzájom prelínajúce sa úseky (zvýrazňuje ich aj častá
zmena tempa: Moderato, Allegretto, Allegro, Vivace). Úvodný diel časti predstavuje hru
detí, stredný diel evokuje akúsi oslavu slnka. Po nej nasleduje recitácia a šepot, v ktorých
zvýrazňované sykavky umocňujú výsledný efekt a dodávajú mu nádych magickosti
a tajomnosti. Tento aleatoricky vedený úsek je prerušovaný detským smiechom a výskotom.
Z interpretačného hľadiska je dôležité vyvážiť riekankový text spevom, aby celok nepôsobil
príliš „predeklamovane“. Aleatorický úsek je v tomto prípade vhodné viesť spontánne16.
3. Krehká zvukomalebná impresia na poéziu Ľubomíra Feldeka zobrazuje cinkotanie zvončekov
pasúcich sa ovečiek, a tak príznačne dokresľuje scenériu časti Pastorále. Do tohto obrazu
skladateľ vnáša nostalgicky tvarovanú kantilénu najprv v alte, potom v sopráne
a sopránovom sóle. Naozaj majstrovsky skomponovaná časť, ktorá dokazuje skladateľovu
dokonalú

zvukovú

predstavivosť

sprostredkovanú

zvonivým

detským

hlasom

napodobňujúcim zvuk zvončekov. V dômyselne riadených aleatorických úsekoch majú
speváci voľnosť výberu tónov aj slov: cin, cincin, cingilingi). Pri interpretácii je dôležité
sústrediť sa na čistú, presnú a zrozumiteľnú artikuláciu a tak docieliť, aby v rámci
napodobňovania zvoncov bol zvuk v sopráne čo najjasnejší a najzvonivejší, naopak v alte
mäkký a zamatový.
4. Ľubomír Feldek je autorom textovej predlohy aj poslednej časti cyklu Jarné vody. Jej
zvláštnosťou

je

dvojzborové

obsadenie

a

elektroakustický

záznam

prehrávaný

z magnetofónového pásu. Tento obraz je umeleckou výpoveďou autora, dotýkajúcou sa
symbolov života. Do úvodnej impresie je zakomponovaný elektroakustický záznam, ktorý
znázorňuje kvapky vody meniace sa na žblnkotanie potôčika. V dvojzbore postupne na seba
nadväzujúce nástupy v brumende evokujú prebúdzajúcu sa prírodu. Žblnkotajúci potok
znejúci z elektroakustického záznamu sa mení na zurčiacu rieku, neskôr na hukot mohutnej
riavy. Intenzita tohto zvuku sa stupňuje aj v dvojzbore, ktorý má dialogický charakter. Ani
v tejto časti nezabudol autor na aleatorické úseky spojené s výskaním, smiechom, volaním,
ktoré strieda so spevom v kvintakordálnej sadzbe. Celkovo hudobný obraz je apoteózou
radosti z príchodu jari a s ňou prebúdzajúceho sa života v prírode. V rámci interpretácie
tejto časti sú kladené vysoké nároky na kvalitu detského telesa. Jeho rozdelenie na dve
spevácky rovnocenné skupiny si vyžaduje počtom dostatočne veľký alebo hlasovotechnicky veľmi kvalitný zbor. Zároveň je nutné rozostavenie zboru priestorovo zosúladiť
16

Aj keď skladateľ vyžaduje riadenie aleatoriky presne podľa modelu v 1. časti Ozvena, predsa by bola zaujímavá jej
voľnosť, ktorá by vyjadrovala spontánnosť a bezprostrednosť detskej hry bez toho, že by narušila výsledný zvukový
efekt.
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s elektroakustickým záznamom, vzhľadom na použitie a rozostavenie reproduktorov,
z ktorých záznam znie.

Ivan Hrušovský sa veľmi výrazne presadzoval v rámci tvorby pre spevácke zbory. V tomto
súvise je podstatné zmieniť sa o jeho vzťahu k amatérskym zborovým telesám a o následnej
spolupráci s nimi. Práve táto spolupráca bola jedným z najvýraznejších faktorov pôsobiacich na
jeho skladateľský vývoj v rámci zborovej tvorby. Spomenieme aspoň najznámejšie z týchto
spolupracujúcich speváckych zborov: Bratislavský komorný zbor (neskôr Spevácky zbor mesta
Bratislavy), Lúčnica, Slovenský filharmonický zbor, Technik, SZSU, Ozvena, Spevácky zbor SĽUKu,
Collegium Technicum, Akademický spevácky zbor Jána Cikkera a iné. Jeho skladby interpretovalo
približne 80 amatérskych telies.
V oblasti detského zborového spevu bolo pre skladateľa podstatné stretnutie s Detským
speváckym zborom československého rozhlasu v Bratislave, v tom čase pod vedením dirigenta
Mariána Vacha. „Tento zbor ma opäť oduševnil pre zborový spev. Tak vznikla úprava ľudovej
piesne Išeu Macek, cyklus Obrázky z prírody, ktoré som tomuto zboru venoval.“17 Spolupracoval aj
s inými detskými zbormi: pre Detský zbor Slniečko napísal cyklus Malé letné hry, Detskému zboru
pri MDKO v Bratislave napísal Tri piesne o vetre. Ivan Hrušovský sa stal aj na základe tejto
spolupráce v oblasti zborového spevu jedným z najviac interpretovaných autorov18.
Resumé
Zámerom tohto príspevku je charakterizovať inovačnú tendenciu vo vývoji slovenskej hudby,
konkrétne slovenskej zborovej tvorby v období 60. rokov minulého storočia. Tvorba skladateľov
tohto obdobia tvorí špecifický systém, ktorý má vo vývoji slovenskej hudobnej kultúry významné
postavenie. V rámci zborovej tvorby sú evidentné nové kompozičné a interpretačné možnosti, ktoré
kladú nové nároky na interpretáciu a umeleckú úroveň vokálnych telies.
Prostredníctvom osobnosti slovenského hudobného skladateľa Ivana Hrušovského a analýzou jeho
detského zborového cyklu Obrázky z prírody poukazujeme na avantgardné tendencie prejavujúce sa
aj v detskej zborovej tvorbe.

Summary
The aim of the paper is to characterise an innovative trend in the development of Slovak music,
particularly production of Slovak choral music in 60s of the 20th century. Composers´ production at
this time forms a specific system with an important position in the development of Slovak music
culture. New compositional and interpretive possibilities are obvious within choral production.
17
18

ČOBEJOVÁ, 1982, s. 33
„... dokázal písať skladby, ktoré boli nové, štýlom neošúchané, ale technicky zvládnuteľné...“ (BURLAS, 2001, s. 88)
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These possibilities, however, are more demanding on interpretation and artistic level of vocal
ensembles.
Using the personality of a Slovak music composer, Ivan Hrušovský and by an analysis of his
children´s choral cycle Obrázky z prírody (Pictures from nature) we are trying to point out the
avant-garde trends in the production for children´s choirs.
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K PROBLEMATIKE KONCEPCIE VYUČOVANIA HUDOBNEJ VÝCHOVY
V OBDOBÍ SLOVENSKÉHO ŠTÁTU (1939-1945)
Mgr. Žofia Hrnčiarová, 3. ročník, Didaktika hudobnej výchovy

Ku profilácii samostatnej hudobnej pedagogiky v histórii Slovenska dochádzalo veľmi
pomaly a možnosti progresu neboli vždy optimálne. Vo všeobecnosti dynamické 20. storočie
prinieslo niekoľko závažných zmien v oblasti štátoprávneho usporiadania krajiny, čo sa odrazilo aj
v sektore vedy a vzdelávania. Obdobie druhej svetovej vojny malo určitý čas konfúzny dopad na
mnoho krajín Európy, u nás sa však práve v rokoch 1939-1945 vytvorili podmienky pre rozvoj
viacerých oblastí, z nich aj hudobnej pedagogiky. Hudobná výchova na Slovensku, ako prax
hudobnej pedagogiky, vo svojej histórii prešla mnohými etapami viac či menej progresívneho
vývoja, ktorý vo svojej podstate determinovali v prvom rade aspekty vychádzajúce zo spoločenskopolitickej situácie v krajine.
Hudobná výchova do vzniku prvej Československej republiky bola na Slovensku zanedbaná,
v rámci spoločného štátu sa podmienky zlepšili. Po osamostatnení v roku 1938 vznikol priestor pre
slovenských hudobných pedagógov, aby vytvorili vlastnú koncepciu hudobno-výchovného
vzdelávania; i vo veľmi krátkom čase sa objavila potreba tvorby nových učebníc a metodických
materiálov. Táto v dovtedajšom vývoji jedinečná príležitosť pre slovenskú hudobnú pedagogiku
neostala v rokoch 1939-1945 nevyužitá, aj keď jej úlohy neboli jednoduché.
V úvode príspevku považujeme za relevantné objasniť otázku terminológie pojmov spev
a hudobná výchova. Vyučovací predmet, na ktorý sa v texte sústredíme, až do roku 1945 niesol
názov spev. Spev však bol v období Slovenského štátu už viac ponímaný v zmysle hudobnej
výchovy, ktorá sa u nás terminologicky v tom čase začína objavovať najmä v práci Jozefa Vronča
a Ladislava Stančeka (VRONČ - STANČEK, 1941). Tento trend postupnej zmeny charakteru predmetu
a jeho názvu sa k nám dostáva z nemeckých krajín, kde ho do praxe uvádzajú už v roku 1912
(MEDŇANSKÁ, 2002). Tendencie k zmene obsahovej náplne k nám sčasti prúdili z Čiech, kde sa
týmto problémom najviac zaoberal Vladimír Helfert (HELFERT, 1930). Aj u nás sa postupne mení
charakter vyučovania spevu orientovaného na reprodukciu, objavuje sa snaha postupne nahradiť
prístup tradíciou fixovaný na vokálne činnosti omnoho pokrokovejším prístupom proporčnejšie
rozvrstvených hudobných aktivít (VRONČ- STANČEK, 1941). Pojem hudobná výchova v našom texte
teda vyjadruje obsahovú náplň vyučovacieho predmetu spev na ľudových a meštianskych školách
v období prvého Slovenského štátu.
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Všeobecné determinanty pre formovanie koncepcie metodiky hudobnej výchovy - politický
vývoj, nová ideológia a jej transfer do učebných osnov:
Hudobná pedagogika, v rámci nej aj metodika hudobnej výchovy na Slovensku, do roku
1938 vo veľkej miere závisela od českých kapacít. Zmenou politickej situácie, „osamostatnením“
Slovenska v období rokov 1939-1945, sa situácia zmenila a slovenskí hudobní pedagógovia museli
v krátkom čase vyvinúť omnoho viacej vlastnej aktivity. Po prvýkrát v histórii sa mohli a museli
naplno uplatniť pri tvorbe učebníc, metodických materiálov a vytvoriť tak základ pre vlastnú
koncepciu slovenskej metodiky hudobnej výchovy (GREGOR- SEDLICKÝ, 1990). Vo všeobecnosti
preto možno vymedziť ako jednu zo základných determinánt práve politický vývoj v krajine, ktorý
určil ďalšie zmeny v rozličných oblastiach, a to aj v oblasti našej hudobnej pedagogiky. Tento
vplyv sa odzrkadlil predovšetkým v tvorbe koncepcie vyučovacieho predmetu „spev“, resp.
hudobnej výchovy.
Nová politická situácia v krajine so sebou priniesla novú ideológiu, spočívajúcu na
presadzovaní myšlienok kresťanstva a nacionalizmu. Ideové smernice sa preniesli aj do učebných
osnov, ktoré autori metodiky hudobnej výchovy pochopiteľne museli rešpektovať pri tvorbe
učebníc a metodických materiálov. Uvedený fakt sa odrazil hlavne vo výbere piesňového materiálu,
kde okrem ľudových piesní nájdeme veľký počet piesní náboženského charakteru katolíckej
konfesie a piesne politického nacionalistického obsahu1.
Je relevantné zaoberať sa na tomto mieste podrobnejšie aj obsahom Dočasných normálnych
učebných osnov pre ľudové školy 2 z 31. júla 1939 vydanými MŠNO, a tiež obsahom Učebných
osnov pre ľudové školy z roku 1940. Vyberáme z nich myšlienky, ktoré mohli formovať koncepciu
hudobnej výchovy tohto obdobia. Vo všeobecných poznámkach k ideovým smerniciam ľudovej
školy osnovy uvádzajú, že „školské vyučovanie musí predovšetkým smerovať k tomu, aby
vychovávalo zo žiakov dokonalé vzory kresťanského cítenia a života a dobrých občanov národného
spoločenstva slovenského a Slovenskej republiky. Pre tento cieľ treba použiť všetky mravne
neškodné prostriedky. Výchova a vyučovanie v slovenskej škole sú založené na kresťanskom
svetonázore, na mravných smerniciach, kresťanstvom podávaných a na ideológii slovenského
národa a štátu.“ (DNUO, 1939) Pre porovnanie učebné osnovy z roku 1932 a 1933 sa zakladali na
preferovaní humanistických a demokratických ideí. Slovenský štát toto odmietol a odsúdil princípy
demokracie ako vyrastajúce zo škodlivého liberalizmu a individualizmu. (RUMPEL,1939) Zaujímavé
je, že niektorí autori3 metodických materiálov akoby ešte ideovo vychádzali zo starších učebných

1

Išlo o piesne k Andrejovi Hlinkovi, Jozefovi Tisovi, piesne orientujúce sa na organizáciu tzv. Hlinkovej mládeže a na
rôzne nacionalizmom ovplyvnené témy z dejín Slovenska. Pozri hlavne učebnice Spevy našich detí pre1.-8. ročník
ľudových škôl od Jozefa Webera a Františka Melkoviča z roku 1940.
2
Ďalej len skratkou ako „DNUO“.
3
J. Vronč - L. Stanček: Príručka hudobnej výchovy a notovaný spevník Mladý spevák, 1941
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osnov a možno aj kvôli tomuto faktu sa ich učebnice neujali, aj keď paradoxne kvalitou metodickej
koncepcie boli oproti iným v tej dobe prepracovanejšie4.
Konkrétne úlohou predmetu spev v DNUO z roku 1939 a rovnako aj učebných osnov z roku
1940 bolo „Prebúdzať a sústavne vychovávať hudobnosť mládeže, budiť estetické,

sociálne

a vlastenecké city, oboznámiť žiakov s hudobnou kultúrou kraja a národa, pestovať lásku k ľudovej
(národnej) piesni a k hudbe. Viesť žiakov k hudobnej tvorivosti. Spev má byť osviežením
a prostriedkom na zachovanie radostnej nálady v škole.“ (DNUO, 1939, UO, 1940) Prostriedkami
k dosiahnutiu stanovených cieľov predmetu spev mali byť cvičenia dychové, sluchové, hlasové,
rytmické, intonačné a hudobná teória. Najdôležitejší mal byť spev vhodných piesní spoločne
i jednotlivo, jednohlasne i viachlasne, so sprievodom i bez neho. Odporúčali sa príležitostné
hudobné besiedky. Oproti starším učebným osnovám je úloha spevu rozšírená o požiadavku
„....oboznamovať žiakov s hudobnou kultúrou kraja a národa.....“ (DNUO, 1939). Pozornosť si
zasluhuje aj posledná myšlienka venovaná hudobnej tvorivosti, čo je z hľadiska pedagogického
reformizmu u nás skutočne pozoruhodné a pre ďalší vývoj slovenskej hudobnej pedagogiky by
mohlo byť relevantné. Nakoľko však došlo k uplatneniu tejto myšlienky a či si táto úloha našla
miesto aj v rámci metodickej koncepcie hudobnej výchovy, odpovie len samotná analýza
metodických materiálov.
Učebné osnovy sa venujú vo všeobecnej časti „hlavným zásadám didaktickým
a metodickým.“ (DNOU, 1939) Preferujú tzv. činnú alebo pracovnú školu, ktorá učivo má podávať
v čo najužšej spojitosti s reálnym životom, učiť žiaka samostatne myslieť, vyjadrovať sa tak, aby
„aktívna dynamická stránka psychofyzického organizmu žiaka prevládala nad pasívnym
prijímaním“. Dnešnou terminológiou povedané, možno tu pozorovať vplyv tzv. didaktického
utilitarizmu, ktorý je spojený s pragmatickou pedagogikou a didaktikou5 konca 19. a 20. storočia.
Tento typ pedagogiky kladie dôraz predovšetkým na činnosť, prax a užitočnosť a snaží sa
eliminovať nedostatky klasického vyučovania, keď dieťa je len pasívnym prijímateľom. Reformná
pedagogika sa usilovala už v prvej polovici 20. storočia o zmeny, ktoré vyústili do hľadania metód
a foriem výchovno-vzdelávacej práce, pri ktorých by sa uplatnila aktivita, samostatnosť a tvorivosť
žiakov. (PETLÁK, 1997)
Okrem toho učebné osnovy obracali pozornosť k individuálnym schopnostiam, záujmom
a potrebám žiakov. Odporúčali, aby sa každému žiakovi umožnil taký duchovný a telesný rozvoj,
akého je schopný. Rešpektovali teda zásadu primeranosti a pochopiteľnosti. Ďalej učebné osnovy
preferovali princíp kooperácie, zdôrazňovali vzťahy jednotlivých predmetov a nebezpečenstvo ich
4

Staršie učebné osnovy nespomínali myšlienky klerikalizmu a nacionalizmu, nové učebné osnovy ich naopak
preferovali. Zásadným sa stal pri popularite učebníc okrem iného najmä výber piesňového materiálu, ktorý čím bol
bližší ideológii presadzovanej v učebných osnovách z rokov 1939 a 1940, tým bol prijateľnejší aj pre využitie v praxi.
5
Vychádzal z pedocentrizmu a filozofie pragmatizmu, ktoré sústreďujú pozornosť na dieťa a na jeho prípravu pre
praktický život.
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izolácie, apelovali na tzv. „konsolidovaný“ alebo zjednocujúci charakter výučby, pričom základným
konsolidačným, zjednocujúcim prvkom mal byť materinský jazyk. Z dnešného pohľadu by nám
tento prístup čiastočne mohol pripomenúť integrované vyučovanie. Nastolené zásady a princípy sa
uplatnili aj v koncepcii kryštalizujúceho sa nového poňatia hudobnej výchovy, kde sa učiteľom
otváral priestor medzipredmetovej komunikácie alebo kooperácie, napr. v hudobnej výchove sa
odporúčalo nadviazať na učivo prvouky, zdôrazňovalo sa pochopenie textu, obsahu piesne, niektorí
autori dokonca odporúčali a uvádzali príklady ku dramatizácii piesní 6 , ktorú preberali práve
z výučby jazyka. Dramatizácia v dobovom chápaní predstavovala vhodný, účelný a potrebný
didakticko-výchovný prostriedok. Jej cieľom mal byť predovšetkým rozvoj žiakovej tvorivosti,
samostatnosti, posilnenie sebadôvery a sebavedomia, mala „prebúdzať a cibriť umelecký vkus“.
(DNUO, 1939) Dramatizácia sa mala využívať hlavne ako prostriedok pri rešpektovaní zásady
názornosti vo vyučovaní7. Tvorivosť a dramatizáciu možno považovať už z hľadiska samotnej
myšlienky za dva dôležité fenomény v oblasti progresívnej výučby, uplatňujúce sa zvlášť vo
výchovných predmetoch, medzi nimi aj v hudobnej výchove.
V oblasti metodiky z formulácie učebných osnov možno usúdiť, že výber vhodnej metódy
bol prenechaný učiteľovi a jej cieľom okrem kognitívneho pôsobenia malo byť výchovné, mravné
pôsobenie na žiaka (DNUO, 1939).
V učebných plánoch z roku 1939 (DNUO, 1939) zo stanoveného normálneho počtu
týždenných hodín8 bola pre vyučovací predmet spev vyhradená jedna vyučovacia hodina týždenne
v trvaní 45 minút.(DNUO, 1939) Predpisy umožňovali, aby sa na ľudových školách vyučovali
nepovinné predmety, medzi nimi aj predmet hudba9.

Vplyvy na formovanie slovenskej koncepcie hudobnej výchovy:
Slovenská hudobná pedagogika v období druhej svetovej vojny nemala na výber a bola nútená
hľadať svoju vlastnú cestu a vlastnú metodickú koncepciu. Na jej formovanie vplývali rôznou
intenzitou niektoré tendencie hudobnej pedagogiky prúdiace k nám zo zahraničia. Šlo hlavne o tieto
vplyvy:

6

Táto dramatizácia ešte nie je koncipovaná v zmysle dnešných hudobno-dramatických činností, nejde ešte o dostatočne
prepracovanú integratívnu činnosť, ale myšlienka je na tú dobu progresívna.
7
Názorné vyučovanie preferovala hlavne česká pedagogika. Popularizácia tohto prístupu zrejme prenikla cez Čechy aj
k nám. U nás sa problémom názornosti vo vyučovaní zaoberala v tomto období napr. Zdenka Bokesová (BOKESOVÁ, Z.,
1941)
8
Pre rôzne stupne ľudovej školy v závislosti od delenia alebo nedelenia tried v rozpätí od 20 do 30 vyučovacích hodín
do týždňa. Spolu s nepovinnými predmetmi bola maximálna horná hranica 35 hodín.
9
Dotácia hodín v takomto prípade závisela od MŠNO, ktoré ju určí „so zreteľom na miestne pomery“. Od neho
záviselo aj na ktorom stupni a podľa akých učebných osnov sa nepovinný predmet bude vyučovať. (DNUO, 1939)
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1. vplyv nových trendov pedagogického reformizmu10
2. vplyv nemeckej hudobnej pedagogiky11
3. vplyv českej hudobnej pedagogiky12
4. vplyv niektorých starších metód13
Spomenuté vplyvy smerovali na rozvoj slovenskej hudobnej pedagogiky zvonku, zvnútra ju mohol
po odbornej stránke najviac ovplyvniť charakter slovenskej ľudovej piesne a slovenčina ako
materinský jazyk.
Z menovaných determinánt a vplyvov rôznej intenzity sa na Slovensku vyšpecifikovala
potreba vlastnej koncepcie hudobnej výchovy, ktorá by zodpovedala potrebe zlepšenia hudobnovýchovného vzdelávania či už na ľudových školách alebo na učiteľských prípravkách.

Koncepcia vyučovania hudobnej výchovy v Slovenskej republike (1939-1945)
Počas obdobia prvého Slovenského štátu od roku 1939 došlo na základe štátneho nariadenia
k dočasnej revízii učebníc všetkých vyučovacích predmetov na ľudových a meštianskych školách
(SIVÁK, 1944). Nariadenie sa dotýkalo aj učebníc vyučovacieho predmetu spev. Už v roku 1941 sa
však do škôl dostávajú nové učebnice hudobnej výchovy spolu s príslušnými metodickými
materiálmi14. Analýza metodických materiálov k vyššie uvedeným učebniciam nám objasnila obraz
o dvoch rozdielnych podobách koncepcie hudobnej výchovy na Slovensku v rokoch 1939-1945:

Hudobno-výchovná koncepcia Jozefa Vronča a Ladislava Stančeka:
V roku 1941 sa do nižších tried ľudových škôl dostala učebnica Ladislava Stančeka a Jozefa
Vronča Mladý spevák. Príručka hudobnej výchovy, ktorá k nej bola vydaná ako metodický materiál,
je charakterom svojej teoretickej časti považovaná Tiborom Sedlickým za „prvý pokus slovenských
10

Dôsledkom nemeckej reformnej pedagogiky dochádza k podstatnej zmene najmä organizačno-obsahovej výmeny
predmetu „spev“ za „hudbu“. Preferuje sa požiadavka nároku dieťaťa na hudobné vzdelanie, na jeho schopnosť v hudbe
sa orientovať a rozvíjať tvorivosť v tejto oblasti.
11
Ide hlavne o koncepciu integratívnej výchovy, ktorú do hudobnej pedagogiky ako komplexne rozpracovaný systém
zaviedol Carl Orff (1895-1982), i keď u nás v čase Slovenskej republiky cítiť ešte vplyv staršej metódy E. J. Dacroze-a.
(MEDŇANSKÁ, 2002)
12
Česká hudobná pedagogika sa veľmi upínala na hudobno-výchovnú koncepciu M. Battkeho, nemeckého hudobného
pedagóga. Od jeho komplexného poňatia hudobnej výchovy, ktoré malo smerovať k rozvoju hudobnosti všetkých detí
sa však česká hudobná pedagogika odklonila a dospela k extrému „metódy drilu“, založenej na preferovaní intonačnej
zložky (LANGSTEINOVÁ,1984). V medzivojnovom období boli pre ďalší vývoj hudobnej pedagogiky u nás dôležité aj
myšlienky Vladimíra Helferta, ktorý presadzoval potrebu zavedenia receptívnej zložky do vyučovania hudobnej
výchovy, a taktiež aj zmenu názvu a ponímania predmetu spev na širšie koncipovaný predmet hudobná výchovy, ako
bolo v Nemecku už od roku 1912 tzv. „Musikunterricht“ (MEDŃANSKÁ, I., 2002).
13
Šlo predovšetkým o intonačné metódy, ktorých pomerne veľký počet vznikol v 19. storočí hlavne vo Francúzsku,
v Anglicku a v Nemecku. Ich zavedenie do vyučovacej praxe sa prejavilo prílišným dôrazom na vokálno-intonačnú
činnosť. Medzi najpreferovanejšie z nich patrili hlavne číselná metóda pochádzajúca z Francúzska (Pierre Galin, na
neho nadviazali Emil Chevé a A. Paris), metóda Tonic-sol-fa Angličanky Sarah Ann Gloverovej (rozvinutá Johnom
Curwenom), a ich rôzne aplikácie. U nás možno cítiť určitý vplyv metódy intervalovej a metódy absolútnej solmizácie.
14
Okrem spomenutých učebníc vyšli v rokoch 1939-1945 ešte niektoré ďalšie spevníky, ktoré ale neobsahovali bližšie
metodické návody: J. V. Dolinský- J. Geryk: Spievajže si, spievaj! z roku 1939-40, J. Krasko: Učebnica spevu pre
1.triedu meštianskych škôl z roku 1943, F. Chmelár: Pochody slobodného Slovenska z roku 1941, a iné
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autorov o zostavenie metodiky hudobnej výchovy“ (GREGOR, J. – SEDLICKÝ, T., 1990). Samotný
skôr spevník než učebnica, Mladý spevák, na prvý pohľad nezaujme, pretože obsahuje prevažne
texty piesní, málo z nich je naznačených v notovej osnove, niekoľko je uvedených v orientačných
grafických znázornených tzv. štvorčekových nôt 15 , intonačných schodíkov, či intonačných
rebríčkov. V stručných poznámkach možno z času na čas objaviť návod pre učiteľa ako pracovať
s piesňou, prípadne aké hry možno vo vyučovaní uplatniť. Keď však nahliadneme do Príručky
hudobnej výchovy, nesmierne zaujímavej z metodického hľadiska, zistíme, že obsahovala nielen
notové zápisy väčšiny piesní z učebnice, ale aj dôležité metodické návody plné progresívnych
prvkov.
Ideové východiská hudobno-výchovnej koncepcie:
Samotná metodická príručka, keďže bola na Slovensku začiatku štyridsiatych rokov ojedinelá,
sa snažila svojim vymedzením cieľov, úloh, obsahu, základných prostriedkov, metód a foriem
a hudobno-výchovnej práce, vo svojej podstate vytvárať vlastnú koncepciu metodiky predmetu
spev. Autori zdôrazňujú, že názov predmetu - spev, je v ich koncepcii chápaný v zmysle hudobnovýchovného pôsobenia. Týmto novým pohľadom vlastne nadväzujú na pokrokové trendy
ponímania zmyslu a poslania hudobného vzdelania, ktoré už presadzoval v Čechách dávnejšie
Vladimír Helfert, nadväzujúc tak na orientáciu nemeckej hudobnej pedagogiky.
Príručka je zostavená z dvoch častí, teoretickej a praktickej. Autori sa v teoretickej časti
orientujú na:
•

výsledky pedopsychologických výskumov: vidia potrebu reagovať na ne zostavením vhodnej
metodiky hudobnej výchovy, ktorá bude rešpektovať prirodzené hudobné prejavy detí (spev
plný pohybu a radostnej činnosti), a k ich rozvoju adekvátne využije vhodné prostriedky
a zložky hudobnej výchovy. Preferujú cieľ harmonickej výchovy- vychovať z dieťaťa
plnohodnotnú osobnosť.

•

myšlienky Gustáva Moissla, nemeckého hudobného teoretika, o dôležitej pozícii rytmu
nielen v hudbe, ale v celom živote človeka, boli jednou z oporných téz tvorcov Príručky.
Zdôrazňujú, že tento „vzácny dar“ rytmického cítenia sa má v škole zachovávať a rozvíjať.
Za základný potenciál detskej prirodzenej hudobnosti považujú ich rytmické hudobné
prejavy. Názory Gustáva Moissla sú známe hlavne z hudobno-výchovnej koncepcie Carla
Orff, metodika Jozefa Vronča a Ladislava Stančeka preberá určité prvky jeho aktívnej
intonácie, uplatňujúce sa napr. vo fonetických cvičeniach.

15

Typ grafického značenia, tzv. štvorčekové noty boli znaky v podobe malých plných obdĺžnikov, pripomínajúce
kvadratickú notáciu, ktoré označovali relatívnu výšku tónov. Zapisovali sa väčšinou do redukovanej notovej osnovy,
používajúcej menej ako päť čiar.
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•

zámernú integratívnu výchovu, ktorú autori realizujú začlenením prvkov telesnej výchovy
a slovenského jazyka do hudobnej výchovy.

•

hrou, ktorú začleňujú do hodín spevu, chápu ju v zmysle tvorivosti, motivácie, relaxácie.
Uplatňujú ju formou dramatizovania piesní a pohybovej improvizácie pri speve piesní.

•

premyslenú hlasovú výchovu, pri ktorej sa veľký dôraz kladie hlavne na rytmickú výchovu;
intonačnú a sluchovú výchovu (LANGSTEINOVÁ, 2002)

Hlavným cieľom koncepcie hudobnej výchovy uvedenej v Príručke hudobnej výchovy bolo
„uviesť do škôl spev plný pohybu a radostnej činnosti, ktorá by bola prirodzene detská“ (VRONČ STANČEK, 1941). Idea dieťaťa je tu všadeprítomná, metodika chápe dieťa v zmysle túžby po zvuku
a prirodzene cítiace rytmus. Na báze spomenutého postoja k tejto zložke osobnosti dieťaťa je
budovaná v spevníku Mladý spevák sústava cvičení dychových, hlasových, rytmických,
intonačných a sluchových. Veľkú úlohu zohráva v metodike motivácia, hra a hra ako motivácia.
Metodika rešpektuje ciele DNUO z roku 1939 pokiaľ ide o výchovu hudobnosti, vedenie
k hudobnej tvorivosti a motivačno-relaxačnú úlohu predmetu spev. Určitý nesúlad možno
zaznamenať po stránke hudobného materiálu, kde DNUO vyžadujú hlavne participáciu ľudovej
piesne, učebnica a metodická príručka uvádza veľké množstvo detských umelých piesní Ladislava
Stančeka. Autori sa ohradzujú, že ľudové piesne zväčša nevyhovujú svojím obsahom dieťaťu, preto
poskytujú svoj vlastný materiál v podobe detských piesní. Efektívne však využívajú najmä
riekanky, porekadlá a slovné hry, ktoré reprezentujú kultúru kraja a ľudovosť, tak ako odporúčajú
osnovy.
Autori rešpektujú aj požiadavky učebných osnov pre nižší stupeň ľudových škôl pre
vyučovací predmet spev, pokiaľ ide o včleňovanie prvkov pohybovej výchovy a prvkov
materinského jazyka do vyučovania spevu.
Charakteristika hudobno-výchovnej koncepcie:
•

koncepcia vybočuje zo staršieho modelu ponímania predmetu spev, chápe ho v zmysle
hudobno-výchovného pôsobenia, čím prináša do oblasti hudobnej pedagogiky komplexnejší
prístup

•

v rámci koncepcie je uplatnená integratívna výchova v súvislosti s využitím prvkov telesnej
výchovy a slovenského jazyka

•

vo veľkej miere je zdôrazňovaná motivácia

•

autori v koncepcii prakticky odporúčajú uplatniť tvorivosť, hru, dramatizáciu, pohyb, čím
realizujú ciele predmetu spev definované učebnými osnovami

•

metodika je dobre prepracovaná v oblasti hlasovej, rytmickej, sluchovej aj intonačnej
výchovy, aj keď nie vždy volí vhodné intonačné opory
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•

učebnica Mladý spevák nie je dostačujúca, formou predstavuje skôr spevník, uvádza málo
piesní v notovom zápise, z viacerých piesní tu nájdeme len texty

•

ponímanie predmetu a celková koncepcia je progresívna, ale samotná učebnica nebola
tvorená v tomto duchu, z čoho vyplýva, že ani realizácia učiteľmi nebola dostačujúca

Hudobno-výchovná koncepcia Jozefa Webera a Františka Melkoviča
„Metodika spevu pre učiteľov a kandidátov učiteľských akadémii“ od Jozefa Webera
a Františka Melkoviča bola vydaná ako metodická príručka v roku 1941 k učebniciam „Spevy
našich detí“, ktoré schválilo Ministerstvo školstva a národnej osvety ako učebnice pre národné
školy s vyučovacím jazykom slovenským. Keďže učebnice boli koncipované skôr ako spevníky,
bolo nutné aby mal učiteľ k dispozícii aj Metodiku. Uvedené materiály boli určené pre všetkých 8
ročníkov ľudovej školy a zároveň aj pre 3 triedy meštianskej školy.
Ideové východiská hudobno-výchovnej koncepcie:
Autori vo všeobecnom predhovore k metodike konštatujú, že na Slovensku už dávno
absentujú vhodné učebnice výchovy spevom a doterajšie spevníky a metodiky neslovenského
pôvodu boli neúplné, nezodpovedajúce hlavne výberom piesní. Svoju metodiku považujú za
flexibilnú a kontinuitne použiteľnú pre učiteľov na ľudových školách aj školách meštianskych, kde
sa však predpokladá zvládnutie látky spevníkov tých istých autorov prvého až piateho ročníka
ľudových škôl. Obsah vyučovania podľa nich má stavať na ľudovej piesni, hlavne na zachovaní jej
autentickej melodiky, rytmiky a celkovej hudobnej formy 16 (WEBER –MELKOVIČ, 1941). Okrem
ľudových piesní autori uvádzajú ako hudobný materiál určitý počet cirkevných piesní a umelých
piesní nacionalistického a ideologického charakteru. Cítiť tu snahu prispôsobiť hudobný materiál
politickému režimu a reagovať predovšetkým na požiadavky ideológie.
V centre pozornosti celej koncepcie stojí vyučovanie spevu, čím oproti koncepcii Jozefa
Vronča a Ladislava Stančeka tvorí ešte pomerne zastaraný model výučby. Napriek tomu tým, že sa
Jozef Weber a František Melkovič úzko zamerali práve na intonačnú, sluchovú a rytmickú výchovu,
možno v ich metodike nájsť aj niekoľko pozitívnych prvkov.
Ako cieľ vyučovania a bazálna požiadavka sa prízvukuje „naučiť žiakov spievať z nôt
a klásť dôraz na osvojenie teoretických hudobných znalostí“. V porovnaní s predchádzajúcou
koncepciou Jozefa Vronča a Ladislava Stančeka, týmto smerom orientovaná metodika výchovy
spevom ešte stále viac inklinuje k reproduktívnemu charakteru predmetu, nereflektuje natoľko na
nové trendy v hudobnej pedagogike. Zdá sa, že Jozef Weber a František Melkovič nevybočujú

16

Potreba fixovania ľudovej piesne notovým zápisom a výučba podľa neho sa tu považuje za relevantnú hlavne z toho
dôvodu, že často sa nápev piesne ústnym podaním deformoval a pieseň strácala na svojom pôvodnom charaktere či už
z hľadiska melodiky, rytmiky alebo hudobnej formy.
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z tradične ponímaného predmetu „spev“ a tvoria svoju koncepciu skôr šablónovito ako novátorsky.
Pojmy ako dramatizácia a tvorivosť, formulácia cieľa „naučiť spev skôr počúvať“ sa u nich
objavujú len opatrne a akoby len na okraj „osvedčených“ postupov. Koncepcia pripomína tradíciu
českej hudobnej pedagogiky, sústredenej na vokálnu intonáciu, často označovanú ako pracujúcu
„metódou drilu“. Autori však zrejme nestihli zareagovať ani na stav postupne sa meniacej a kriticky
sa k samej sebe stavajúcej českej hudobnej pedagogiky, ktorá už v tomto období začala postupne
implikovať v sebe progresívnejšie prvky a trendovejšie vyučovacie postupy.
Charakteristika hudobno-výchovnej koncepcie:
•

Koncepcia bola málo komplexná, úzko sa zameriavala na vokálnu intonáciu ako
dominantnú činnosť, vyučovanie malo reproduktívny charakter

•

Vzhľadom k tomu, že autori sa sústredili na jednu činnosť, vokálnu intonáciu,
predpokladali by sme prepracovanosť intonačnej metódy, opak je však pravdou, prekvapia
nás terminologické nepresnosti a metodologický chaos v oblasti intonačných metód.17

•

Koncepcia obsahovala len minimum prvkov motivácie, tvorivosti vo vyučovaní, predmet
spev málo kooperoval s ostatnými vyučovacími predmetmi, i keď učebné osnovy z roku
1939 aj z roku 1940 (JUSKO, 1940) už o kooperácii a integrácii hovorili. Autori zrejme
nemali konkrétnu víziu ako tieto požiadavky zrealizovať.

•

Pozitívne možno hodnotiť dobrú koordináciu Metodiky s učebnicami, hlavne v jej
praktickej časti, kde uvádza stručné oporné štruktúry jednotlivých hodín pre každý ročník
ľudovej a meštianskej školy.

•

Vyučovacia hodina spevu bola chápaná ako súbor mechanických cvičení vedúcich
k nacvičeniu piesne, málo priestoru bolo venovaného estetickej a výchovnej stránke piesne
a jej komplexnejšiemu využitiu v rámci hudobno-výchovného pôsobenia.

•

V porovnaní s prácou Jozef Vronča a Ladislava Stančeka táto koncepcia neprináša
výraznejšie progresívne prvky alebo návrhy v praktickej ani v teoretickej rovine.

Analyzované koncepcie uvedené v metodických materiáloch k učebniciam predmetu spev
pre ľudové a meštianske školy v období rokov 1939-1940 vykazujú množstvo odlišných znakov
a rozdielnych charakteristík.
Pri porovnaní koncepcii musíme konštatovať, že jednoznačne progresívnejšia je koncepcia
J. Vronča a L. Stančeka, jej nadväznosťou na nové ponímanie predmetu smerujúcemu k hudobnovýchovnej práci, uplatnením didaktických zásad, princípov a včlenením nových prvkov do
17

Napr. po preštudovaní ich Metodiky a všetkých učebníc Spevy našich detí sa dostávame k problému spočívajúcemu
vo fakte, že autori na jednej strane v metodickom návode proklamujú ako im vlastný spôsob práce tonálnu intonačnú
metódu Maxa Battkeho, na druhej strane učebnice od tých istých autorov v praxi postupujú metódou intervalovou.
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vyučovania spevu. Koncepcia má síce svoje nedokonalosti v oblasti uplatnenia intonačných metód
či koncepcie učebníc, napriek tomu popri tradícii sa kŕčovito pridržiavajúcej koncepcii J. Webera
a F. Melkoviča stojí ako model perspektívnej idey hudobnej výchovy.
V závere je nutné pragmaticky dodať, že akokoľvek sme vyzdvihli koncepciu J. Vronča
a L. Stančeka, uplatnenie oboch poňatí vyučovania hudobnej výchovy v praxi zrejme vyrovnalo ich
kvality. Keď vezmeme do úvahy odbornú pripravenosť slovenských učiteľov k vyučovaniu
predmetu spev, fakt že slovenské pedagogické školstvo v tom čase len začalo vznikať, zároveň si
uvedomíme kvalitu samotných učebníc vo forme spevníkov, utvorí sa nám konkrétny obraz o tom,
ako mohlo v samotnej praxi vyzerať vyučovanie spevu na ľudových školách. Ak aj existovala
v tomto období progresívna koncepcia, nemožno si na jej základe vytvoriť ilúziu aj o jej adekvátnej
aplikácii. Je však na zamyslenie, prečo sa tieto progresívne didaktické myšlienky nedostali v plnej
miere do povojnovej koncepcie hudobnej výchovy a najmä do jej realizácie.

Resume
Hudobná výchova na Slovensku vo svojej histórii prešla mnohými etapami viac či menej
progresívneho vývoja, ktorý vo svojej podstate determinovali v prvom rade aspekty vychádzajúce
zo spoločensko-politickej situácie v krajine. Ku profilácii samostatnej hudobnej pedagogiky
dochádzalo u nás veľmi pomaly a možnosti progresu neboli vždy optimálne. Obdobie druhej
svetovej vojny malo určitý čas konfúzny dopad na mnoho krajín Európy, u nás sa však práve
v rokoch 1939-1945 vytvorili podmienky pre rozvoj viacerých oblastí, z nich aj hudobnej
pedagogiky. Hudobná výchova do vzniku prvej Československej republiky bola na Slovensku
zanedbaná, v rámci spoločného štátu sa podmienky zlepšili. Po osamostatnení v roku 1938 vznikol
priestor pre slovenských hudobných pedagógov, aby vytvorili vlastnú koncepciu hudobnovýchovného vzdelávania. Vo veľmi krátkom čase sa objavila potreba tvorby nových učebníc
a metodických materiálov. Táto, v dovtedajšom vývoji jedinečná, príležitosť pre slovenskú hudobnú
pedagogiku neostala v rokoch 1939-1945 nevyužitá, aj keď jej úlohy neboli jednoduché.

Summary
Music education in Slovakia within the course of its history saw a development of various more or
less progressive stages. Those were especially determined by social and political aspects of the
country situation. Music education was shaping up very slowly as the progress opportunities were
not always optimal. The World War II. era had of a rather confusing impact on many European
countries for some time. However, in our country it was the years 1939-45 when good conditions
for the development of many areas were created – music pedagogy being one of them. Before the
first Czechoslovak republic music education had been neglected but during the common state era
309

the conditions generally improved. After the separation in the year 1938 Slovak music teachers
were given more space and their own music education conception was created. Subsequently, this
evoked a need of new textbooks and methodical teaching materials. This unique opportunity for
Slovak music pedagogy was appropriately made use of although its tasks and goals were not easy.
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K PROBLEMATIKE VZDELÁVACÍCH ŠTANDARDOV V HUDOBNEJ
EDUKÁCIÍ
Mgr. Daša Kochelková, 3. ročník, Didaktika hudobnej výchovy

Úvod
V posledných rokoch sa v školskom systéme zameriava pozornosť na možnosti skvalitnenia
a zefektívnenia výchovno-vzdelávacieho procesu. Otvorenie sa západu prinieslo potrebu inovácií
v intenciách jednoduchšieho zapájania sa do európskych štruktúr. Od roku 1995 sa preto pristúpilo
k vypracúvaniu vzdelávacích štandardov pre jednotlivé predmety základných a stredných škôl.
Vzdelávacie štandardy precíznejšie, jednoznačnejšie vymedzujú obsah učiva jednotlivých
predmetov. Obsahový štandard vymedzuje učebnú látku príslušného predmetu a je záväzný pre
učiteľov na všetkých školách. Je spracovaný tak, že obsahuje základné záväzné učivo a ponecháva
učiteľovi istú voľnosť a priestor pre jeho dotváranie. Preto sa nazýva aj ako minimálny obsah,
kľúčový obsah, jadrový obsah a pod. Tento štandard obsahuje a stanovuje faktografické vedomosti,
pojmové systémy, intelektuálne spôsobilosti a druhy zručností. Výkonový štandard je zasa normou
pre žiaka, t. j. to, čo si má osvojiť, čo má prezentovať napr. pri prechode do vyššieho ročníka, na
vyšší stupeň školy. Vzdelávacie štandardy sledujú konkrétnejšie vymedzenie obsahu učiva
a jednoznačne vymedzujú aj požiadavky na žiakov. (PETLÁK, 1997)
Význam kvalitných vzdelávacích štandardov vyzdvihuje Helena VEVERKOVÁ, podľa ktorej
by sa štandardy v budúcnosti „mohli stať základným legislatívnym prvkom, ktorý by nahradil
v modernej spoločnosti doterajšie poňatie osnov.“ (In: KALHOUS – OBST a kol., 2002, s. 136) Podľa
Národného programu výchovy a vzdelávania „pre všetky vyučovacie predmety na všetkých typoch
základných a stredných škôl budú existovať celoštátne vzdelávacie (obsahové a výkonové)
štandardy“, ich vytvorenie a pravidelné používanie je „dôležitým pilierom“. (Národný program
výchovy a vzdelávania)
Zostavovanie a zavádzanie vzdelávacích štandardov do predmetov s umeleckým zameraním
sa stretáva s protikladnými názormi aj v kruhoch odborníkov.

1

Samotné stanovenie cieľov

určených učebnými osnovami akoby vylučovalo využívanie dokumentu, ktorý sa orientuje na
vymedzenie minimálneho obsahu a požiadaviek na výkon žiaka. My sme však presvedčení, že
kvalitne vypracované vzdelávacie štandardy zabezpečia mnohé stránky vyučovacieho procesu,
najmä jeho efektivitu a kontrolovateľnosť.

1

Pozri napríklad Manicová, E. : Východiská tvorby štandardu z hudobnej výchovy pre 1. stupeň ZŠ.
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Vzdelávacie štandardy v hudobnej edukácií
Hudobná edukácia ako proces výchovy jedinca hudbou a k hudbe sa na Slovensku realizuje
na všetkých stupňoch škôl najprv globálne (materská škola, základná škola, niektoré stredné školy a
gymnáziá), neskôr záujmovo až profesne (základná umelecká škola 2 , konzervatórium, vybrané
školy terciálnej sféry vzdelávania). V príspevku sa zameriame na vzdelávacie štandardy dvoch
predmetov kolektívneho vyučovania, ktoré najviac zasahujú populáciu: hudobná výchova na
základnej škole a hudobná náuka na základnej umeleckej škole.

Vzdelávacie štandardy hudobnej výchovy na ZŠ
V súčasnosti existujú pre predmety zamerané na hudobno-edukačný proces na úrovni
základných a základných umeleckých škôl na Slovensku len vzdelávacie štandardy pre hudobnú
výchovu na ZŠ s názvom Základné požiadavky z hudobnej výchovy pre 1. a 2. stupeň základnej
školy, ktoré boli schválené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňa 16. septembra 2002
pod číslom 1931/20002-41. Ich autorkou – spracovateľkou je Mgr. Elena Manicová zo Štátneho
pedagogického ústavu. Základné požiadavky z hudobnej výchovy pre 1. a 2. stupeň ZŠ majú mnohé
nedostatky, napriek tomu sú významné najmä z dôvodu ich prvenstva a zatiaľ ojedinelosti medzi
vzdelávacími štandardmi z oblasti hudobnej edukácie na Slovensku.
„Cieľom projektu štandardov bolo posilnenie činnostného princípu a zážitkového učenia.“
(MANICOVÁ, 1999, s. 14) píše autorka štandardov. V článkoch, ktoré publikovala pred schválením
štandardov sa neustále dostáva do popredia obhajoba nelimitovania učiva z hudobnej výchovy
štandardmi. Opätovne vyslovuje obavu, že tento predmet svojím poslaním tak ušľachtilý, skĺzne po
vymedzení základného učiva a merateľných žiackych výkonov k púhej náukovosti. 3 Otázne je, či
štandardy, ktoré nevymedzia základné učivo a nestanovia merateľné základné požiadavky na výkon
žiaka, majú význam.
Základné požiadavky z hudobnej výchovy pre 1. a 2. stupeň ZŠ sú rozdelené okrem úvodu
na dve časti, ktoré sa samostatne zaoberajú požiadavkami z hudobnej výchovy pre jednotlivé stupne
ZŠ. Štruktúrou sa len nejasne pridržiavajú delenia vzdelávacích štandardov na dve zložky:
obsahovú a výkonovú. Dôslednejšie zaoberanie sa každou zložkou zvlášť by pritom zabezpečilo
vyšší informačný prínos dokumentu. Časté sú aj terminologické nepresnosti.

2

Na vzdelávanie v ZUŠ nadväzujú najmä konzervatóriá, vysoké a stredné školy vyžadujúce základné hudobné
vzdelanie, preto sa nimi zaoberáme aj keď v súčasnosti nepatria do školského systému.
3
Celkový charakter schváleného dokumentu odzrkadľuje aj situáciu, resp. názory odbornej predmetovej komisie pri
Štátnom pedagogickom ústave, z obdobia pred vytváraním štandardov. Spracovaniu vzdelávacích štandardov
z hudobnej výchovy predchádzala požiadavka na ich nevypracovanie zo strany predmetovej komisie hudobnej výchovy
pri ŠPÚ smerovaná Ministerstvu školstva SR. Dôvodom bola snaha o zachovanie trendu humanisticky orientovaného
výchovno-estetického predmetu. V roku 1995 Ministerstvo školstva túto požiadavku akceptovalo, avšak v roku 1998
poverilo Štátny pedagogický ústav vypracovaním štandardov. (MANICOVÁ, 1999)
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Obsahové štandardy (nazývané „obsah“) nedostatočne vymedzujú kľúčový, minimálny
obsah učiva, nedostatočne sa zaoberajú jeho jednoznačnejším vymedzením. Nepovažujeme za
vhodné a prehľadné formulovania „Obsahu“, ktoré sú spoločné pre všetky ročníky prvého (viď
MANICOVÁ, 2002, s. 3) a druhého (viď MANICOVÁ, 2002, s. 7) stupňa. „Obsah“ nevymedzuje
základné učivo, jeho formulácia by viac vyhovovala učebným osnovám. „Z charakteru štandardov
vyplýva, že na rozdiel od učebných osnov obsahová časť štandardu obsahuje len časť obsahu
uvedenom v učebných osnovách, nazývaný základným učivom.“ (BÁLINT, 1996, s. 48) Podobný
prístup by bol pre obsahové štandardy hudobnej výchovy vhodnejší. Určité vymedzenie základného
učiva sa nachádza v úvode pre 1. stupeň a v úvode pre 2. stupeň ZŠ. Ide však len o minimálny počet
osvojených piesní (napr. na 1. stupni 12 piesní v každom ročníku), vypočutých skladieb (na
1. stupni 4 skladby v každom ročníku) a dôraz sa kladie aj na vytvorenie minimálne jedného
hudobno-dramatického celku v každom ročníku.
Za spornú považujeme štruktúru dokumentu v časti „Požiadavky na zručnosti a vedomosti“
zapríčinenú delením podľa jednotlivých hudobných činností, pričom tie sú ponímané nepresne až
chybne. Vznikajú tým rôzne nejasnosti, napríklad „pomenovanie nôt v notovom zápise c1 – c2“
(MANICOVÁ, 2002, s. 6) je zaradené medzi vokálne činnosti alebo „inštrumentálny hudobný
sprievod v kombinácii s vhodnými piesňami“ (MANICOVÁ, 2002, s. 7) je zaradený medzi hudobnodramatické činnosti a pod. 4
Nedostatočné je stanovenie kritérií a požiadaviek na výkon žiaka. Formulácie v úvode
dokumentu, podobné tým z Učebných osnov hudobnej výchovy, majú podporiť názor, že „úroveň
osvojenia si zručností a vedomostí v hudobnej výchove nemožno objektívne určiť prostredníctvom
testov“ (MANICOVÁ, 2002, s. 2) Preto autori vylúčili meranie požiadaviek na zručnosti a vedomosti
testami. Nerešpektuje sa skutočnosť, že výkon žiaka môže byť meraný aj inými diagnostickými
metódami (napr. pozorovanie a pod.).

5

Požiadavky na zručnosti a vedomosti v štandardoch

hudobnej výchovy, ktoré sú heslovite formulované, sú často nekontrolovateľné a nemerateľné. Sme
presvedčení, že vhodnejšie by boli formulácie v medziach výkonu žiaka. 6
Základné požiadavky z hudobnej výchovy pre 1. a 2. stupeň ZŠ (MANICOVÁ, 2002) sú svojou
štruktúrou a obsahom nápadne podobné učebným osnovám hudobnej výchovy. Preto je otázne, do
akej miery môže byť tento dokument prínosom pre prax. Libor FRIDMAN vo svojom príspevku
o vzdelávacích štandardoch v hudobnej výchove píše, že ich „nepovažujeme za nesprávne, ale že sú

4

Problematike vhodnej štruktúry dokumentu sa v článku venujeme na inom mieste.
Vzdelávacie štandardy pre telesnú výchovu (SIVÁK, 1999) napríklad okrem „obsahu a rozsahu požiadavky na žiaka“
uvádzajú aj „podmienky výkonu“, ktoré tiež uľahčujú diagnostiku a merateľnosť stanovených požiadaviek na výkon
žiaka. V nich je dané za akých podmienok, prípadne do akej miery žiak požiadavky spĺňa (napr. samostatne, v skupine,
v riadenom rozhovore, i s malými technickými chybami a pod.)
6
Napríklad formuláciu „čistý kultivovaný spev so zodpovedajúcim výrazom“ (MANICOVÁ, 2002, s. 8) nahradiť
formuláciou „žiak čisto, kultivovane spieva so zodpovedajúcim výrazom“ a pod.
5
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formulované príliš všeobecne a nemerateľne.“ (FRIDMAN, 2004, s. 21) My sa domnievame, že takto
vypracovaný dokument nespĺňa niektoré základné požadované funkcie vzdelávacích štandardov.

7

Vzdelávacie štandardy hudobnej náuky
Predmet hudobná náuka

8

na základnej umeleckej škole má špecifické postavenie

v hudobno-edukačnom systéme na Slovensku. Nie je len doplnkovým predmetom, poskytujúcim
hudobno-teoretické vedomosti potrebné pre zvládnutie nástrojovej hry, ale aktívne spolupracuje na
rozvíjaní hudobnosti, estetického cítenia a estetického záujmu žiaka základnej umeleckej školy.
„Nie je prehnané tvrdenie, že predmet hudobná náuka na ZUŠ má rozhodujúci význam pre
vyučovacie výsledky na týchto školách.“ (DANIEL, 1992, s. 5) Napriek tomu, že postavenie
predmetu, jeho obsah, ciele a úlohy sú rozpracované v Učebných plánoch pre ZUŠ 9 a v Učebných
osnovách hudobnej náuky

10

, v súčasnosti vzniká potreba doplnenia týchto pedagogických

dokumentov o zodpovedne vypracované vzdelávacie štandardy. „Kým učebné osnovy určujú vstupy
do vzdelávania, zatiaľ vzdelávacie štandardy, ako nový dokument v histórií nášho školstva, má
vymedziť výstupy zo vzdelávania.“ (BÁLINT, 1996, s. 47)
Predmet hudobná náuka poskytuje jedinečný priestor pre rozvoj hudobnosti žiaka
špecifickými prostriedkami, avšak tento potenciál je ešte stále nedostatočne využitý. Preto sa
domnievame, že dobre zostavené vzdelávacie štandardy môžu posunúť hudobno-edukačný proces
v predmete hudobná náuka smerom k vyššej efektivite ale aj kontrolovateľnosti. Ich prínos spočíva
najmä v:
–

zvýšení kvality vyučovacieho procesu a tým aj v zabezpečení opodstatnenosti predmetu
hudobná náuka v systéme hudobného vzdelávania na Slovensku,

–

vymedzení základného, kmeňového, minimálneho učiva,

–

zameraní pozornosti na dosahovanie edukačných cieľov (z ktorých najdôležitejší je
komplexné rozvíjanie hudobnosti žiaka) a zjednodušenie kontroly ich dosahovania,

–

čiastočne sa zabezpečí kontinuita v pôsobení na žiaka počas celého obdobia
navštevovania ZUŠ,

7

Funkcie štandardu sú predovšetkým informatívna, diagnostická a motivačná (vzhľadom k jednotlivým žiakom,
rodičom, učiteľom, odborníkom, spoločnosti), prípadne diferenciačná, graduačná a kvalifikačná (pri ukončení a vetvení
graduačnej dráhy. Vzhľadom ku školám by mali štandardy plniť funkciu modelu a regulačného prvku výberu obsahu
a metód práce. (In: KALHOUS – OBST a kol., 2002, s. 137) Základné požiadavky z hudobnej výchovy pre 1. a 2. stupeň
ZŠ (MANICOVÁ, 2002) nespĺňajú najmä funkciu diagnostickú, čo vyplýva aj zo samotnej „filozofie“ dokumentu, keď
autori vylúčili akékoľvek meranie objektívnej úrovne zručností a vedomostí žiakov.
8
Predmet hudobná náuka navštevujú žiaci 1. až 7. ročníka hudobného odboru základnej umeleckej školy. Vyučuje sa
skupinovou formou v dotácií 1 až 1,5 vyučovacej hodiny za týždeň v závislosti od ročníka. V prípravnom štúdiu na
ZUŠ hudobnej náuke predchádza predmet prípravná hudobná výchova.
9
Učebné plány pre ZUŠ schválené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňa 22. 12. 2003 pod číslom
110215/2003 s platnosťou od 1. septembra 2004.
10
Učebné osnovy hudobnej náuky zostavené kolektívom autorov pod vedením PaedDr. Viery Slujkovej a schválené
Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňa 14.8.1995 pod číslom 729/95–15 ako učebné osnovy pre základné
umelecké školy.
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–

účinná pomoc pre pedagógov, usmernenie pri výbere vhodných didaktických metód,
foriem, prostriedkov a spätná kontrola správnosti ich výberu,

–

zabezpečí sa dôslednejšia a systematickejšia príprava žiakov pre ďalšie štúdium
vyžadujúce základné hudobné vzdelanie,

–

zabezpečí sa regulátor pre tvorbu učebníc, metodických materiálov, učebných pomôcok,

–

vznikne norma pre hodnotenie nových koncepcií a tendencií v hudobnej náuke.

Vytváranie

vzdelávacích

štandardov,

ktoré

sú

využiteľné

a naozaj

nápomocné

v každodennej pedagogickej praxi si vyžaduje, aby spĺňali určité požiadavky. Ivan TUREK
vymedzuje nasledovné:
–

relatívna stabilita (aby platili približne 5 rokov),

–

vedeckosť

–

komplexnosť (aby zahŕňali celý rozsah učiva, všetky jeho úrovne – zapamätanie,
pochopenie, aplikáciu, analýzu, syntézu, hodnotenie a pod. i oblasti – kognitívnu,
afektívnu, psychomotorickú),

–

fundamentálnosť (aby sa orientovali najmä na základné učivo)

–

stupňovitosť (aby boli vytvorené na rôznych úrovniach zložitosti, napr. v troch
variantoch: minimálny, priemerný, pokročilý),

–

medzinárodná úroveň (aby boli porovnateľné so štandardmi iných krajín, najmä
patriacich do EÚ),

–

objektívna a efektívna kontrolovateľnosť. (TUREK, 1996, s. 43)

Obsahový štandard predmetu hudobná náuka by mal podrobne vymedziť a konkretizovať
základné, minimálne učivo, pre odučenie ktorého je potrebná časová dotácia okolo 60 %. „Ide
o vymedzenie invariantného obsahu v učebných osnovách, ktoré ako celok bývajú v demokraticky
riadených školských systémoch určené veľmi voľne, dostatočne široko a variantne.“ (LAPITKA,
1993, s. 3) Toto učivo by malo byť po schválení štandardov záväzné pre každého učiteľa.
Vytvorenie minimálneho obsahového štandardu musí obsahovať „určitú faktografiu, pojmové
systémy, intelektové operácie, zručnostné operácie“ (LAPITKA, 1993, s. 3) a vyžaduje
„hierarchyzáciu pojmových selektov a rezolútne obmedzovanie faktografie a štandardizovaných
pracovných operácií.“ (LAPITKA, 1993, s. 3) V hudobnej náuke to znamená: vybrať len to učivo,
ktoré najviac prispieva k rozvoju hudobnosti žiaka, ktoré korešponduje s potrebami žiaka pri
nástrojovej hre a ktoré prestupuje celým obsahom vyučovacieho predmetu od jeho začiatku až do
konca. Marián LAPITKA uvádza pravidlo: „V čím menšom rozsahu sa nám pri dodržaní uvedených
princípov podarí ustanoviť prvý návrh štandardu, tým lepšie pre žiakov i učiteľov.“ (LAPITKA, 1993,
s. 3)
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Výkonové štandardy, ktoré predstavujú skôr normu pre žiaka, „by mali obsahovať špecifické
– konkrétne ciele vyučovacieho procesu.“ (TUREK, 1996, s. 41)
Pre vyučovanie hudobnej náuky je typické, že sa v jednej vyučovacej skupine stretnú žiaci
s rôznym stupňom rozvoja hudobných schopností a zručností a s rôznym potenciálom pre ďalšie ich
rozvíjanie. Zapríčiňuje to rozdielna (genetická) predispozícia žiakov a rôzne sociálne prostredie
odlišne vplývajúce na rozvoj zdedených hudobných vlôh. Pri spracovávaní štandardov tak vzniká
potreba individuálneho prístupu k jednotlivým žiakom. Je dôležité, aby bolo umožnené menej
nadaným žiakom napredovať pomalšie a aby im bola venovaná zvýšená pozornosť. V štandardoch
by mala byť však jednoznačne určená hranica, ktorú musia dosiahnuť aj títo žiaci. Preto
považujeme za jedno z možných riešení vypracovať výkonové štandardy tak, aby sa v nich našli
všetky kategórie žiakov. Napríklad pre oblasť hlasovej výchovy sa môžeme inšpirovať etapami,
ktoré uvádza Alena TICHÁ 11:
1. Žiak prevažne recituje text v rytme piesne.
2. Žiak čiastočne sleduje hlasom pohyb melódie (čistota spevu sa spresňuje s oporou
dobrého speváka).
3. Žiak prevažne spieva správnu melódiu. (v skupine)
4. Žiak spieva samostatne, bez opory u dobrého speváka, po celú dobu sa drží v tónine.
5. Žiak spieva samostatne, intonačne a rytmicky presne i pri spoločnom speve. (spracované
podľa: TICHÁ, 2005)
Vo výkonových štandardoch by sa za nižšiu úroveň výkonu považovala napríklad etapa 2.
a 3., za strednú úroveň etapa 4. a za vyššiu piata etapa. Prvá etapa sa javí ako neprípustná a je nutné
žiaka vhodnými didaktickými metódami na rozvoj nespevného hlasu posunúť najmenej do druhej
etapy (v prvom ročníku). Navyše, tieto etapy sú pomôckou pri určovaní, v ktorej fáze
rozospievanosti sa dieťa nachádza a „uvedenými piatimi etapami prechádza i väčšina nespevákov
pri náprave svojej nespevnosti.“ (TICHÁ, 2005, s. 23)
Jeden z kľúčových problémov pri zostavovaní vzdelávacích štandardov hudobnej náuky je
výber správneho delenia dokumentu na jednotlivé časti, čiže zostavenie prehľadnej štruktúry.
Špecifiká predmetu hudobná náuka, ktorého hlavnou náplňou je komunikácia žiakov hudbou
a o hudbe, sú natoľko výrazné, že sa tvorcovia štandardov nemôžu inšpirovať deleniami
a štruktúrou v štandardoch žiadneho iného (nehudobného) predmetu. Odborníci ponúkajú nové
riešenia, napríklad Libor FRIDMAN (2004) odporúča: „štrukturovať štandardy predmetu podľa
obsahových a výkonových cieľov, podľa možností určiť dve i viac úrovní výkonov, špecifikovať ciele
v kognitívnej, afektívnej a psychomotorickej oblasti, pričom je nevyhnutné nebáť sa pomenovať,
konkretizovať, kvantifikovať kognitívne ciele.“ (FRIDMAN, 2002, s. 21) Iné inšpiratívne riešenie
11

Etapy uvádzame v skrátenej a mierne pozmenenej forme
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ponúkajú Štandardy hudobnej výchovy štátu Ohio pre 5. až 8. ročník (In: ANDRÁŠOVÁ, 2006),
ktoré sú rozdelené na 5 základných oblastí:
1. Historický, kultúrny a spoločenský kontext
2. Tvorivý výraz a komunikácia
3. Analyzovanie a reagovanie
4. Hodnotenie umenia / Estetická reflexia
5. Prepojenia, vzťahy a aplikácie
V každej oblasti sú všeobecne definované základné ciele pre oblasť. Nasleduje podrobne
rozpracovaný systém merateľných požiadaviek formulovaných v intenciách výkonu žiaka spoločne
pre všetky ročníky, ako aj jednotlivo pre každý ročník. Štandardy sú vypracované prehľadne, majú
jednotnú premyslenú štruktúru, vhodnú pre vyučovanie na 2. stupni základnej školy alebo základnej
umeleckej školy. Pre vyučovanie na prvom stupni je však potrebné nájsť iné riešenie.
My sa vrátime k štruktúre, vychádzajúcej z delenia podľa jednotlivých hudobných činností,
aká sa využíva v Základných požiadavkách z hudobnej výchovy pre 1. a 2. stupeň ZŠ (MANICOVÁ,
2002). Táto zrejme len prirodzene vyplynula zo zaužívaných štruktúr dokumentov ako sú učebné
osnovy hudobnej výchovy, hudobnej náuky, alebo väčšina metodických príručiek. Vyššie sme
spomínali nepresnosti, ktoré takéto delenie prinieslo pri zaraďovaní konkrétnych činností do
„koloniek“ vo vzdelávacích štandardoch HV pre ZŠ. Ďalším úskalím je nemožnosť merať samotnú
činnosť. Merať môžeme len schopnosti a zručnosti, ktoré danou činnosťou rozvíjame. 12 Obsahový
štandard taktiež nie je možné deliť podľa hudobných činností, pretože vymenúva aj minimálne
požiadavky na osvojené hudobno-náukové pojmy. Štruktúra vychádzajúca z delenia podľa
jednotlivých činností je však u nás natoľko zakorenená, že je veľmi náročné zaviesť úplne nové
delenie a zavádzať ho do praxe.
Napriek tomu, že sme sa zaoberali nedostatkami delenia podľa hudobných činností, rozhodli
sme sa nezavrhnúť úplne tento prístup. Odporúčame zaviesť delenie vychádzajúce síce z hudobných
činností, ale s víziou smerovania k cieľu. Cieľom je rozvoj konkrétnych hudobných schopností
a zručností, rozvíjanie hudobnosti žiaka. Smerovanie k cieľu je dôležitou skutočnosťou, ktorá
zabráni opakovaniu nedostatkov zo vzdelávacích štandardov hudobnej výchovy.

12

Činnostný ráz predmetu hudobná náuka je veľmi dôležitý, avšak samotná činnosť nemôže byť cieľom predmetu.

317

Navrhujeme nasledovnú základnú štruktúru vzdelávacích štandardov hudobnej náuky:

Ročník: ........................
Obsahový štandard :

Vymedzenie základného učiva:
−

hudobno-náukové pojmy

−

kľúčový hudobný materiál (napríklad piesne obsahujúce
potrebné intonačné opory, kľúčové skladby na počúvanie
a pod., prípadne ich varianty)

−

požiadavka na zastúpenie všetkých hudobných činností vo
vyučovacom procese

−

zaradenie hudobno-dramatického celku do vyučovania

Výkonový štandard :

nižšia úroveň

stredná

vyššia úroveň

úroveň
Oblasť rozvíjania speváckych zručností
Oblasť rozvíjania hudobno-sluchových
schopností
Oblasť rozvíjania rytmického cítenia

Požiadavky na výkon žiaka rozdelené do
jednotlivých úrovní

Oblasť rozvíjania chápania, prežívania
a cítenia hudby
Oblasť rozvíjania improvizačných zručností
a tvorivosti

Pri navrhovaní predloženej štruktúry vzdelávacích štandardov hudobnej náuky sme sa
inšpirovali Národným programom vzdelávania a výchovy z Maďarskej republiky

13

. Jednotlivé

hudobné činnosti sú úzko prepojené na jednotlivé oblasti, avšak každá prestupuje viacerými z nich.
Túto štruktúru považujeme za stručný náčrt. V konečnej podobe je potrebné prepracovať
podrobne každú zložku, zamerať sa na merateľné formulácie výkonu žiaka a dbať na splnenie
všetkých kritérií pre dobre vypracované, funkčné vzdelávacie štandardy.
Vzdelávacie štandardy hudobnej náuky by mali mať celoštátnu platnosť. Tomu predchádza
zodpovedný prístup k ich vypracovávaniu a následné experimentálne overovanie celoplošným
a reprezentatívnym výskumom. Potrebná bude spolupráca všetkých zainteresovaných, učiteľov,
13

Nemzeti alaptanterv. Művészetek. (Národné kurikulum – Umenie) Budapest. Karola Kiadó : 1995
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vedenia školy, metodikov, ale aj rodičov a žiakov. „Každá dobre mienená pripomienka
k vzdelávacím štandardom v procese ich zdokonaľovania je veľkou pomocou pre autorov
štandardov.“ (BÁLINT, 1996, s. 51)

Resumé
V príspevku sa zaoberáme vzdelávacími štandardami v predmetoch hudobná výchova na ZŠ
a hudobná náuka na ZUŠ. Prirodzená afinita týchto kolektívnych predmetov v systéme hudobnej
edukácie na Slovensku vymedzuje mnohé analógie pre ich vytváranie, ale aj hodnotenie.
Vyzdvihujeme kladné a rozoberáme záporné stránky už existujúcich vzdelávacích štandardov
hudobnej výchovy na ZŠ z roku 2002. Následne spracúvame názory odborníkov a hľadáme domáce
i zahraničné inšpirácie pre zostavenie vzdelávacích štandardov hudobnej náuky na ZUŠ. Hoci
viaceré problémy, ktoré súvisia s vyučovaním tohto predmetu by kvalitne zostavené štandardy
riešili, dokument doteraz vytvorený nebol.

V závere ponúkame návrh štruktúry vzdelávacích

štandardov hudobnej náuky.

Summary
In the paper we deal with educational standards of the subjects music education at basic schools and
music theory at basic music schools. The natural afinity of these subjects in the system of music
education in Slovakia defines many analogies of their creation as well as evaluation. We praise
positive and analyse negative aspects of already existing educational standards of music education
at basic schools from 2002. Subsequently we process experts´ opinions and seek domestic and
foreign inspiration to form new standards of music theory at music schools. Various educational
problems of the subject would be solved by quality standards, the document has not yet been
created. In conclusion we give a proposal of standards of music theory educational structure.
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FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE KVALITU FILMOVEJ HUDBY
Z ESTETICKÉHO HĽADISKA A ICH VYUŽITIE VO FILME
Mgr. Peter Poliak, 3. ročník, Didaktika hudobnej výchovy

Úvod
Jeden z mnohých názorov na filmovú hudbu tvrdí, že filmová hudba resp. jej hlavný účel je
v tom, že má pomôcť pochopiť význam filmu. Dá sa však presne definovať to, čím hudba prispieva
filmu? Ak by sme sa na to opýtali kompetentných, teda priamo skladateľov filmovej hudby,
s najväčšou pravdepodobnosťou by sme dostali rôzne odpovede, ktoré si však v zásade neodporujú.
Jedným zo skladateľov, ktorí sa venovali filmovej hudobnej kompozícii, a ktorí neboli
primárne filmoví skladatelia, bol aj Aaron Copland. Jeho názor na danú problematiku je taký, že
skladateľ nemôže urobiť nič viac a nič menej, ako „pomocou hudby umocniť dramatickú
a emocionálnu hodnotu filmu“.
Obidva vyššie spomínané názory vo všeobecnosti odpovedajú na otázku, ktorej sa budeme
venovať a vyčleníme ďalších päť oblastí, vychádzajúc z Coplandovej kodifikácie súboru
estetických kritérií pre hudbu vo filme:
-

hudba môže vytvárať vierohodnejšiu atmosféru času a miesta;

-

hudbu možno použiť na zvýraznenie alebo vytvorenie psychologických vylepšení – na
vyjadrenie nevypovedaných myšlienok postavy alebo neviditeľných implikácii situácie;

-

hudba môže slúžiť ako neutrálna výplň v pozadí;

-

hudba môže poskytnúť podporu divadelnej výstavbe scény a zároveň jej ukončenie so
zmyslom uzavretosti – definitívnosti;

-

hudba môže napomáhať vytváraniu dojmu kontinuity vo filme. 1

Coplandove kritériá poukazujú na komunikačnú silu hudby, aj keď je samozrejmé, že hudba
vo filme existuje „slúžiac a podrobujúc sa“ dramatickej akcii a celkovému priestoru filmu. Možno
však povedať, že hudba je veľmi silným a efektným emocionálnym protipólom filmu.

Vytváranie presvedčivej atmosféry času a miesta pomocou hudby
Existuje množstvo spôsobov, ako dosiahnuť požadovanú atmosféru, konkrétne atmosféru
miesta a času, alebo, ak by sme sa vyjadrovali v hudobnej terminológii, „farbu“. V širšom chápaní
môže farba charakterizovať netypické, resp. senzuálne aspekty hudby, odlišné od hudobnej
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štruktúry, pri ktorých je však potrebné zvážiť aj hudobnú a emocionálnu stránku intelektu
poslucháča. Možno povedať, že táto charakteristika zvlášť platí pri filmovej hudbe, ktorá je,
v mnohých prípadoch, účelovo a efektne „prefarbená“. Zväčša to býva pravidlom, ak sa skladateľ
snaží vytvoriť atmosféru konkrétneho miesta a času.

Farbu v hudbe je možné charakterizovať ako asociačnú, teda poslucháč si na jej základe
dokáže vybaviť rôzne obrazy odrážajúce skreslenú realitu alebo jeho predstavy. Ako príklad
uvedieme gajdy, ktoré s ľahkosťou dokážu vyvolať obrazy Škótska, hoboj, ktorý veľmi ľahko
navodí pastiersku (pastorálnu) scénu, tlmené plechové dychové nástroje implikujú niečo zlovestné,
zatiaľ čo tvrdá rocková hudba navodzuje akciu, ba až agresiu, alebo naopak mladosť a jej
„pochabosť“ a pod.
Spomínané príklady farby a inštrumentácie, ale aj mnohé iné sa u niektorých kritikov
považujú za tzv. klišé filmovej hudby. Je to najmä preto, že len málo skladateľov sa namáha hľadať
niečo nové a nevyskúšané a aplikovať to do svojich kompozícií na vytvorenie rovnakej, ak nie
lepšej atmosféry. Oveľa jednoduchšie, a najmä bezpečnejšie je použiť to, čo je vyskúšané
a osvedčené, a čo sa skôr či neskôr stáva „klišé“. Na druhej strane treba podotknúť, že za účelom
nastolenia súladu (alebo zámernému nesúladu) obrazu a zvuku a ich následnému efektu na diváka,
je klišé niekedy pozitívnym javom filmovej hudby.
Veľmi dôležitou vlastnosťou hudobnej farby je to, že nie je rušivá, teda nekonkuruje
a nezavadzia dramatickej akcii. Táto kvalita je zvlášť dôležitá pre filmovú hudbu. Navyše, farebný
efekt hudby je okamžitý a zároveň veľmi flexibilný, na rozdiel od hudobno-tematického rozvoja,
ktorý potrebuje istý čas. Skúsený filmový skladateľ dokáže s relatívnou ľahkosťou takýto farebný
efekt navodiť i odstrániť zo scény. Ďalšou vlastnosťou hudobnej farby je jej relatívne ľahká
dosiahnuteľnosť. Pravdepodobne jej najdôležitejšou vlastnosťou je zrozumiteľnosť, fakt, že je
rýchlo a ľahko pochopená masami filmových divákov. A čo je ešte významnejšie – chápe ju aj
hudobne nevzdelané filmové publikum.

Spôsoby dosiahnutia atmosféry pomocou hudby
Existuje veľa spôsobov dosiahnutia požadovanej farby. Jedným z najbežnejších je použitie
hudobného materiálu príbuzného, resp. pochádzajúceho z miesta deja filmu. Ako príklad možno
uviesť Alfreda Newmana, ktorý použil pouličné piesne a hudbu flašinetu na navodenie typickej
atmosféry Brooklynu na prelome 19. a 20. storočia vo filme A Tree Grows in Brooklyn
(V Brooklyne rastie strom) alebo novší film Far and Away (Navždy a ďaleko), v ktorom John
Williams varíruje, transformuje a kombinuje írske témy. Spomínaný film (Far and Away) a jeho
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hudbu možno uviesť aj ako príklad inej, veľmi podobnej techniky navodzovania atmosféry: využitie
hudobných prostriedkov, ktoré sa s obľubou dávajú do súvisu s cudzími krajinami, ich kultúrou
a ľuďmi. Je veľmi bežné a samozrejmé, že na navodenie orientálnej farby sa používa pentatonický
idióm. Tu nemožno nespomenúť istú zaujímavosť pri percepcii takejto hudby rôznym publikom,
ktoré je geograficky a kultúrne diverzifikované. Poslucháč vychovaný západnou kultúrou nie je
pripravený chápať symboly autentickej orientálnej hudby tak, ako ich chápe pri západnej hudbe
a naopak. Môže sa teda stať, že efekt autentickej hudby použitý s dobrým zámerom skladateľa a
režiséra, môže ostať nepochopený publikom inej kultúry. Niektorí skladatelia preto radšej zvyknú
skomponovať pre film „čínsku“ alebo „orientálnu“ hudbu, ktorá, samozrejme, nie je autentická, ale
zodpovedá našej „západniarskej“ predstave o tom, čo je čínska alebo orientálna hudba. V tomto
bode je ale nutné dodať, že v dnešnom čoraz viac sa rozširujúcom globalizme a multikulturalizme
a postupnom presadzovaní východnej kultúry, vyššie spomínaná zaujímavosť už prestáva byť
problémom.

Hudbu možno použiť na zvýraznenie alebo vytvorenie psychologických vylepšení – na
vyjadrenie nevypovedaných myšlienok postavy alebo neviditeľných implikácii situácie.
Veľmi často sa stáva, že hudba dokáže vyjadriť istý psychologický prvok oveľa lepšie
a presvedčivejšie než dialóg. Ak sa táto vlastnosť hudby a jej použitie naplánuje v dostatočnom
časovom predstihu, v konečnom dôsledku je veľmi efektívna. Pravdepodobne najvhodnejším časom
na takéto plánovanie je fáza tvorenia scenára filmu. Oveľa častejšie sa však stáva, že možnosť
dôkladnej prípravy hudby v konkrétnych situáciách sa nevyužije, a tým sa nevyužije schopnosť
hudby „rozprávať“. Hudba sa dokáže zahrávať s pocitmi diváka, dokáže byť výborným
kontrapunktom vizuálneho a sluchového obrazu, a tým vytvára dokonalý kontrast chápania medzi
týmito dvoma obrazmi.
Schopnosť psychologického pôsobenia hudby je veľmi nepatrná, aj keď jedna
z najhodnotnejších. Napriek tomu niektorí filmoví teoretici si v minulosti neuvedomovali túto
schopnosť hudby. Ak aj áno, tak ju viac-menej podceňovali. Ako príklad možno uviesť citát
z knihy Novels into Film od Georga Bluestonea, v ktorom tvrdí, že „film, zobrazovaním externých
obrazov a znakov našej vizuálnej percepcie, alebo prezentovaním dialógu nás môže voviesť do
stavu myslenia. Ale nemôže nám priamo ukázať myslenie. Môže nám ukázať premýšľajúce, cítiace
a hovoriace postavy, ale nemôže nám ukázať ich myšlienky a pocity. Film sa nemyslí; film sa
vníma.“ 2
Ak sa v uvedenom citáte pod pojmom film chápe celkové, kompletné dielo, zahŕňajúc,
okrem iných elementov aj dialógy, zvuk, efekty a hudbu, potom, podľa nášho názoru, nemožno
s citátom súhlasiť. Hudba dokáže poslúžiť a aj slúži práve na takýto účel, teda na zobrazovanie
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pocitov, myšlienok a stavov, ktoré nemožno, resp. možno len veľmi ťažko vyjadriť inými
prostriedkami.
V ideálnom prípade hudba vo filme vytvára akúsi ďalšiu realitu (supra-realitu), pomocou
ktorej dokáže priblížiť naturalistické filmové obrazy k realite. Aby sa tak stalo, hudba by mala
priamo vstupovať do deja a zápletky filmu, dodávajúc obrazom a slovám istý tretí rozmer.
Popri katalytickej schopnosti hudby meniť divákovo vnímanie a porozumenie obrazov
a slov, je potrebné poukázať aj na opačnú stránku: vplyv vizuálnych obrazov a slov na hudbu.
Niektorí jednotlivci v rámci laickej hudobnej verejnosti tvrdia, že nemajú radi klasickú
hudbu, resp. modernú koncertnú hudbu. Ich dôvody sú rôzne: je nudná, dlhá, hlučná, bez
moderných nástrojov a pod. Avšak väčšina z nich má rada filmy, a hudbu v nich nechávajú bez
povšimnutia – nevenujú jej dostatočnú, až žiadnu pozornosť. Stáva sa však, že ak je hudba (či už
klasická – nie špeciálne komponovaná pre film; alebo aj filmová) vhodne použitá na dotvorenie
reality a ak v takmer ideálnej harmónii s obrazom emocionálne umocňuje pocity diváka, je viac než
pravdepodobné, že použitá hudba sa pre diváka stáva príťažlivou, aj keď ju predtým považoval za
nudnú a nezaujímavú. U mnohých divákov sa hudba v takýchto prípadoch dostáva do podvedomia
a môže vzniknúť jej asociácia s podobnou scénou, situáciou, pri akej bola hudba použitá vo filme.
Vzájomnú interakciu spomínaných faktorov možno vizualizovať v schéme uvedenej na obr. 1.

hudba

vizuálne obrazy a slová

film ako celok

divák
Obr. 1: hudba a vizuálne obrazy a slová po vzájomnej interakcii dotvárajú film ako celok pôsobiaci na
diváka, ktorý si na jeho základe môže začať inak uvedomovať hudbu

Ako príklad potvrdzujúci naše tvrdenie možno uviesť jednoduchú spomienku skladateľa
Leonarda Rosenmana: „Existuje symbiotický, katalytický výmenný vzťah medzi filmom a hudbou,
ktorá ho sprevádza. Mal som osobnú skúsenosť ako hudobne nevzdelaní ľudia pozitívne
a s nadšením hodnotili „disonantnú“ hudbu po tom, ako videli film. Prehral som tým istým ľuďom
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nahrávku bez toho, aby som im povedal, že je z filmu, ktorý predtým videli. Ich reakcie boli
v rozmedzí od vlažných a indiferentných až k pozitívnemu odmietnutiu.“ 3
Hudba ako neutrálna výplň filmového pozadia
Hudba ako výplň filmového pozadia, tzv. „background music“, je hudba, ktorú nemá nikto
počuť, je to hudba, ktorá okrem iného vypĺňa prázdne miesta medzi prestávkami v konverzácii. Ako
hovorí sám Aaron Copland: „Je to najnevďačnejšia úloha skladateľa filmovej hudby. ...Napriek
tomu je to najťažšie – keď si neutrálny typ „dopĺňajúcej hudby“ musí prepliesť cestu popod
dialóg.“
Náročnosť tejto úlohy je pochopiteľná, keďže skladateľ sa v nej musí najviac podriaďovať.
Navzdory tejto podriaďujúcej sa úlohe doplňujúcej - sprevádzajúcej hudby, táto môže byť
v skutočnosti veľmi dobrým dramatickým prostriedkom. Vo svetovej kinematografii možno nájsť
veľa dobrých príkladov, ktoré túto skutočnosť potvrdzujú.
Niekedy však hudba v pozadí, resp. hudba sprevádzajúca dialóg môže vystúpiť na určitý čas
do popredia a teda zvýrazniť dramatickosť slov, dialógu a scény. Vo všeobecnosti sa takáto
kompozícia môže chápať ako štýl recitatívu a trochu pripomína operu: prázdne miesta dialógu sú
vyplnené hudobnými fragmentmi, ktoré prechádzajú do popredia a následne zaniknú do pozadia,
keď dialóg pokračuje. Je samozrejmé, že toto všetko sa musí udiať pri komponovaní hudby a nie
v post-produkcii v zvukovom štúdiu pridávaním a uberaním hlasitosti. Ako príklad by mohli
poslúžiť scény z filmu High Noon (Na pravé poludnie) a hudba Dimitria Tiomkina.
Hudba ako podpora divadelnej výstavby scény a jej úplné zakončenie
Ak sa hudba správne použije, dokáže vzbudiť dramatičnosť scény oveľa väčšej intenzity,
než akékoľvek iné kinematografické umenie. Nie je pritom podstatné, či sa ide o intímnu scénu
ľúbostného vzťahu alebo obraz zúrivého boja – hudba evokuje hlbokú, pravú ľudskú emocionálnu
reakciu, ktorá nie je dosiahnuteľná žiadnym iným spôsobom. Na druhej strane treba brať do úvahy
aj to, že táto črta hudby sa môže obrátiť práve proti tvorcom scény a filmu – režisérovi
a skladateľovi. Mnohí filmoví režiséri a producenti túto vlastnosť hudby považujú za jej jedinú
kvalitu a dosť často sa stáva, že ju chcú vyzdvihnúť vo filmoch (resp. scénach), ktoré nedosahujú
primeranú kvalitatívnu úroveň. Pravdepodobne každý skladateľ, ktorý už pracoval na hudbe k filmu
sa stretol s tým, že bol požiadaný o skomponovanie hudby k slabej, nevýraznej, či nie celkom
zvládnutej scéne (k filmu) v nádeji, že hudba ju nejako vylepší. Nie vždy sa to však podarí a kritika
sa potom, neoprávnene, znáša na skladateľa.
Samozrejmosťou je, že sú niekedy isté časti filmu, dokonca celé filmy, v ktorých je
akákoľvek hudba nevhodná. Režisér, resp. producent filmu ju zrejme považuje za akési narúšanie
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reality – realistickej atmosféry scény, a preto hudbu úplne vynechá. Aj v takýchto prípadoch sa za
istých okolností dá hudba použiť. Je to tzv. reálna, obrazová, resp. imanentná hudba, t.j. hudba,
ktorá je súčasťou deja, vychádza z istého zdroja vo filme a je interpretovaná v konkrétnej scéne. Jej
protikladom je funkčná, mimoobrazová hudba, ktorá nevychádza zo žiadneho zdroja vo filme, ale
významovo ovplyvňuje film. Je to hudba, ktorej vlastnosti už boli spomínané.

Aby skladateľ filmovej hudby dosiahol všetky jej spomínané kvality a aby sa po jej „fúzii“
s filmovým materiálom dostavil aj požadovaný efekt, musí chápať každý aspekt filmárskeho
umenia oveľa viac, ako ktorýkoľvek člen produkčného tímu. Nebýva to pravidlom, ale skladateľ je
väčšinou prizvaný k filmovému projektu po tom, čo je filmový materiál už hotový. Musí teda
vedieť pochopiť a prevziať to, čo sa dramaticky snažia vyjadriť režisér, kameraman a herci. Bez
takéhoto zmyslu pre dramatickosť by bol skladateľ a aj jeho hudobné prispenie k filmu stratené.
V mladšej i staršej histórii kinematografie možno nájsť prípady, kedy si režiséri vyhľadali
a spolupracovali iba s istou skupinou skladateľov, resp. iba s jednotlivcom (tzv. „dvorní“
skladatelia). Snáď najdôležitejším dôvodom takéhoto konania je fakt, že si rozumejú najmä
v otázkach celkovej kompozície filmovej scény, najmä však v jej emocionálnom napätí, a v týchto
otázkach sa skladatelia zároveň stávajú aj spolutvorcami. Najznámejším príkladom posledných
desaťročí je spolupráca Steven Spielberg – John Williams, ktorí spolu tvoria s menšími prestávkami
už od konca 70. rokov 20. storočia. Zo staršej generácie režisérov a skladateľov je známa
spolupráca Federico Felliny a Nino Rota, ktorý skladal hudbu k všetkým Felliniho filmom.

Záver
Vytváranie dojmu filmovej kontinuity prostredníctvom hudby
Bez hudby by filmová montáž v niektorých prípadoch mohla dopadnúť veľmi chaoticky. Iba
hudba má zvláštnu kvalitu spájania prostredníctvom hudobnej myšlienky a to aj také vizuálne
médium ako je film. Hudba vytvára dojem kontinuity v rámci filmu ako celku. Výberom vhodnej
hudby je možné logicky prepojiť aj také časti filmového materiálu, ktoré sa predtým zdali byť
vizuálne a dejovo nekoherentné. Hudba je substancia, ktorá stmeľuje film v jeden vyvážený celok
za predpokladu, že je starostlivo plánovaná, skomponovaná, resp. vybratá pre tú ktorú konkrétnu
situáciu.
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Resumé
Jednotlivé časti príspevku vychádzajú z kodifikovaného súboru estetických kritérií pre hudbu vo
filme od Aarona Coplanda, ktorý bol publikovaný v New York Times koncom 40. rokov minulého
storočia.
-

Vytváranie presvedčivej atmosféry času a miesta pomocou hudby

-

Hudbu možno použiť na zvýraznenie alebo vytvorenie psychologických vylepšení – na
vyjadrenie nevypovedaných myšlienok postavy alebo neviditeľných implikácii situácie

-

Hudba ako neutrálna výplň filmového pozadia

-

Vytváranie dojmu filmovej kontinuity prostredníctvom hudby

-

Hudba ako podpora divadelnej výstavby scény a jej úplné zakončenie

Sprievodnou a hlavnou myšlienkou týchto kritérií je hudba ako emocionálny urýchľovač filmu;
fakt, že väčšina filmov by bez takéhoto katalyzátora nedosiahla požadovanú emocionalitu.
V príspevku sú spomenuté a čiastočne analyzované aj psychologické aspekty hudby. Táto analýza
potvrdzuje dôležitosť kvalitne komponovanej filmovej hudby.
Kľúčové slová: filmová hudba, film, estetické kritériá, hudobná farba, skladba, emocionálny
katalyzátor, hudobná spolupráca

Summary
The basis and particular headlines of the article are formed by Aaron Copland´s codified set of
aesthetic criteria for music in film which were published in New York Times in the late 40s.
- Music can create a more convincing atmosphere of time and place.
- Music can be used to underline or create psychological refinements--the unspoken thoughts of a
character or the unseen implications of a situation.
- Music can serve as a kind of neutral background filler.
- Music can help build a sense of continuity in a film.
- Music can provide the underpinning for the theatrical build up of a scene and then round it off
with a sense of finality.
The main idea of these criteria is music as emotional catalyst in films, and the fact that most films
would lack the emotionality without this particular catalyst. There are also psychological aspects of
music analysed. The analysis confirms the importance of well-written film music.
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VPLYV ŠPECIFICKÉHO POHYBOVÉHO PROGRAMU NA ÚPRAVU
FUNKČNÝCH PORÚCH CHRBTICE ŽIEN
EFFECT OF SPECIFICAL EXERCISE PROGRAM ON ADAPTION
FUNCTION DEFECT VERTEBRAL COLUMN OF WOMEN´S
PaedDr. Elena Bendíková, 2. ročník, Športová edukológia

ÚVOD
Vzťah žien k životnému štýlu, pohybovým aktivitám, voľnému času a zdraviu sa
v súčasnosti polarizuje, z hľadiska uplatňovania (PA) v neprospech ženského pohlavia (Labudová,
1999, Medeková, 1997, Medeková, 1998). Ak berieme do úvahy znaky, ktoré definujú voľný čas
(slobodná voľba, radosť, uspokojenie, absencia stresu), tak pohľad z tejto roviny nám odkrýva
problémy, s ktorými sa ženy stretávajú v snahe včleniť pohybové aktivity do svojho denného
režimu. Súvisí to so špecifickým postavením ženy, a to plnením biologicko – reprodukčných,
výchovných, ale i ekonomických funkcií a úloh.
Zdravotný stav našej dospelej populácie sa zhoršuje s pribúdaním veku, keď do 25. roku
života sa objavuje ,,iba“ 25 % žien so zdravotnými problémami, od 66 roku je to už 78 % žien
s poruchami zdravia (Labudová - Gályová, 2000). V dospelej populácii SR sa vyskytuje iba 25 %
žien ako uvádza Labudová (2001), u ktorých sa zatiaľ neobjavili poruchy zdravia a cítia sa
zdatnými. V posledných rokoch narastá výskyt bolestivých stavov pohybového systému u dospelej
populácie (Thurzovová – Štulrajter, 1993, Thurzovová, 1997). Bolesti chrbta a chrbtice sú jedným
z najčastejších zdravotných problémov žien. Bolesti chrbta odzrkadľujúce stav chrbtice (a
svalového systému) – základnej štruktúry lokomotorického a statického systému ľudského
organizmu bývajú jedným z najčastejších problémov privádzajúcich ženy k lekárovi. Postihujú až
80 % populácie. Problémy s chrbticou majú ženy vo veku 30 až 50 rokov. Tento stav je
pravdepodobne závislý od intenzity práce v danom vekovom období na jednej strane a na strane
druhej nedostatočnou prevenciou a kompenzáciou (Jedlička, 1997). Dôsledky možno vidieť aj zo
štatistík poisťovní, kde takmer 20 % celkových výdavkov smeruje na liečbu chorôb spôsobených
práve nedostatkom pohybu.
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CIEĽ, HYPOTÉZY A ÚLOHY PRÁCE
CIEĽ VÝSKUMU
Vplyv špecifického pohybového programu na zlepšenie bolestivých stavov chrbtice u žien,
ktoré sú prejavom funkčných porúch chrbtice, odrážajúcich sa na správnom držaní tela.

HYPOTÉZY VÝSKUMU
Predpokladáme, že špecifický pohybový program bude pozitívne vplývať na zdravotný stav
ženy, s dôrazom na úpravu:
a) držania tela,
b) funkčného stavu chrbtice,
c) svalovú rovnováhu,
d) elimináciu bolesti chrbta.

ÚLOHY VÝSKUMU
1.

Prostredníctvom dotazníka zistiť symptómy bolesti chrbta u žien, výskyt funkčných porúch
chrbtice.

2.

Vytvoriť špecifický pohybový program pre experimentálnu skupinu žien a realizovať ho
v trvaní 12 týždňov.

3.

Vykonať vstupné a výstupné meranie a testovanie žien lekárom a zhodnotiť zmeny v daných
ukazovateľoch.

4.

Vyhodnotiť vplyv špecifického pohybového programu na úpravu funkčných porúch chrbtice.

METODIKA
Charakteristika výberového súboru
Základnou požiadavkou pre zaradenie žien do výberového súboru bola okrem vyplnenia
dotazníka aj dobrovoľná participácia na výskume a dobrovoľné podstúpenie všetkých odborných
vyšetrení. Išlo o somatometrické vyšetrenie, vyšetrenie posturálnych funkcií a funkčného stavu
svalovej sústavy. Ďalej symptóm bolestí chrbta v oblasti cervikálnej a lumbálnosakrálnej, čo sme
považovali za funkčné poruchy chrbtice, zároveň boli lekárom vylúčené závažné organické ortopedické a neurologické poruchy, ktoré by sa mohli podieľať na zhoršení zdravotného stavu.
Zistené stavy boli diagnostikované lekárom. Ženy neužívali farmaceutiká na úpravu bolestí (počas –
PP, v prípade potreby, informovali). Experimentálny súbor tvorilo 7 žien [tab 1], so sedavým
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zamestnaním, ktoré nevykonávali alebo iba nepravidelne (príležitostne) 1x týždenne TA, ktorých
(kalendárny) vekový priemer bol 43 rokov.

Tab. 1 Charakteristika výberového súboru žien (n = 7)
n / ukaz. vek

hmotnosť / kg výška / cm BMI

1. M.A.

43

62

165

22,7

2. V.O.

44

73

167

26,3

3. M.G.

42

65

158

26,1

4. A.J.

43

69

163

26,0

5. D.

41

77

170

26,6

6. M.M.

43

76

168

26,9

7. D.B.

40

71

165

26,1

Organizácia a postup pri výskume
Časový plán práce sa uskutočnil v piatich etapách, kde experimentálna časť bola
zrealizovaná v termíne od 26.2 2007 – do 17. 5 2007 v 12-týždňovom rozpätí. Realizoval sa trikrát
do týždňa (pondelok, streda, piatok) v rozsahu 60-minútovej cvičebnej jednotky v čase 17,30 –
18,30 hod. v telocvični MŠ – Podbreziny v L. Mikuláši. Experiment prebiehal pod odborným
vedením cvičiteľa pre dospelých (lekár podľa potreby). Pomôckou pre zostavenie programu
a dodržanie metodiky cvičenia bol metodický materiál ,,Bolesti chrbta a cvičenia“ (Antošovská
1997) a kompenzačné – vyrovnávacie cvičenia (uvedené v prílohe1, 2). Zároveň jeden cvičiteľ
zrealizoval celý PP s (EČ), aj ďalšie cvičenia, ktoré ženy mohli ďalej navštevovať už vo vlastnom
záujme.
Pri tvorbe pohybového programu sme sa zamerali na zvýšenie objemu pohybovej aktivity
telocvičného charakteru v spôsobe života žien stredného veku s dôrazom na vyrovnanie svalovej
nerovnováhy, ktorá sa prejavovala nesprávnym držaním tela a chybným pohybovým prejavom, ako
aj na bolestivých stavoch chrbtice.

Metódy získavania údajov
1.

Anamnéza, somatometrické a odborné posudzovanie Vojtaššák (1998).

2.

Hodnotenie statickej zložky – vyšetrenie celkového postoja poda Jaroša - Lomíčka (in
Hošková – Matoušková, 2005).
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3.

Diagnostika a hodnotenie dynamickej zložky funkcie chrbtice Labudová – Thurzovová (1988,
1992).

4.

Funkčný svalový test a diagnostika pohybových stereotypov Janda (1986, 2004).

5.

Denné záznamy bolestí podľa (www.primar.sk)

VÝSLEDKY A DISKUSIA
Z uvedených hodnôt BMI (tab. 1) vyplýva skutočnosť, že u žien experimentálneho súboru
bola zistená mierna nadváha, ktorá vychádza z hodnôt Šimoneka (2000), ktorá sa pohybovala
v rozmedzí od (25, 9 – 27, 3). Iba u jednej zo siedmich žien (1) sme pri vstupných meraniach zistili
hodnotu BMI pod hranicu 25,9, ktorej váha sa pohybovala v rozmedzí normy a nameraná hodnota
činila 22,7, to znamená, že pri 165 cm vážila 62 kg. Najvyššia hodnota BMI (26,9) bola zistená
u ženy (6), ktorá pri výške 168 cm vážila 76 kg. Uvedené zistenia o nadváhe aj keď malej, spolu
s hypokinetickým spôsobom života žien, sú predpokladom neinfekčných ochorení, ku ktorým bezo
sporu patria ochorenia vertebrogénneho aparátu vyvolávajúce

bolestivé stavy ako uvádza aj

Bollardová – Hlava (2000).
Z objektívneho vyšetrenia lekárom sme u žien zistili zvýraznenú thorakálnu kyfózu,
predsunuté držanie hlavy; lumbosakrálna, thorakálnolumbálna oblasť sa nerozvíjala úplne,
Thomayer, Schober, Stibor (pozitívny). Skrátený m. trapezius, levator scapulae, mm. scaleny
a sternocleidomastoideus bilaterálne, zvýšené svalové napätie krátkych extenzorov šije, zníženie
funkcie dolných fixátorov lopatiek. Skrátené svalstvo pektorálne. Bolestivé body v oblasti horného
okraja lopatky, obmedzený predkyv a zákyv hlavy. Funkčné blokády cervikothorakálneho prechodu
a hlavových kĺbov, s poruchou dýchacieho stereotypu.
Klinickým prejavom svalovej nerovnováhy bola zvýšená unavenosť, znížená výkonnosť,
ktoré viedli k funkčnej poruche kĺbov (blokády), tie v budúcnosti môžu vyústiť do ireverzibilných
morfologických degeneratívnych zmien (Thurzovová, 1989).

So súhlasom žien zo zdravotných záznamov sme zistili aj zdravotnú starostlivosť z pohľadu
liečby lekárom, ktorá bola u pacientov následovná:
Vyšetrenia: Rtg - chrbtice
Lieky na lekársky predpis: Veral 50 mg, Voltaren Rapid 50 mg, Mydocalm, Myolastan, Tralgit
SR tbl, Dorsiflex,
Voľnopredajné lieky: Ibalgin 400 = Ibuprofen 400, Acylpyrin, Panadol, Panadol extra,
Guajacuran, Nalgesin S,
Odporúčané vitamíny: B - komplex, Horčík, Magnézium, Vápnik, Kalcium,
Odporúčané doplnky výživy: B-komplex + vitamín C, Zinok., Horčík 250 mg,
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Iná liečba a rehabilitácia: rehabilitácia, fyzikálna liečba, lokálne obstreky, masáže.
Diagnóza pacientov: funkčné bloky, cervikobrachiálny syndróm, cervikokraniálny syndróm.
Prevencia: (CK sy): Správna poloha hlavy a krku počas spánku, vyhýbať sa nefyziologickým
polohám, prudkým pohybom a prechladnutiu (podchladeniu) chrbtice. (CB sy): Správna poloha
hlavy a krku počas spánku, vyhýbať sa prechladnutiu chrbtice a nefyziologickým polohám.
Skompletizovaním anamnézy pri vstupnej prehliadke sme získali prehľad o kalendárnom veku,
o hmotnosti, konštitučnom type, kde sme začali analýzu funkčných schopností výkonu podporného
pohybového systému. Najmä toto porovnávanie anamnézy a objektívneho nálezu bolo veľmi
dôležité.

A0)

Hodnotenie chôdze (chôdza sledovaná zozadu a spredu):
Chôdza u sledovaného výskumného súboru sa po realizácii experimentu vo výstupe stala

pružnejšiou, uvoľnenejšiou, dynamickou, nabitou energiou (oproti vstupnému hodnoteniu, pri
vstupnej prehliadke kde sa evidovala strnulosť a tvrdosť, ktorá bola príznakom zvýšeného napätia,
ako aj zhoršenej schopnosti uvoľniť sa). Spôsob našľapovania nebol správny, ženy ho realizovali na
celé chodidlo oproti správnemu našliapnutím na celé chodidlo cez pätu a postupne na špičku nohy.
Dĺžka kroku a rytmus chôdze nebol u všetkých žien rovnaký. U žien pri vstupnom vyšetrení sme pri
chôdzi zistili aj mierny úklon do pravej strany, ktorý sprevádzala aj vysunutá hlava dopredu, ktorá
je iniciátorom k začatiu pohybu.
U žien sledovaného súboru neboli zistené vážne poruchy chôdze od normy. Charakteristika
pohybového prejavu chôdze nám poskytla informácie o tom, do akej miery bol pohybový systém
negatívne ovplyvnený, postihnutie koordinácie, ako aj psychických prejavov.

A)

Interindividuálne hodnotenie držania tela (podľa Jaroš – Lomíčka)
Neexistuje absolútna norma pre správne držanie tela, lebo aj v tomto prípade rešpektujeme

to, že každý človek je jedinečný. K ideálnemu držaniu tela sa môžeme iba približovať.
Zhodnotením držania tela po vstupnom vyšetrení podľa Jaroša – Lomíčka (in Hošková –
Matoušová, 2005) bolo zistené u žien experimentálneho súboru nesprávne držanie tela (tab. 2).
Z pohľadu hodnotenia Jaroš – Lomíčka, ženy boli zaradené lekárom do III. skupiny, ktorá označuje
nesprávne držanie tela. U všetkých probandov bolo zistené predsunuté držanie hlavy, u 2 probandov
os krku bola mierne sklonená dopredu 10° a u ďalších 5 bola hlava vysunutá dopredu v rozmedzí
12° – 16°, ďalším javom bolo zvýšenie ramena na strane skráteného m. trapezius, oploštený hrudník
u 4 probandov, vysunuté brucho – prominujúce, mierne predsunutá panva – drieková lordóza.
Zistené nesprávne držanie tela probandov korešponduje s Bohrem (2000), Rýchlikovou (1997),
pripisujeme ho jednostrannej záťaži pohybovej sústavy v pracovnom procese.
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U žien sa potvrdilo kyfotické držanie postúry, ktoré sa podpísalo aj na nefyziologických
hodnotách krčnej, ale aj driekovej lordózy. Ani u jednej zo žien nebolo zistené dokonalé – správne
držanie tela pri vstupných meraniach, svedčia o tom bodové hodnotenia držania tela (obr. 1).

Tab. 2 Hodnotenie držania tela (n = 7)
n/kategória I. II. III. IV. V body známka hodnotenie
1.

2 2

3

2

2

11

3

nesprávne držanie tela

2.

3 2

3

2

2

12

3

nesprávne držanie tela

3.

3 3

2

2

3

13

3

nesprávne držanie tela

4.

2 3

3

3

3

14

3

nesprávne držanie tela

5.

3 3

3

3

3

15

3

nesprávne držanie tela

6.

3 3

3

3

2

14

3

nesprávne držanie tela

7.

3 2

3

3

2

13

3

nesprávne držanie tela

Obr. 1 zároveň dokumentuje stav držania tela probandov nielen pred, ale aj po realizácii
pohybového programu, ktorý vypovedá o jeho účinnosti na muskuloskeletárny systém. Zo siedmich
žien pri výstupnom hodnotení boli štyri ženy (1, 2, 3, 7) preradené lekárom do druhej skupiny, ktorá
je (podľa Jaroš – Lomíčka) charakterizovaná dobrým držaním tela.
Veľmi zlé držanie tela

16

15
14

14
12

14

13

13
12

11

12
11
10

Nesprávne držanie t ela

11

10

10

10
8
8
Dobré držanie t ela

6
4
Dokonalé držanie tela

2
0
1

2

3

4

5

6

7

n

Obr. 1 Bodové hodnotenia držania tela vstupných a výstupných hodnôt (n = 7)
Subjektívne a objektívne zlepšenie u všetkých žien nastalo viditeľne v I. a III. kategórii,
v postavaní hlavy a krku, brucha a sklonu panvy, zároveň nastalo u žien zlepšenie v postavení
držania tela v čelnej rovine. U ďalších troch žien (4, 5, 6) nastalo zlepšenie, ale lekárom neboli
preradené z III. skupiny. U týchto žien boli pri vstupných meraniach namerané vyššie bodové
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hodnoty držania tela. O účinnosti PP vypovedá aj index guľatosti chrbta, ktorý u žien (4, 5, 6) sa
zlepšil a pohyboval sa na hranici normy. Postavenie hlavy úzko súvisí so zakrivením v hrudnej
oblasti, kde sme pri vstupných meraniach zistili odchýlky v držaní tela v predo – zadnom postavení
chrbtice. Výstupné hodnoty guľatosti chrbta dokumentujú zlepšenie držanie tela žien. U probandov
(4,5,6) uvedené hodnoty (tab.3) sa pohybujú na hranici normy, Labudová (1988). Príčinou odchýlok
v oblasti ramenného pletenca bola svalová nerovnováha, ktorá vytvára tzv. horný skrížený syndróm,
ktorý je charakterizovaný zoskupením skrátených svalov - veľký prsný sval, horná časť svalu
lichobežníkového, dvíhač lopatiek, ohýbač hlavy a oslabených svalov- hlboké flexory krku a hlavy.
Tab. 3 Výstupné hodnoty guľatosti chrbta (n = 7)
i/n

1

2

3

4

5

6

7

výstup

93

95

93

88

89

89

92

Hodnoty krčnej lordózy experimentálneho súboru dokumentuje obr. 2, so vstupnými
a výstupnými hodnotami, ako aj rozdielom nameraných hodnôt.
Vstup
n = (7)

1

2

3

4

5

6

7

norma

Cervikálna lordóza(cm)

5,6

6,4

6,0

6,5

6,6

6,4

6,1

5 cm

Výstup

4,3

4,7

4,8

4,9

5,1

4,9

5,0

Cervikálna lordóza(cm)______________________________________________
rozdiel:

1,3

1,7

2,1

1,6

1,5

1,5

1,1

8
7
6
5

cm

6,6

6,5

6,4

6,4

6

5,6
4,7

4,8

4,9

5,1

6,1
4,9

norma

5

4,3

4
3
2,1

1,7

2

1,6
1,5

1,5

1,3

1,1

1
0
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

n

Obr. 2 Cervikálna lordóza (n = 7)
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Hodnoty driekovej lordózy experimentálneho súboru (obr.3).
Vstup
n = (7)

1

2

3

4

5

6

7

norma

Lumbálna lordóza (cm)

5,4

5,7

5,6

6,2

6,1

6,0

5,8

4 cm

Výstup

3,9

4,0

4,0

5,0

4,7

4,5

4,2

Lumbálna lordóza (cm)____ _______________________________________
rozdiel:

1,4

1,7

1,6

1,2

1,4

1,5

1,6

V sledovanom súbore pri vyšetrovaní zakrivenia chrbtice v stoji sme pozorovali zväčšenie
driekovej lordózy; výskyt vysunutého brucha v porovnaní s driekovou lordózou bolo zistené
u všetkých probandov. Príčinu odchýlok v postavení brucha (ochabnutého a dopredu vysunutého)
treba hľadať v nedostatočne rozvinutej sile brušných svalov. Oslabené brušné svaly sú aj jednou z
hlavných príčin zväčšenej driekovej lordózy.
7
6,2

5,6

5,7
6

6,1

6

5,8

5,4
5

4,7

4,5

5
3,9

4

4,2

4

norma

4
cm
3
1,6

1,7

1,5

1,5

1,4

1,6

2
1,2
1
0
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. n

Obr. 3 Lumbálna lordóza (n = 7)

B)

Hodnotenie dynamickej zložky funkcie chrbtice
Chrbtica žien sa stala vcelku vo všetkých svojich úsekoch ohybnejšia po realizácii PP,

o čom svedčia aj výsledky dynamickej zložky chrbtice.
V teste predklon trupu, ktorý sme merali Thomayerovým príznakom, zistené hodnoty
svedčia o obmedzenom pohybe. Vo vstupnom meraní ohybnosti chrbtice ani jedna zo žien
výskumného súboru nesplnila normu, to znamená, že sa nedotkla podložky ani špičkami prstov, čo
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bolo okrem iného spojené aj so

skrátením zadných svalov stehna ,,hamstringov“. Vstupné

namerané hodnoty sa pohybovali od 4 cm do 13 cm.
Pôsobením experimentálneho činiteľa po dobu 12 týždňov sa pri výstupnom meraní
namerali hodnoty splňujúce normu podľa Labudovej -Thurzovovej (1992) u žien, čím sa zlepšila
aj úroveň kĺbovej pohyblivosti chrbtice žien (obr. 4). U jednej zo žien (6) nastalo zlepšenie, ale
namerané hodnoty sa len približovali k hranici normy. Zároveň bol u nej zistený najväčší rozdiel
medzi vstupným a výstupným meraním v rozsahu (8 cm), čo považujeme za pozitívne u ľudí
s bolesťami chrbta.
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Obr. 4 Thomayerov príznak (n = 7)

Výstupné výsledky

zároveň poukazujú na dobrú flexibilitu chrbtice v smere predo –

zadnom, čo korešponduje s výsledkami Sailerová – Kopková (1997). Predpokladáme, že toto
zlepšenie

bolo podmienené aj zvýšením

rozsahu pohybov panvy okolo bedrových kĺbov

a naučením využívať dosiahnutý pohybový rozsah pri konkrétnom úkone. Sklon panvy (a s ňou
krížovej kosti) a jej ovládanie je dôležité pre hornú plochu krížovej kosti, ktorá je bázou pre vyššie
uložené stavce. Od jej sklonu v stoji závisí formovanie driekovej lordózy, a tým aj vyšších častí
chrbtice. Pri predklone zase dostatočný pohyb panvy okolo bedrových kĺbov dopredu umožnil
spustiť trup do predklonu voľne. V opačnom prípade ako tomu bolo pri vstupných meraniach bolo
potrebné chrbát ohýbať, pričom na chrbticu sa pôsobilo tlakovými vplyvmi – trpia hlavne predné
okraje stavcov ako uvádza Sojáková – Lánik (1988).
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Po absolvovaní programu sa zvýšili (stále v rozmedzí normy) aj hodnoty Schoberovho
a Stiborovho príznaku. V pohyblivosti driekovej chrbtice testovanej Schoberovým príznakom sme
zistili pri vstupných meraniach hodnoty menšie a pohybovali sa v rozpätí od 2 cm – do 3,8 cm na
hranici 4 cm, ktoré naznačili zníženie ohybnosti chrbtice v driekovej časti. To znamenalo skrátenie
paravertebrálnych svalov v driekovej časti chrbtice.
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Obr.5 Schoberov príznak (n = 7)
Výstupnými meraniami sme zistili hodnoty Schoberovho príznaku (obr. 5) od 4 do 6 cm,
ktoré Labudová – Thurzovová (1992) považujú za normu, vzhľadom k vstupným meraniam ich
hodnotíme pozitívne.
V Stiborovom príznaku (obr.6), ktorým sme testovali pohyblivosť v driekovej a hrudnej
časti chrbtice boli namerané nižšie hodnoty ako uvádza Thurzovová (1992), ktoré pri výstupnom
meraní sa pohybovali v rozmedzí (7 cm – 9 cm).
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V hĺbke úklonov do strán už pri vstupných meraniach sme u všetkých žien zistili lepšie
hodnoty na pravej strane v porovnaní s ľavou.
Avšak ani u jednej zo žien namerané hodnoty nedosahovali normu, opäť sa u jednej zo žien
pohybovali na hranici, ktorú dosiahli až po realizácii pohybového programu, - o čom svedčia
výstupné merania (obr. 7,8).

30
25
20

hypermobilita

24

23

22
17

17

16

22

21

20

19

20

16

norma
16,5

15

15

hypomobilita

10

7
5

5

5

5

5,5

5

3

0
1

2

3

4

5

6

n

7

Obr. 7 Pohyblivosť chrbtice – úklony (n = 7), vpravo
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Obr. 8 Pohyblivosť chrbtice – úklony (n = 7), vľavo
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C)

Svalový test

Svaly a svalové skupiny s tendenciou ku skráteniu

Naše výsledky o výskyte a zmenách svalovej nerovnováhy, ktoré predkladáme z hľadiska
celkového hodnotenia svalovej nerovnováhy, poukazujú na vysoký výskyt oslabených a skrátených
svalov a tiež nesprávnych pohybových stereotypov, ktoré súvisia a boli zaznamenaná aj pri
nesprávnom držaní tela. Z analýzy celkového hodnotenia výskytu funkčných porúch pohybového
systému a jeho zmien u žien sme v meraniach evidovali 100% výskyt svalovej nerovnováhy;
môžeme teda konštatovať, že svalová nerovnováha sa vyskytuje u všetkých sledovaných žien,
čím poukazujeme na pomerne závažný problém vo funkčnom stave pohybového systému žien
v strednom veku, aj keď tieto výsledky vyplývajú z metodiky hodnotenia celkovej svalovej
nerovnováhy. Uvoľnenosť svalového a väzivového aparátu sa prejavilo aj znížením svalového
tonusu hlavných svalových skupín a zväčšením fyziologických zakrivení chrbtice, o čom svedčia
namerané hodnoty v B časti.
V časti C dokumentuje výskyt najčastejšie skrátených svalov u žien.

Oblasť krčnej chrbtice je staticky aj dynamicky veľmi exponovaná. Samostatná hmotnosť
hlavy a jej nestabilná poloha vyžaduje trvalé napätie svalstva šije na zadnej strane krku. Svalová
nerovnováha bola zaznamenaná medzi oslabenými svalmi na prednej ploche krčnej chrbtice
a medzi skrátenými svalmi šijovými na zadnej strane krku. Tanner (1987) uvádza ako dôležitý
faktor pri náchylnosti na bolesť v šijovej oblasti, pleciach a bolesti hlavy stres, ktorý zvyšuje pocit
úzkosti či frustrácie a vedie k zvýšeniu svalového napätia v uvedených oblastiach, nepotlačenie
stresu vyvoláva svalové kŕče. K danému názoru sa prikláňa aj Hasarová, Šanta (www.edusan.sk),
ktorí zároveň tvrdia, že psychické napätie sa cez svalové vretienka prenáša na svalstvo a vedie
k jeho stuhlosti. V krčnom svalstve je väčšie zastúpenie svalových vretienok, preto sú bolesti
podmienené psychickým napätím viac lokalizované v oblasti krčnej chrbtice. Osuska (2001) ďalej
uvádza, že do napätého svalstva slabšie prúdi krv, a tým sa menej okysličuje a dostáva menej
výživných látok, čím sa dostatočne neodstraňujú jedy vznikajúce pri látkovej premene, ktoré
následne spôsobia tŕpnutie krku, bolestivé napätie šije, bolesti v oblasti krížov, medzi rebrami alebo
bolestivé body medzi lopatkami, ktorých podstatou je psychika, zriedka prichádzajúca odrazu.
Často týmto signálom neprikladáme veľký význam, aj keď bolesti trvajú čoraz dlhšie a prichádzajú
častejšie, až kým nevznikne tendinitída (zápal šľachy) alebo neuralgia, tortikolis, úsad, artróza či
artritída, všetky patológie, ktoré sú už chronické (Pallardy, 2006).
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U žien bolo zistené mierne skrátenie m. sternocleidomastoideus s prevahou pravej strany
nad ľavou, chybný posturálny stereotyp, ktorý sprevádzal predsunutie hlavy (ďalšie patológie)
oproti správnemu stereotypu držania hlavy; tento stav pripisujeme únave.
Skrátenie svalu vedie k prevahe povrchových kývačov hlavy nad hlbokými flexormi krku
(m. longus capitis, m. longus colli).
K tomu pristúpili u všetkých žien skrátené horné časti trapézových svalov (od tylovej kosti
a krčných stavcov až ku kostenému podkladu ramien). Tým vzniklo zvýšené prehnutie krčnej
lordózy a obmedzený rozsah predklonu hlavy. Jednoznačne u všetkých žien bol najviac skrátený
m. trapezius – pars descendens, so stranovým rozdielom, pravostranná, ktorej vrchol uhlu bol
oblejší oproti ľavej strane. Ani u jednej zo žien nebola zistená fyziologická hodnota m. trapezius –
pars descendens pri vstupných meraniach. Z ďalších príznakov funkčných porúch boli u troch žien
zistené, reflexné segmentové zmeny – svalové spazmy – bolestivo ,,spúšťové body“
v exponovaných svalových skupinách – horná časť trapézového svalu.
Nadmerné zaťaženie hornej časti trapézového svalu spôsobilo skrátenie aj dvíhača lopatky –
m. levator scapulae Gályová (1997), ktorý bol skrátený, s rovnakým stranovým rozdielom ako m.
trapezius – pars descendens. Rovnaký stranový rozdiel autori Rýchliková (1997), Velé (2006)
vysvetľujú podobnou funkciou oboch svalov a jednostranným preťažením daných svalov súčasne
(pri elevácii lopatky a ramenného kĺbu). Tento stav je zároveň pripisovaný aj sedavému
zamestnaniu s prevahou činností pravej ruky.
V oblasti trupu bolo diagnostikované mierne skrátenie m. pectoralis major, ktorý nám
potvrdzuje výskyt uvoľneného sedu, prejavujúci sa vtočenými ramenami, vpadlým hrudníkom
a zväčšenou hrudnou kyfózou.
U žien boli zistené aj poruchy rozvíjania chrbtice tým, že oblúk chrbtice nebol plynulý – čo
svedčilo o oslabení paravertebrálnych svalov chrbta. Pri vertebrogénom syndróme nemalú úlohu
hrajú samotné paravertebrálne svaly. Ich spazmus, hypertonus spôsobuje bolesť, tým Hevesi (2005)
vysvetľuje, že pacient niekedy má bolesť, inokedy nemá, pritom Rtg - snímok je ten istý, ako aj
v našom súbore žien, to znamená bol bez zmien.
Sprievodným stavom funkčných svalových porúch boli funkčné poruchy chrbtice – funkčné
blokády, diagnostokované v oblasti lumbálnej a cervikálnej. Tieto poruchy boli diagnostikované aj
v oblasti thorakálnej.
V subjektívnej sfére sa komplex funkčných porúch neprejavil bolesťami chrbtice, (ktoré boli
lekárom odstránené pri vstupnom vyšetrení) počas realizácie pohybového programu ani u jednej zo
siedmich žien, a ani v čase výstupného vyšetrenia.
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Výrazne skráteným svalom bol m. erector spinae, ktorý je podľa Gilbertovej a Matouška
(2002) najviac preťažovaný pri tzv. uvoľnenom sede, ktorý je typický u osôb so sedavým
zamestnaním. U všetkých 7 žien bolo zistené z testovaných párov posturálnych svalov symetrické
skrátenie m. erector spinae, jeho lumbálna časť.
Skrátenie vzpriamovačov chrbta v driekovej oblasti (m. erector spinae) a flexorov kolena má
priamy vzťah k výsledkom testov pohyblivosti chrbtice (Schoberov, Stiborov a Thomayerov
príznak), dosiahnuté hodnoty pri výstupnom meraní vypovedajú o účinku špecifického programu na
svalové skupiny.
Najčastejšie skrátená lumbálna časť vzpriamovača chrbta v našej malej vzorke probandov
svedčí o zvýšených nárokoch na jeho posturálnu a dynamickú aktivitu. Tento sval je
z kineziologického hľadiska článkom svalového reťazca na zadnej strane tela ako uvádza Scholzová
– Thurzovová – Ramacsay (2001), ktorým sú vzájomne prepojené horné a dolné končatiny.
Skrátenie vzpriamovačov chrbta s ďalšími svalmi spolu s oslabením ich fázických
antagonistov (m. gluteus maximus), kladie zvýšené nároky na stabilizačnú funkciu chrbtice
a panvy. Zároveň je to predispozícia, ktorá vedie k nesprávnemu držaniu tela – driekovej
hyperlordóze, zvýšené hodnoty lumbálnej lordózy, ktoré boli zistené aj u našich probandov,
a k častým bolestivým syndrómom chrbtice, o čom vypovedajú anamnézy probandov.
Skupina svalov v kombinácii so skrátenými vzpriamovačmi chrbta a vzostupnými snopcami
m. trapezius vedú k vertebrogenným poruchám uvádza Kutáč (2000), akými sú zväčšená krčná
lordóza spojená s bolesťami hlavy, zväčšená hrudná kyfóza, ktorá zároveň narušuje správne
dýchanie a v neposlednom rade drieková lordóza, ktorá spôsobuje nadmerné namáhanie kĺbov
v oblasti panvy, čím sa ovplyvňuje aj samotné postavenie dolných končatín.
Ďalšou zistenou skupinou bolo skrátenie flexorov kolenného kĺbu(m. biceps femoris, m.
semitendinosus, m. semimembranosus) – ohýbače kolenného kĺbu, ktoré ovplyvňujú pohyby
dvoch najväčších kĺbov tela – kolenného a bedrového, ako aj základné dynamické funkcie tela –
chôdzu, beh a napokon aj držanie tela.

Skrátené hemstringy musia byť vždy vytiahnuté. Pri

výraznom skrátení hemstringov dochádza ku zníženiu svalovej sily hemstringov, k inhibícii,
oslabeniu fázických antagonistov, ktorými sú tri hlavy štvorhlavého svalu stehna, čím vzniká
svalová nerovnováha. Výrazné skrátenie hemstringov, výrazne zasahuje do kvality funkčného
svalového reťazca, dynamických a statických funkcií dolných končatín, panvy a driekovej chrbtice.
Narušené je uzamknutie kolena, nie je možné ho úplne vystrieť(prepnúť), vzniká nestabilné koleno,
čím sa zhoršuje aj chôdza Janda (1994).
Viaceré výskumné práce in Thurzovová – Ramacsay, 1997 poukázali na priamy vzťah
skrátených hemstringov k bolestiam v krížoch, postupne i v hrudnej časti chrbtice ako aj zvýšený
sklon k únave, preťaženiu až poškodeniu hemstringov – znižuje sa ich schopnosť excentrickej
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kontrakcie. Mierne skrátenie hemstringov nemusí dlhodobo spôsobovať žiadne ťažkostí, malé
obmedzenie pohybov sa považuje za ,,normálne“. V sledovanom súbore sa jednalo o skrátenie
hemstringov, ktoré sa prejavilo obmedzením predklonu v stoji – neschopnosť dotknúť sa prstami
podložky, alebo aspoň priblížiť sa na vzdialenosť 2 - 3 cm. Probandi pociťovali napínanie a ťah na
zadnej strane stehna aj v podkolenných jamkách.
O natiahnutí svalov v rovine normy vypovedá hlboký predklon s dosahom na podložku
u všetkých žien až na ženu (6), ktorej hodnota Thomayer sa približovala k norme.
V kategórii mierne skrátený sval bol zistený m. piriformis, čím bola obmedzená addukcia
a vnútorná rotácia s pocitom ťahu na vonkajšej strane m. gluteus oproti druhej strane. Spolu
s flexormi bedrového kĺbu (m. iliopsoas, m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae) podľa
Hornáčka a Thurzovovej (1998) sú tiež následkom dlhodobého uvoľneného sedu, s možným
vplyvom na disharmóniu v oblasti bedrového kĺbu podporené šikmým postavením panvy a možnou
patológiou v lumbálnej oblasti chrbtice (zvyšuje sa drieková lordóza a bolesti krížov) umožňuje
pohyb v zmysle pritiahnutia stehna k brušnej stene a v bedrovom kĺbe má zásadný význam pri
držaní panvy v stoji i pohybový vzor chôdze. Obojstranná kontraktúra tenzorov sa prejavila
oddialením do abdukcie.
O skrátení m. quadratus lumborum vypovedajú namerané hodnoty v úklone vpravo
a vľavo ako aj nerozvíjajúca sa oblasť drieku, ktorá spolu s hrudnou oblasťou sa ,,zaoblila“. Pri
vstupných meraniach úklony do strán boli nesymetrické. Pri výstupných meraniach boli namerané
hodnoty len s malými alebo žiadnymi rozdielmi.
M. quadratus lumborum spolu s brušnými svalmi zaisťuje spojenie medzi hrudníkom
a panvou. Pri nádychu podobne ako brušné svaly zaisťuje fixáciu driekovej časti chrbtice, kde sval
zároveň sa podieľa na rozvinutí hrudníka pri nádychu a pri výdychu spolu s brušným svalstvom
zaisťuje stiahnutie dolných rebier, a tak vytláča bránicu čo najviac kraniálne. Skrátený m. quadratus
lumborum neplnil svoju funkciu v plnej miere. V nádychu sa drieková chrbtica prepadala do
lordózy, čím sa sval vyraďoval zo svojej funkcie, pri nádychu aj brušná stena. Bránica tak nemohla
v plnom rozsahu plniť svoju funkciu.
Ďalej m. triceps surae, ktorý sa podieľa na plantárnej flexii nohy v členkovom kĺbe,
vypovedal pri vstupných meraniach mierne skrátenie, plný drep bolo možné dosiahnuť len na
špičkách. Naopak, tento stav sa zlepšil po realizácii pohybového programu – ženy vykonali drep na
celých chodidlách, čo svedčilo o dobrom funkčnom stave svalu.
Adduktory stehna sú najviac zaťažované pri chôdzi a k určitému preťaženiu dochádza vždy
pri dlhšom stoji, pretože nikdy nezaťažujeme obe dolné končatiny rovnomerne. Skrátenie je skôr
jednostranné, ktoré vedie k tzv. ,,začarovanému kruhu“, ovplyvneniu funkcie bedrového kĺbu.
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Svaly a svalové skupiny s tendenciou ochabnutia
Analýzou nameraných údajov sme získali informácie o poradí najčastejšie sa vyskytujúcich
oslabených svalov, ktoré sa zároveň najväčšou mierou podieľajú na celkovom výskyte nesprávnych
pohybových stereotypov.
Celkový funkčný stav svalov a svalových skupín s tendenciou k ochabnutiu bol
neuspokojivý, o čom svedčia zistené oslabenia daných svalov.
Najmarkantnejšiu odchýlku od fyziologickej normy vykazoval m. gluteus maximus
m. rectus abdominis, hlboké flexory krku, mm. romboidei.
Fyziologická sila uvedených svalových skupín je podľa autorov Janda (1984), Bursová
(2005) považovaná spolu aj s dostatočne aktivovaným hlbokým stabilizačným systémom za jednu
z podmienok správneho posturálneho streotypu a prevencie ako aj eliminácie algických stavov
pohybovej sústavy. U žien boli zistené svalové nerovnováhy združené do horného a dolného
skríženého syndrómu. Tieto funkčné poruchy majú úzky vzťah k sedavému zamestnaniu
s dlhodobým jednostranným statickým preťažením pohybovej sústavy.
Z hodnotenia výsledkov sme zaznamenali najvyšší výskyt oslabenia u extenzorov
a abduktorov bedrového kĺbu. Plná extenzia v bedrovom kĺbe predpokladá na jednej strane
dostatočnú elasticitu a extenzibilitu m. iliopsoas a m. rectus femoris a na strane druhej dostatočne
silný m. glutaeus maximus. M. gluteus maximus bol málo aktívny pri stoji a chôdzi po rovnom
teréne. Výsledky hovoria, že pri extenzii dolnej končatiny bola primárna aktivácia m. glutaeus
maximus, substitovaná paravertebrálnymi svalmi chrbta u 5 probandov a ischiokrurálnymi svalmi
u 2 probandov.
,,Porušeniu jedných alebo druhých svalov, je z dynamického hľadiska obmedzený rozsah
extenzie v bedrovom kĺbe v poslednom segmente, kedy sa končatina stojná stáva končatinou
kročnov. Nedostatočný rozsah extenzie v bedrovom kĺbe sa nahrádza zvýšenou antverziou panvy
a moment otáčania sa tým prenesie z bedrových kĺbov do lumbo – sakrálneho prechodu, ktorý je
sústavne preťažovaný pri každom kroku. Je to len otázka času, kedy dôjde k prechodu z funkčných
porúch k morfologickým poruchám v tejto oblasti, ako uvádza Janda (1984).“
V poradí ďalšie boli u sledovanej vzorky najčastejšie oslabené brušné svaly – m.rectus
abdominis. Ženy majúce oslabené brušné a chrbtové svalstvo (čo spôsobuje nesprávne - nie
vzpriamené postavenie chrbtice a panvy), mali ovisnuté prsníky a súčasne aj nesprávne dýchali, čo
potvrdzujú aj výsledky Gályová – Adamírová (2004). Zároveň brušné svaly spolu s chrbtovými
svalmi majú - ako posturálne svaly – podstatný vplyv na ovládaní pohybov chrbtice a na
udržiavanie jej polôh.
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V poradí ďalšími boli u žien zistené oslabené dolné fixátory lopatiek – m. rhomboideus,
m.trapesius, pars media et inferior, ktoré sa prejavili miernym odstávaním lopatiek, ktoré pri
správnej funkcii fixujú lopatky k hrudi.

Pohybové stereotypy
Analýzou nameraných údajov sme získali informácie o poradí najčastejších nesprávnych
pohybových stereotypov, ktoré sa zároveň najväčšou mierou podieľajú na celkovom vysokom
výskyte nesprávnych pohybových stereotypov. Z hodnotenia výsledkov sme zistili výskyt
nesprávnych pohybových streotypov:
1.

extenzia v bedrovom kĺbe

2.

flexia trupu

3.

abdukcia v ramennom kĺbe

4.

flexia krku a hlavy

5.

stereotyp dýchania

Extenzia v bedrovom kĺbe sa prejavila nesprávnou aktiváciou naťahovačov bedrového kĺbu
v poradí: ohýbače kolena, vystierače chrbta a veľký sedací sval, ktoré bolo sprevádzané aj miernym
vytáčaním panvy od podložky u probandov.
Porucha stereotypu abdukcie bedrového kĺbu sa u probandov prejavila ohnutím dolnej
končatiny v bedrovom kĺbe, špička nohy smerovala nahor. Tento stereotyp unožovania Labudová –
Thurzovová (1992) nazývajú ,,tenzorový“ – je vykonávaný prevažne m. tensor fasciae latae. To
znamená, že pri abdukcii dolnej končatiny došlo k vzniku substitučného stereotypu, kde nebol
zachovaný pomer 1: 1 (m. glutaeus medius, minimus : m. tensor fasciae latae), ale vznikla
substitúcia, pri ktorej abdukcia začala m. tensor fasciae latae (alebo prevahou m. quadratus
lumborum a pohyb sa začínal eleváciou panvy). Tieto poruchy korešpondujú s nálezom svalovej
nerovnováhy, ktorá bola u žien sústredená v oblasti panvy a bedrového kĺbu – klinicky ide o tzv.
dolný skrížený syndróm.
Stereotypy extenzie, abdukcie, bedrového kĺbu dali informácie o dynamických a statických
pomeroch pri chôdzi k zvýšenej aktivácii ischiokrurálnych svalov (flexorov kolien) m. tensor fascie
latae a m. quadratus lumburum.
Súčasne dochádzalo k hypoaktivácii – útlmu extenzorov bedrového kĺbu – m. gluteus
medius et minimus. Pohyb, extenzia bedrového kĺbu sa prenášal viac na lumbo – sakrálny, prípadne
vyšší úsek chrbtice. Dochádza k jeho preťaženiu, k lumbálnej hyperlordóze, k vzniku nestabilných
krížov.
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Flexia trupu jedna z ďalších nesprávnych pohybových stereotypov, ktorá bola príznačná pre
ženy výberového súboru. Dvihnutie od podložky u 3 probandov bola po úroveň ramien a u ďalších
4 po úroveň lopatiek. (Probandi si nedokázali sadnúť, bez toho aby daný pohybový úkon
nevykonali švihom so vzpriameným chrbtom). Pri tomto pohybovom stereotype prevažovali flexory
bedrového kĺbu a skrátené vzpriamovače chrbtice.
Chybný stereotyp flexie hlavy a krku sa prejavil oslabenými svalmi. Výsledkom svalovej
nerovnováhy bolo predsunuté držanie hlavy s preťažením cervikocranilného a cervikothorakálného
prechodu, zväčšenou krčnou lordózou, gotické ramená s eleváciou ramenného pletenca. Pri
testovaní hlava klesala k podložke za kratšiu dobu ako 20 s. (13 s.) kde probandi nevykonali plynulé
ohnutie hlavy, ale ju predsúvali a zároveň zaklonili. Typickým prejavom bolo vysunutie brady (Dve
ženy zároveň dvíhali aj ramená).
Znaky kyfotického držania tela boli diagnostikovateľná aj vizuálne, čo nám potvrdilo aj Rtg
vyšetrenie, s malými odchýlkami, pričom ženy nedokázali dokonale vzpažiť a pohyb kompenzovali
vysúvaním brucha dopredu. Porucha hybných stereotypov viedla k nesprávnej koordinácii pri
abdukcii v ramennom kĺbe a flexii krku.
Ďalej bola zistená porucha - stereotyp upaženia - abdukcia v ramennom kĺbe, ktorá sa
prejavila dvihnutím ramena a lopatky súčasne, ktorá zároveň odstávala, kde zároveň u 5 žien došlo
k miernemu úklonu. V oblasti pletenca ramenného sme zistili klinicky tzv. horný skrížený
syndróm.
Ďalším sa vyskytujúcim nesprávnym stereotypom bol u probandov nesprávny stereotyp
dýchania. Z komplexného klinického vyšetrenia pohybového systému našich probandov sme
získali ešte jeden významný poznatok: Ženy experimentálneho súboru dýchali tzv. horným typom
dýchania, ktoré patrí medzi najzávažnejšie poruchy stereotypu dýchania.
Tento typ dýchania vedie k zvýšenému napätiu vo svaloch medzi ramenami a krčnou
chrbticou. Pri vdychu dochádza k preťažovaniu pomocných dýchacích svalov (m. scaleni,
m. trapesius, pars cranialis, m. levator scapule) a k ich skráteniu. Akt výdychu je akoby „zavesený
na krčnú chrbticu“, čo môže byť príčinou bolesti v tejto oblasti, ako uvádza Thurzovová (1990). Na
chybnom hornom type dýchania, ako uvádza autorka, má vždy spoluúčasť i svalstvo prednej
brušnej steny. Bráničné dýchanie predstavuje pri normálnom stave organizmu najvhodnejší typ
dýchania, ktorý sa prejavil aj pri realizácii pohybového programu na pružnosti hrudníka žien, pri
ktorom dychová vlna postupovala pri nádychu od pása smerom nahor pri výstupnom meraní.
V tejto súvislosti na nízku úroveň telesného a funkčného rozvoja žien poukazuje aj Sailerová –
Kopková (1997); naše výsledky korešpondujú s ich zistením – poukazujú na nízku pružnosť
hrudníka a s tým spojené riziko kardiovaskulárneho ochorenia. Naše výsledky jednoznačne
dokumentujú veľké rezervy v hrudnom dýchaní.
346

Realizáciou pohybového programu, v ktorom sme neustále zdôrazňovali aj správne dýchanie
sa odrazilo na elasticite hrudníka a pľúcneho systému, čo sa nám prejavilo väčším obvodom
hrudníka v inspíriu a zasa menším v exspíriu Poukazujeme na nutnosť zamerať obsahovú stránku
cvičení s dôrazom na správne dýchanie, jogové cvičenia a plávanie. Je dôležité vytvoriť správny
dýchací stereotyp, lebo ako uvádza Hálková a kol. (2004) pozitívne ovplyvňuje držanie tela,
zlepšuje činnosť vnútorných orgánov a pozitívne pôsobí na psychiku (uvoľnenie napätia).
Všeobecne uznávaný pomer správneho kľudového dýchania je 1 : 2 , 2 : 4 (výdych je dlhší ako
nádych).
Výskyt ďalších porušených pohybových stereotypov sa vyskytoval len na nízkej úrovni.

Záver:
Predpokladáme v súlade s Jandom (1996), že prvým impulzom k vzniku svalovej
nerovnováhy u žien mohli byť s veľkou pravdepodobnosťou nesprávne pohybové stereotypy
fixované už v mladšom a staršom školskom veku, o čom svedčia výsledky Horváthovej (1995),
Jankovskej (2000), Kováčovej (2003), Polónyho (1998) a nami namerané výsledky čiastočne
potvrdzujú vysoký nárast skrátených svalov. V súčasnom stave uvedených svalových skupín sa
odráža hypokinetický životný štýl žien v strednom veku.
Naše výsledky ukazujú, akým smerom by sa mala uberať prevencia alebo odstraňovanie
funkčných porúch pohybového systému u žien v strednom veku s prevažne sedavým zamestnaním
a nedostatočnou telocvičnou aktivitou. Prevencia je založená predovšetkým na poznaní
štrukturálnych, funkčných vzťahoch, presnom vyšetrení a analýze funkčnej poruchy a následnej
voľbe adekvátnej metódy na odstránenie funkčnej poruchy. Cielenými cvikmi zameranými na
ovládanie úsekov i celej chrbtice v polohách a pri pohybe sme dosiahli, že probandky vedeli
hodnotiť a korigovať svoje držanie tela, že vedeli správne vykonávať cviky aj pri individuálnom
cvičení, že pochopili ich zmysel a cieľ. Pohybový program sa pozitívne odrazil na držaní tela,
funkčnom stave chrbtice, svalovej rovnováhe i eliminácii bolesti chrbta žien dokumentované
v častiach A, B, C, čím sa nám potvrdila stanovená hypotéza.
Využívanie športovo – rekreačných aktivít za účelom upevnenia zdravia (Kučera, 1996)
a zlepšenia kondície (Gályová, 1992) je nedostatočné, čo má záporný vplyv na zdraví ženy
(Labudová, 1999). Preto je dôležité aktualizovať, skvalitniť a vhodne zaradiť do pohybového
programu cvičenia na úpravu bolesti chrbta, správne držania tela (Blahušová, 1988, Brody, 1993,
Kyselovičová – Strešková, 1996), posiľnenie posturálneho svalstva (Tanner, 1987, Jedlička, 1997,
Labudová, 1997, Brtková, 1999). Cvičenia podporujúce prirodzenú pohyblivosť chrbtice
(Kollárová, 1992), ktoré dokumentujú aj viaceré výskumné práce (Antošovská, 1993, Kopřivová,
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1989, Labudová, 1990,1997, 2000, Sojáková, 1989), s cieľom eleminovať a preventívne pôsobiť
na zdravotný stav ženy.

Resumé
Článok prináša informácie o výsledkoch špecifického pohybového programu počas 12 týždňov
a jeho vplyve na funkčný stav chrbtice žien v strednom veku dospelosti, ktoré autorka hodnotí
pozitívne. Zároveň prezentuje výsledky držania tela žien, jeho statickú a dynamickú časť, ako aj
úroveň svalového systému, ktoré sa podielali na odstránení funkčných porúch chrbtice a bolestivých
stavoch v oblasti cervikálnej a lumbálno – sakrálnej časti chrbtice.
Kľúčové slová: zdravie, špecifický pohybový program, funkčné poruchy chrbtice – bolesti chrbta

Summary
An article informs about the results of same specific movement program during 12 weeks and it´s
influence on a functional state of the middle – age women. At the same time the article introduces
tha results of the women´s body keeping it´s static and dynamic part, as well as the level of
musculine system which all helps with a removal of some functional spine´s defects and painful
moments in the C and LS.
Key words: health, specifical exercise program, function vertebral column - back pain,
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Príloha 1

Bolesti chrbta a cvičenia

Uvoľňovacie cvičenia
Základné postavenie (ZP):
Krčná chrbtica:
(ZP) Stoj rozkročný, pokrčené kolená, podsadiť panvu, vtiahnuť brucho.

1. ZP: pomaly plynulo otáčať hlavu vpravo, vľavo.
Pridať drobné kývanie hlavou, hlavne nad plecom.
Uvoľňujeme krčnú chrbticu (obr. 1).

2. ZP: bradou pomaly opisujeme ležatú osmičku vpred a vzad.
Začneme vpravo 6x a opačným smerom 6x.
Rozcvičujeme spojenie hlavy a krku, pohyblivosť 1. a 2. stavca,
špeciálne pri bolestiach hlavy a migréne (obr. 2).

3. ZP: ruky do tyla, krk vysunúť vpred – uvoľniť zatlačiť vzad proti rukám.
Vykonať 2 série po 10x. Napíname vzpriamovače chrbta, časť šije,
posiľňujeme krčnú chrbticu,
špeciálne cvičenie pri bolestiach hlavy, migréne.
Kompenzácia: vzpažiť striedavo vyťahovať z pliec (obr. 3).

4. ZP: úklon hlavy, výdrž 10 s,
pomaly v úklone kolíšeme hlavu vpred a vzad.
Nie do záklonu! Naťahujeme šikmé svalstvo krku,
všetko po hranicu bolesti.
Kompenzácia: vzpriamiť, pomalé otáčanie hlavou (obr. 4).
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5. ZP: upažiť dole, nadvihnúť plecia vpred – ohnúť chrbát, nadvihnutím pliec vystrieť chrbát.
a) upažiť, dlane hore: nadvihnutím pliec pretočiť paže vpred, dlane opäť hore a späť
10x. Uvoľnenie: pokrčiť kolená, mierny predklon, vytriasť paže.
b) Upažiť, dlane hore: lopatky priťahovať k sebe 10x, uvoľniť paže (obr.5).

Cvičenia 6,7,8,9
- sú zamerané na pohyblivosť a uvoľnenie chrbtice v rovine predozadnej.

6. ZP: podpor kľačmo na predlaktí, dlane hore.
Iba krčnú časť chrbtice ohnúť – predklon brada k hrudi 10x (obr.6).

7. ZP: podpor kľačmo – paže v polohe kľuku plecia sú vo výške lakťov.
Cvičiť hornou hrudnou časťou chrbtice: ohnúť – prehnúť 10x (obr.7).

8. ZP: vzpor kľačmo, cvičiť celou hrudnou časťou chrbtice (podsadiť panvu), pri bolestiach
chrbta vystrieť, nie prehnúť 10x (obr.8).

9. ZP: vzpor sedmo kľačmo, hlava hore, cvičiť driekovou časťou chrbtice: ohnúť- prehnúť 10x
v drieku (obr.9).
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Cvičenia 10, 11, 12,13
- precvičujú (uvoľňujú) chrbticu do strán.

10. ZP: podpor kľačmo na predlaktí,
hlavu krčná chrbtica v predĺžení hrudnej:
krčná chrbtica: úklon hlavy vpravo – vľavo 10x (obr. 10).

11. ZP: kľuk kľačmo: úklon hlavy vpravo, vľavo,
pridávame hornú hrudnú časť,
pohyb sa rozvíja po lopatky (obr. 11).

12. ZP: vzpor kľačmo:
a) úklon trupu vpravo, vľavo, pozrieť sa na chodidlá,
b) úklon trupu vpravo pridať predkolenie vpravo a opačne
10x (obr.12).

13. ZP: Vzpor sedmo kľačmo, presadať vpravo, vľavo,
úklon trupu v driekovej časti –10x (obr.13).

14.

Posiľňovanie medzilopatkového svalstva.
ZP: široký stoj rozkročný,
pravá dlaň sa opiera o kvadriceps,
ľavá paža voľne visí dole.

Ľavá ruka v päsť, skrčiť upažmo, lakeť ide za rovinu chrbta vzad, vystrieť, uvoľniť ruku
– 10x. Pridať pohyb zo skrčenia upažmo, krátke a rýchle pohyby vzad. Rozsah pohybu
10 cm, počet opakovaní 30x. Uvoľnenie: pokrčiť kolená, predklon trupu, vrchol ohnutia
sú lopatky, výdych lopatky klesajú (obr.14).
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15.

ZP: upažiť, vztýčene dlane, pažami opisujeme pomaly čo možno najväčšie bočné kruhy
vzad 10x. Vzpažiť, vztýčené dlane nad hlavou, malé rýchle krúžky vzad 10x. Striedať
8x, 6x a malé 8x, 6x. Uvoľnenie ramenného kĺbu, deltových svalov (obr. 15).

16. ZP: Široký stoj rozkročný, dlane na stehnách.
Hlava s chrbticou tvoria os,
okolo ktorej otáčame plecia, ľavé vpravo a pravé v vľavo.
Pomaly pridáme 2x - krát plecom a výdrž v krajnej polohe 8x (obr. 16).

17. ZP: Široký stoj rozkročný, dlane na stehnách, trup v miernom predklone: vytočíme sa
vpravo, pozrieme sa hore nad seba a výdrž 10 sekúnd. Rotačné cvičenie na hrudnú časť
chrbtice. Vystreté paže nútia chrbát sa čo najviac vytočiť. Striedame 3x na každú stranu
(obr.17).

18. Kompenzujeme predchádzajúce cvičenie.
Podsadiť panvu, predkloniť hlavu, napnúť celý chrbát,
výdrž, uvoľniť – vystrieť (nie prehnúť!) (obr.18).

19. Cvičenie špeciálne pre ženy. Posiľňujeme panvové dno,
sedacie svalstvo a driekovú časť chrbta. Pohyb panvou vpred a a sťahom sedacieho svalstva
podsadiť panvu a výdrž. Striedame cvičenia pomalé – veľký rozsah, polovičný rozsah –
krátke a rýchle – výdrž 10x (obr.19).
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Príloha 2

Natiahnutie skrátených svalov
Obr. 1
Trojhlavý sval lýtka
ZP: Sed priamy – pripažiť, dlane prstami na zem:
pritiahnuť pravú špičku k predkoleniu a ľavé chodidlo
prepnúť - striedať extenziu a flexiu v členkovom kĺbe

Flexory kolenného kĺbu
Obr. 2
(dvojhlavý sval stehna, poloblanitý, pološlachovitý sval)
ZP: Sed skrčmo roznožmo pravou, vzpažiť s výdychom predklon,
hlavu priblížiť k dopnutému kolenu, v polohe sa uvoľniť,
zvoľna dýchať po dobu 15 – 20 s., vymeniť na opačnú stranu.

Flexory bedrového kĺbu
(iliopsas, priamy sval stehna, krajčírsky sval)
ZP: ĽAh – paže v pripažení dlaňami nahor,
s výdychom skrčiť prednožmo pravú, rukami pritiahnuť
koleno k hrudi (nezakláňaťhlavu), danej polohe zotrvať
7 s. voľne dýchať s pocitom uvoľnenia v oblasti
bedrového kĺbu a driekovej časti chrbtice. S ďalším výdychom
pritiahnuť čelo ku kolenu a po krátkej výdrži sa vrátiť do ZP.
To isté zopakovať na opačnú stranu.
Obr. 3
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Priťahovače stehien
ZP: Sed roznožmo skrčmo chodidlamik sebe,

Obr. 4

rukami uchopiť členky a predlaktím tlačiť kolena
smerom nadol k podložke, v krajnej polohe výdrž
15 s. zhlboka dýchať, po ukončení natiahnutie uvoľniť
a opäť zopakovať.

Vzpriamovače trupu
ZP: sed skrčmo roznožmo chodidlami k sebe

Obr. 5

Rukami uchopiť chodidla, potom vykonať predklon.
V krajnej polohe zotrvať 15 s., zhlboka dýchať, uvoľniť sa
a vrátiť základnej polohy.

Štvorhlavý sval driekový

Obr. 6

ZP: sed skrčmo, upažiť, vykonať úklon v pravo
(bez rotácie trupu),pravé predlaktie položiť na podložku.
V danej polohe zotrvať, zhlboka dýchať do oblasti brucha.
Po uvoľnení sa vrátiť do ZP a zopakovať na opačnú stranu.

Veľký prsný sval
ZP: vzpor kľačmo – kontrakciou brušných svalov

Obr. 7

fixovať panvu, pomaly posúvať paže vpred po podložke,
nechať padať hrudník k podložke. V krajnej polohe zotrvať
15 s. a zhlboka dýchať. Uvoľniť a pomaly sa vrátiť do ZP.

Horná časť trapézového svalu

Obr. 8

ZP: sed skrčmo, vzpriamená chrbtica, paže v pri –
pažení, s výdychom úklon hlavy v ľavo, s nádychom
mierne dvihnúť pravé rameno hore a zároveň zatiahnuť
dole. V danej polohe zotrvať 10 s., zhlboka dýchať a vní mať tiaž hlavy, pohyb sa môže ukončiť pohľadom očí
smerom nadol. Pomaly s nádychom sa
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Hlboké svaly šije

Obr. 9

ZP: ľah - pokrčmo DK, ruky v záhlaví, hlava
uvoľnená v dlaniach, pomocou paží vykonať
pasívne predkláňanie uvoľnenej hlavy. V krajnej
polohe zotrvať 10 s. a pomaly sa vrátiť do ZP.

Zdvíhač lopatky

Obr. 10

ZP: poloha zo vzpriamenou chrbticou (sed, stoj, ľah),
Pootočiť hlavou vpravo, skrčiť predpažmo pravou a ruku položiť
na oblasť záhlavia, pomaly priťahovať rukou hlavu do predklonu,
v krajnej polohe zotrvať 10 s., zhlboka dýchať a pomaly s nádychom
vrátiť hlavu do ZP. Opačné rameno nadvíhať. Pozor - nevykonávať
príliš veľký tlak hlavy proti odporu ruky.

Posilnenie oslabených svalov
Obr.11
Hlboké flexory hlavy a krku
ZP: kľak sedmo – pripažiť, vystretý chrbát, pomaly
vysunúť bradu v pred – vrátiť do ZP a snažiť sa o aktiváciu
hlbokých flexorov hlavy a krku, mierne zasunúť bradu vzad..

Fixátory lopatiek
(dolná časť trapézového svalu)
ZP: ľah vpred, hlava opretá o čelo, vzpažiť dlaňami k sebe, stiahnuť k sebe obe polovice veľkého
sedacieho svalu s podsadením panvy, s nádychom zdvihnúť 15 cm paže od podložky, s výdychom
pomaly vykonať pažami cez pokrčmo upažmo do skrčenia pripažmo –lakťami k vonkajšej časti
hrudníka – pritiahnuť.

Obr. 12
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Brušné svalstvo
ZP: ľah pokrčmo, paže pozdĺž tela,

Obr. 13

Vedome stiahnuť brušné svaly – sedacie svaly –
mierne podsadiť panvu a driek pritlačiť k podložke,
uvoľniť.

•Posilňovanie brušných svalov, striedavo posilňujeme priamy a šikmé brušné svaly, dvíhanie
lopatiek od zeme ( 5 – 10 cm ) rovno hore, alebo pridáme úklony, vytáčanie trupu do strán
s rôznymi obmenami polohy dolných končatín

•Kompenzačné cvičenia na brušné svaly, natiahnutie, predýchanie
Veľký sedací sval

Obr. 14

ZP: ľah vpred, roznožiť paže pozdĺž tela, hlava
opretá o podložku čelom, pokrčiť DK v zanožení,
spojiť chodidla a krátko ich tlačiť k sebe. Vnímať
aktívnosť veľkého sedacieho svalu.

Stredný a malý sedací sval

Obr. 15

ZP: ľah na pravej strane, DK pokrčmo, hlava
opretá o spodnú pažu, ľavá ruka opretá o zem
pred telom. Stiahnutím sedacích svalov pomaly
opakovane unožovať ľavou. To isté na stranu opačnú.
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SÚČASNÝ STAV A ZMENY VO VYUČOVANÍ LYŽOVANIA NA
ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH V BANSKEJ BYSTRICI A V BREZNE
MODERN-DAY SITUATION AND CHANGES IN TEACHING SKIING AT
ELEMENTARY SCHOOLS IN BANSKA BYSTRICA AND BREZNO
PaedDr. Lubomír Král, 3. ročník, Športová edukológia

ÚVOD
Lyžovanie je súčasťou základného učiva v predmete telesná výchova na základných
a stredných školách. Uskutočňuje sa formou lyžiarskeho výcviku na zjazdových alebo bežeckých
lyžiach. Lyžiarsky výcvik žiakov sa organizuje ako lyžiarsky výcvik s dennou dochádzkou alebo
formou lyžiarskeho zájazdu. Kurzy sa konajú v 5 - 7 dňových sústredeniach.
Obsahom sa lyžiarsky výcvik zameriava na zvládnutie základných pohybových štruktúr
a špeciálnych pohybových zručností v zodpovedajúcich terénnych a snehových podmienkach, na
rozvoj základných pohybových schopností, na osvojovanie určených poznatkov a utvára
mimoriadne predpoklady na formovanie osobnosti žiakov (UČEBNÉ OSNOVY TV, 1997).
Zvládnutie obsahu učiva napomáha celkovému telesnému rozvoju a zvyšovaniu
všeobecnej pohybovej výkonnosti žiakov, napomáha osvojovaniu nových poznatkov a je veľmi
účinným prostriedkom na výchovné pôsobenie. Výraznými činiteľmi pri lyžiarskom výcviku sú aj
špecifické činitele, najmä zimné prostredie a premenlivosť prírodného prostredia.

Ciele tematického celku:
a) Lyžiarsky výcvik na zjazdových lyžiach
Ciele lyžiarskeho výcviku na zjazdových lyžiach sú špecifické a môžeme ich formulovať zo
štyroch hľadísk:
-

z hľadiska osvojovania pohybových činností je cieľom naučiť žiakov základným pohybom na
lyžiach a základným zjazdovým pohybom tak, aby žiaci na záver výcviku prekonali na
lyžiach strmší svah o sklone asi 25 -30 stupňov, v dĺžke 150 - 200 metrov pluhovými
oblúkmi alebo oblúkmi z pluhu, bez pádu a prerušenia jazdy a so zastavením na konci dráhy,

-

z hľadiska rozvoja pohybových schopností je cieľom prispieť k rozvoju týchto schopností,
predovšetkým výbušnej sily, dynamickej sily a obratnosti.

-

z hľadiska osvojovania poznatkov, dosiahnuť, aby si žiaci osvojili potrebné špeciálne
poznatky a všeobecné poznatky o lyžovaní,

360

-

vo formovaní postojov, záujmov a vo výchovnom pôsobení vytvoriť citový vzťah k lyžovaniu,
vypestovať trvalý vzťah žiakov k tomuto športu a získavať ich pre lyžovanie a pre pravidelnú
pohybovo-rekreačnú činnosť.

b) Lyžiarsky výcvik na bežeckých lyžiach
z hľadiska osvojovania pohybových činností je cieľom naučiť žiakov základným pohybom na

-

lyžiach a základným spôsobom behu na lyžiach tak, aby sa žiaci mohli účelne a bezpečne
pohybovať na bežeckých lyžiach v podmienkach bežeckej stopy a trate a vo voľnom teréne,
-

z hľadiska rozvoja pohybových schopností je cieľom prispieť k rozvoju všeobecnej
koordinácie, rýchlosti, dynamickej sily, všeobecnej vytrvalosti a rovnováhy a tým ku zvýšeniu
úrovne telesnej zdatnosti,

-

z hľadiska osvojovania poznatkov je cieľom dosiahnuť, aby si

žiaci osvojili potrebné

špeciálne poznatky a všeobecné poznatky o lyžovaní,
-

vo výchovnom pôsobení je cieľom účinne prispievať k formovaniu

morálno-vôľových

a charakterových vlastností žiakov, postupne získavať žiakov i pre lyžovanie na bežeckých
lyžiach s cieľom putovať po voľnej prírode a zvládnuť mierne zvlnený terén s bežeckým
vybavením a bežeckou technikou, zdôrazňovať význam

behu na lyžiach pre pohybovú

rekreáciu človeka.
V Rakúsku je možné zvoliť si na druhom stupni základnej školy špecializáciu, hudbu,
šport alebo lyžovanie a pokračovať tak vo vzdelávaní špecializovanou formou. Žiaci, ktorí si
nezvolia špecializáciu lyžovanie, v prípade záujmu môžu využiť lyžiarske kurzy, ktoré škola
ponúka už aj na prvom stupni základnej školy. Pri vyučovaní sa postupuje podľa aktuálnych plánov
Rakúskeho lyžiarskeho zväzu a v ponuke je zahrnutý aj snowboarding (Lehrplan der Volkschule,
2003).
V Nemecku je to podobne, len s tým rozdielom, že nie všetky školy majú v ponuke lyžiarske
kurzy, sú tu badateľné regionálne rozdiely (Lehrplan Sport, 1998).
Tendencie chápať šport ako zážitok vnášajú do výučby lyžovania nové prístupy aj vo
vzťahu učiteľ – žiak. Vo viacerých krajinách boli prijaté nové zásady (KUCHLER 2001):
•

voľnosť v spôsobe výučby,

•

vylúčenie akýchkoľvek národných štýlov,

•

technika je univerzálna – lyžovať možno dobre rôznymi spôsobmi,

•

neexistuje jediná správna cesta,

•

vyučovanie má byť „hravé“ (nie dril),

•

pocity z vyučovania majú vyvolať pozitívne emócie,
361

•

žiak nemusí kopírovať učiteľa,

•

je potrebné rešpektovať individualitu žiaka (psychické a motorické rozdiely),

•

komunikovať treba jednoducho a krátko – v dobrej nálade až v eufórii.
Vyučovanie lyžovania má na Slovensku priestor v Učebných osnovách telesnej výchovy

pre základné i pre stredné školy. V poslednej dobe sa však táto možnosť objavuje aj v materských
školách, ktoré zahŕňajú lyžiarske kurzy do svojich programov a spolupracujú pri nich s komerčnými
lyžiarskymi školami.
Lyžovanie je súčasťou povinnej výučby na všetkých pedagogických fakultách
telovýchovného zamerania vzhľadom k profesijnému smerovaniu absolventov. Do voliteľných
a výberových programov sa dostáva aj na ostatných vysokých školách. U budúcich pedagógov má
vypestovať návyky zmysluplného využívania voľného času, rekondičných a relaxačných pobytov
s cieľom metodicky zvládnuť obsahovú náplň lyžiarskej výučby (BLAHÚTOVÁ, 2003).

CIEĽ, HYPOTÉZY A ÚLOHY VÝSKUMU.
Cieľ výskumu
Zistiť súčasný stav, zmeny a rozdiely vo vyučovaní zjazdového lyžovania na ZŠ v Banskej
Bystrici a v Brezne. Zistiť, či učitelia a žiaci zaznamenali zmeny v lyžiarskom výstroji a s ním
súvisiace zmeny v metodike vyučovania lyžovania a porovnať rozdiely v širšom regióne a tiež
rozdiely výsledkov výskumu opakovaného s odstupom jedného roku .
Hypotézy
1.

Učitelia Telesnej výchovy na ZŠ a SŠ, ktorí sa zúčastňujú na lyžiarskych kurzoch, používajú
zastaralé metodické postupy, slabo sa orientujú v problematike vyučovania zjazdového
lyžovania a v nových trendoch tohoto športu a sami používajú zastaralý lyžiarsky materiál.

2.

Viac ako 50 % žiakov používa na kurzoch carvingové lyže a minimálne 50 % žiakov sa
zaujíma o možnosť vyučovania snowboardingu.

3.

Opakovanie výskumu po uplynutí jedného roka preukáže nárast používania carvingových lyží
žiakmi a učiteľmi na kurzoch lyžovania.

METODIKA VÝSKUMU
Pri získavaní údajov plánujeme použiť najmä metódy: štúdium literárnych prameňov,
dotazník, interview a pozorovanie.
Dotazníkom uvedeným v prílohe budeme zisťovať aktuálny stav vo vyučovaní lyžovania na
školách, záujem učiteľov o vyučovanie lyžovania, používania aktuálnych metodických postupov,
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aktuálneho lyžiarskeho výstroja a tiež možnosti vyučovania snowboardingu a bežeckého lyžovania.
Metódou priameho pozorovania a interview na kurzoch chceme overiť údaje získané dotazníkovou
metódou.
Vyplnené dotazníky sa vrátili od 50 učiteľov telesnej výchovy zo základných a stredných
škôl (osemročných gymnázií) v Banskej Bystrici v januári 2006. Ďalších 16 učiteľov telesnej
výchovy zo základných škôl v Brezne vyplnilo ten istý dotazník v januári 2007. Metódu priameho
pozorovania sme použili v Banskej Bystrici v roku 2006 na 5 lyžiarskych kurzoch, ktorých sa
zúčastnilo 118 žiakov a 14 učiteľov. V Brezne v roku 2007 sme pozorovali 40 žiakov a 5 učiteľov.
Na kurzoch sa zúčastnili žiaci 7. a 8. ročníka základnej školy.

VÝSLEDKY A DISKUSIA
Nasledovné údaje sme získali z dotazníkov, ktoré vyplnili učitelia telesnej výchovy zo
základných a stredných škôl v Banskej Bystrici v januári 2006 a učitelia telesnej výchovy zo
základných škôl v Brezne v januári 2007. Metódu priameho pozorovania sme overili výsledky,
ktoré vyplynuli z dotazníkov.
Prvá otázka v dotazníku sa týkala dĺžky praxe kvalifikovaných učiteľov telesnej výchovy
v Banskej Bystrici. Tu sme zistili, že priemerná dĺžka učiteľskej praxe je 11 rokov a vekové
zastúpenie je zhruba vyrovnané. Keďže carvingové lyže sa na Slovensku začali objavovať po roku
1996, teoreticky sa s nimi mohlo na vysokej škole stretnúť 12 z 50 opytovaných učiteľov (tab. č.1).
V Brezne vyplnilo dotazník 16 učiteľov, z ktorých 9 sa mohlo počas štúdia na vysokej škole
stretnúť s carvingovými lyžami.

TABUĽKA 1 Dĺžka praxe učiteľov / r.
Počet učiteľov

Počet učiteľov

37-30

13

1

29-20

14

2

19- 14

11

4

10 - 1

12

9

X= 11

Σ 50

Σ 16

B.Bystrica

Brezno

Dĺžka praxe/ r.

Ďalšie tri otázky sa týkali účasti učiteľov na kurzoch, ich vzťahu k vyučovaniu lyžovania a k jazde
na snowboarde.
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Na kurzoch sa zúčastňuje 45 z 50 opytovaných učiteľov z Banskej Bystrice a 16 zo 16 z Brezna..
Odpovede na otázku č.3 – Aký máte vzťah k lyžiarskym kurzom a k vyučovaniu lyžovania? - sú
zosumarizované v tabuľke 2.

TABUĽKA 2 Vzťah k lyžiarskym kurzom
Možnosť odpovede

počet

%

počet

%

35

70

12

75

8

16

4

25

školy, SLZ, SAPUL)

7

14

0

0

d) iné.........

0

0

0

0

∑16

∑100

a) rád/a, sa aktívne zúčastňujem lyžiarskych kurzov
b) rád chodím na kurzy, ale lyžovanie nie je mojou silnou
stránkou
c) bolo by vhodné, keby lyžiarske kurzy na školách
zabezpečovala iná, profesionálna organizácia (napr. lyžiarske

∑50 ∑100
B.Bystrica

Brezno

Zistili sme, že 70 % učiteľov z Banskej Bystrice sa aktívne zúčastňuje kurzov, avšak počas
priameho pozorovania a rozhovorov s nimi 50 % pripustilo možnosť vykonania kurzov inou
organizáciou, nakoľko nie sú dostatočne materiálne a metodicky vybavení. Priamo z dotazníkov
vyplynulo, že túto možnosť by volilo 14 % učiteľov a 16 % uviedlo, že sa na kurzoch zúčastňujú
viac-menej ako dozor, nie ako vyučujúci. V Brezne uviedlo možnosť a., 12 (75 %) učiteľov a počas
pozorovania sme zistili, že 1 z 5 učiteľov sa venoval na kurze hlavne bežeckému lyžovaniu.
Možnosť zabezpečenia kurzov inou organizáciou nepripustil ani jeden učiteľ, a to ani v dotazníku
a ani počas rozhovoru.
Otázkou č. 4 sme zisťovali, či učitelia jazdia na lyžiach alebo aj na snowboarde.

TABUĽKA 3 Jazdím na lyžiach, alebo aj na snowboarde
lyže

50

100 %

16

100 %

aj snowboard

1

2%

5

31,25 %

B.Bystrica

Brezno

Jeden z učiteľov v Banskej Bystrici uviedol, že jazdí na lyžiach aj na snowboarde a je držiteľom
licencie učiteľa snowboardingu „C“ od SAS. Počas pozorovaní na kurzoch žiadny z učiteľov
nejazdil na snowboarde a ani s ním nemal skúsenosť.
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V Brezne 5 učiteľov uviedlo , že jazdí aj na snowboarde, avšak ani jeden nebol držiteľom licencie
oprávňujúcej vyučovať snowboarding.
Ďalšími otázkami sme zisťovali prehľad učiteľov v oblasti carvingového lyžovania
a výstroja. Na otázku č. 5; Aké sú carvingové lyže v porovnaní s predchádzajúcimi, klasickými,
modelmi?, nevedelo zareagovať a vyjadriť sa k porovnaniu 10 učiteľov z Banskej Bystrice, čo je
20 %. V Brezne boli odpovede učiteľov jednoznačné.
Odpovede na otázku sú zosumarizované v tabuľke 4.
TABUĽKA 4 Čo si myslíte o carvingových lyžiach…
Možnosti

Počet

%

Počet

%

a) dočasný módny trend

8

16

0

0

b) carvingové lyže sú perspektívne

32

64

16

100

c) neviem

10

20

0

0

B.Bystrica

Brezno

Matematicko-štatistickým spracovaním výsledkov dotazníka sme zistili, že 16 %
z opytovaných učiteľov telesnej výchovy z Banskej Bystrice považuje v roku 2006 carvingové lyže
za dočasný módny trenda a 20 % nevedelo zaujať stanovisko. Počas pozorovaní na kurzoch sme
zistili, že zo 14 zúčastnených učiteľov 3 nemali skúsenosť s carvingovými lyžami a nevedeli sa
vyjadriť. Počas pozorovania v Brezne mali všetci 5 učitelia carvingové lyže a hodnotili ich
pozitívne.

Ako často lyžujete?, bola otázka č.7 a po spracovaní odpovedí sme zistili, že 52 % učiteľov
z Banskej Bystrice lyžuje aktívne a často, 28 % opytovaných učiteľov lyžuje len na lyžiarskych
kurzoch, 6 % nelyžuje vôbec a ostatní nepravidelne. Počas priameho pozorovania sme zistili, že zo
14 zúčastnených učiteľov 2 (14,3 %) lyžovali len na kurzoch. V Brezne 75 % opýtaných učiteľov
lyžuje aktívne a 25 % len na kurzoch. Počas priameho pozorovania z 5 učiteľov 1 (20 %) lyžoval
len na kurze.
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TABUĽKA 5 Na akom type lyží lyžujete?
Možnosti

Počet

%

Počet

%

a) starší „klasický“ model

24

48

0

0

b) carvingové lyže

26

52

16

100

c) snowboardujem

1

2

5

31,25

B.Bystrica

Brezno

Pomer klasických a carvingových lyží u učiteľov je v Banskej Bystrici mierne v prospech
carvingových lyží (52 %). Jeden z učiteľov jazdí na snowboarde a aj na carvingových lyžiach.
Počas pozorovania na kurzoch jazdilo 9 (64 %) zo 14 na carvingových lyžiach a na snowboarde
nikto.
V Brezne 16 (100 %) opytovaných učiteľov jazdí na carvingových lyžiach a 5 (31,25 %) jazdí aj
na snowboarde. Počas priameho pozorovania 5 (100 %) učiteľov jazdilo na carvingových lyžiach,
z toho 1 učiteľ používal aj bežecké lyže a na snowboarde nejazdil ani jeden vyučujúci.
Carvingové lyže ako vhodné na vyučovanie lyžovania na školách označilo 38 (76 %)
opytovaných učiteľov z Banskej Bystrice a 12 (24 %) nevedelo zaujať stanovisko. Z rozhovorov
s učiteľmi na kurzoch vyplynulo, že všetci štrnásti považujú carvingové lyže za vhodné na
vyučovanie lyžovania. V Brezne všetci opytovaní učitelia označili carvingové lyže za vhodné na
vyučovanie lyžovania, čo sa potvrdilo aj počas pozorovania na kurzoch.

Informácie o carvingovom lyžovaní získavajú opýtaní učitelia nasledovne:
TABUĽKA 6 Získanie informácií o carvingovom lyžovaní
Možnosti

Počet

%

Počet

%

a)z odbornej literatúry

10

20

8

50

b)z lyžiarskych časopisov

12

24

5

31,25

c) z internetu

5

10

3

18,75

23

46

0

0

d) iné-reklama, médiá, z rozhovorov, z Vysokej
školy…

B. Bystrica

Brezno

V Banskej Bystrici uviedli viac ako jeden zdroj informácií 4 respondenti. Pri výbere možnosti
z odbornej literatúry vedelo 5 učiteľov uviesť názov alebo autora a pri výbere možnosti
z lyžiarskych časopisov len 1 uviedol „Ski magazín“, ostatní neuviedli konkrétny časopis. Najviac
respondentov, 46%, vybralo možnosť „iné“, ale aj tu boli dôvody výberu veľmi všeobecné.
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Najkurióznejšie bolo snáď to, že 14 opýtaných učiteľov s dĺžkou praxe od 37 – 20 rokov uviedlo
ako zdroj informácií o carvingovom lyžovaní poznatky, získané počas štúdia na VŠ. Pri
rozhovoroch s učiteľmi

počas pozorovania na lyžiarskych kurzoch boli odpovede tiež veľmi

všeobecné.
V Brezne označilo možnosť a., 8 (50 %) respondentov, pričom konkrétne údaje o publikácii vedelo
uviesť 6 učiteľov a 2 uviedli čiastočné údaje. Piati vyučujúci , ktorí čerpajú z časopisov uviedli
konkrétne údaje.

Veľmi nás zaujímali odpovede na otázku č. 11, ktoré sú zosumarizované v tabuľke 7.
TABUĽKA 7 Na akých lyžiach lyžujú žiaci na kurzoch
Druh lyží

% žiakov

% žiakov

Klasické

54,4

30,62

Carvingové

45,6

69,38

B.Bystrica

Brezno

Podľa odpovedí učiteľov v Banskej Bystrici teda na lyžiarskych kurzoch 45,6 % žiakov lyžuje na
carvingových lyžiach, teda klasické lyže majú väčšiu početnosť o 8,8 %. Počas priameho
pozorovania sme zistili, že na 5 lyžiarskych kurzoch zo 118 žiakov 70 (59 %) lyžovalo na
carvingových lyžiach, čo je o 18 % viac ako na klasických lyžiach.
Po vyhodnotení údajov respondentov z Brezna sme zistili, že 69,38 % žiakov používa na kurzoch
carvingové lyže, čo je o 38,76 % viac ako klasické lyže. Počas pozorovania sme zistili, že zo 40
žiakov 32 (80 %) lyžovalo na carvingových lyžiach, čo je o 60 % viac ako na klasických lyžiach.

Zaujímalo nás tiež, či žiaci majú na kurzoch záujem o snowboarding.
TABUĽKA 8 Záujem žiakov o snowboarding
Záujem

Počet

%

Počet

%

áno

48

96

15

93,75

nie

1

2

0

0

neviem

1

2

1

6,25

B.Bystrica

Brezno
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Až 96 % učiteľov z Banskej Bystrice uviedlo, že žiaci na kurzoch majú záujem o snowboarding.
Počas pozorovania sme urobili anketu medzi 118 zúčastnenými žiakmi a 97, (82 %) z nich prejavilo
záujem o vyučovanie snowboardingu.
V Brezne 93,75 % respondentov potvrdilo záujem žiakov o snowboarding. Počas pozorovania 35
(87,5 %) zo 40 žakov prejavilo záujem o vyučovanie snowboardingu.

Ďalšou, 11. otázkou sme zisťovali, či sa žiaci na kurzoch môžu učiť aj snowboardovať. Tu
25 učiteľov (50 %) uviedlo, že žiaci môžu len lyžovať a 25 (50 %) uviedlo, že časť kurzu lyžuje
a časť snowboarduje. Žiaci sa mohli učiť (skutočne, snowboardovať) len u 1 učiteľa (z 50), ktorý
bol držiteľom licencie „C“ od Slovenskej asociácie snowboardingu. Počas pozorovania na kurzoch
sme zaznamenali možnosť snowboardingu na 1 z 5 kurzov a tu jazdilo striedavo na snowboarde
a na carvingových lyžiach 9 žiakov , pričom zodpovedný učiteľ jazdil na carvingových lyžiach.
V Brezne v r. 2007 uviedli 3 učitelia (18,75 %), že žiaci môžu na kurzoch používať aj snowboard.
Počas pozorovania na kurze jazdili všetci žiaci len na lyžiach.

Odpovede na 12. otázku, sme zosumarizovali v tabuľke 9.
TABUĽKA 9 Vyučovacie postupy používané na lyžiarskych kurzoch
Možnosti

Počet

%

Počet

%

a)využívam poznatky získané počas štúdia na VŠ

36

72

5

31,25

b) používam metodickú publikáciu

10

20

8

50

c) iné

4

8

3

18,75

B. Bystrica

Brezno

Z 10 učiteľov v Banskej Bystrici, ktorí označili možnosť b., 3 (6 %) používali aktuálne publikácie
(FHV UMB 2000, SAPUL 2001, Telesná výchova a šport mládeže 2006) a ostatní používali staršie
publikácie (1976, 1985) alebo nevedeli uviesť konkrétne údaje. Respondenti, ktorí označili
možnosť c., uviedli nekonkrétne časopisy a osobnú prax.
V Brezne 8 vyučujúcich označilo možnosť b., kde 6 (37,5 %) používali aktuálne publikácie
(PAUGSCHOVÁ

a kol.2004;

ŠTUMBAUER,

VOBR

2005;

RIEDER,

FIALA

2006;

TERNAVSKÝ 2001) a 2 (12,5 %) uviedli približný názov a rok vydania (1995 -1996).
Respondenti, ktorí uviedli možnosť „iné“, Uviedli konkrétne časopisy (Ski magazin, Snow).
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Ďalšou otázkou sme zisťovali, ako často a v akom rozsahu sa konajú kurzy. 46 (92 %)
učiteľov z Banskej Bystrice uviedlo raz do roka 5 dní, 3 (6 %) uviedli, každý druhý rok (striedavo
s plaveckým kurzom) a 1 (2 %) učiteľ napísal viac ako 1 krát v šk. roku 5 dní. V Brezne 16 (100 %)
učiteľov uviedlo 1 krát v roku 5 dní.

Bežeckému lyžovaniu sa na kurzoch v Banskej Bystrici venuje 11 učiteľov (22 %), ale
v minimálnej miere, 1-2dni po2 hodiny a 39 (78 %) sa bežeckému lyžovaniu nevenuje vôbec.
V Brezne sa bežeckému lyžovaniu na kurzoch venujú 4 učitelia, čo je (25 %) opýtaných, v rozsahu
1 až 2 dni v závislosti od podmienok v lyžiarskom stredisku.
V závere dotazníka sme zisťovali záujem učiteľov o aktuálnu metodickú publikáciu pre
školy, kde 50 (100 %) učiteľov z Banskej Bystrice prejavilo záujem. O aktuálne doškolenie
v oblasti vyučovania lyžovania prejavilo záujem 34 (68 %), nezaujíma sa 12 (24 %) a nevedelo
zaujať stanovisko 4 (8 %) učiteľov. V Brezne sa zaujíma o aktuálnu publikáciu tiež 100 %
respondentov. O aktuálne doškolenie v oblasti vyučovania lyžovania prejavilo záujem 13
(81,25 %), nezaujíma sa 2 (12,5 %) a nevedelo zaujať stanovisko 1 (6,25 %) učiteľov.

ZÁVER
Hypotéza č.1 sa potvrdila v zmysle používania zastaralých metodických postupov, nakoľko
len 6 % respondentov z Banskej Bystrice používa aktuálne metodické publikácie a ostatní používajú
buď zastaralé, žiadne alebo vyučujú podľa toho, čo sa naučili na VŠ. V Brezne používa aktuálne
metodické publikácie 37,5 % respondentov.
Z výskumu tiež vyplynulo, že orientácia v problematike carvingového lyžovania bola
u učiteľov z Banskej Bystrice do značnej miery len teoretická a carvingové lyže tu používa 52 %
respondentov.
Hypotéza č. 2 sa potvrdila čiastočne, nakoľko na carvingových lyžiach jazdilo v Banskej
Bystrici v roku 2006 podľa výsledkov z dotazníkov 45,6 % žiakov a podľa pozorovania na kurzoch
59 % žiakov, avšak o snowboarding sa zaujímalo viac ako 90 % žiakov.
Hypotéza č.3 sa potvrdila, nakoľko v Brezne v roku 2007 podľa výsledkov dotazníkov
jazdilo na carvingových lyžiach 69,38 % žiakov, čo je nárast, počas jedného roka, o 23,78 %
a podľa pozorovania 80 % žiakov, čo je nárast o 21 %.
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Cieľom druhej časti tohoto výskumu nebolo porovnávať rozdiely vo vyučovaní lyžovania
medzi Breznom a Banskou Bystricou. Zámerom bolo porovnanie výsledkov výskumu opakovaného
s odstupom jedného roka a vytvorenie širšieho regionálneho pohľadu na vyučovanie lyžovania na
Základných školách.
Po matematicko – štatistickom spracovaní výsledkov získaných z dotazníkov a pozorovania
sme zistili, že 100 % respondentov z Brezna (2007) používa carvingové lyže, zatiaľ čo v Banskej
Bystrici (2006) to bolo len 52 % opytovaných učiteľov. Carvingové lyže považovalo, v roku 2007,
za perspektívne 100 % respondentov z Brezna a v roku 2006, 64 % opytovaných z Banskej
Bystrice. Z týchto výsledkov vyplýva, že výskum opakovaný s odstupom jedného roka preukázal
nárast aj v týchto kategóriách. Tak isto sme zaznamenali nárast v používaní odborných metodických
publikácií, viď tab.6 a 7 a všetci respondenti prejavili záujem a aktuálnu metodickú publikáciu pre
školy.

Resumé
V tomto príspevku chceme oboznámiť odbornú verejnosť so stavom a so zmenami vo vyučovaní
lyžovania na základných školách v Banskej Bystrici (2006) a v Brezne (2007). Zisťujeme, či
učitelia a žiaci zaznamenali zmeny v lyžiarskom výstroji a s ním súvisiace zmeny v metodike
vyučovania lyžovania a tiež zisťujeme, či výskum opakovaný po jednom roku preukáže nárast
v používaní aktuálnej metodiky a výstroja.
Kľúčové slová: metodika vyučovania lyžovania na školách, lyžiarsky výstroj, základné školy
Summary
I want to familiarize the public with current situation of teaching skiing on Elementary schools in
Banska Bystrica and Brezno. We research whether teachers and pupils of Elementary schools in
Banska Bystrica and Brezno wear modern ski equipment and we also explore the changes in
methology connected to it. I discovered considerable increase of modern ski equipment and
methology connected to it during repeated research. This study was repeated a year later.
Keywords: methodology of skiing at school, ski equipment, elementary schools
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PRÍLOHY
DOTAZNÍK
Vážené kolegyne a kolegovia.
Úlohou tohto dotazníka je zistiť skutočný stav vo vyučovaní zjazdového lyžovania
začiatočníkov na základných a stredných školách .
1. Ste kvalifikovaný učiteľ, telesnej výchovy?
áno – nie
Ak áno, počet rokov Vašej učieľskej praxe je .......... rokov.
2. Zúčastňujete sa na lyžiarskych kurzoch organizovaných vašou školou ako učiteľ lyžovania?
áno – nie
Aký máte vzťah k lyžiarskym kurzom a k vyučovaniu lyžovania?
a) rád/a, sa aktívne zúčastňujem lyžiarskych kurzov
b) rád chodím na kurzy, ale lyžovanie nie je mojou silnou stránkou
c) bolo by vhodné, keby lyžiarske kurzy na školách zabezpečovala iná, profesionálna
organizácia (napr. lyžiarske školy, SLZ, SAPUL)
d) iné.........
3. Jazdíte na lyžiach, na snowboarde alebo na obidvoch?
Lyže: áno – nie
Snowboard: áno – nie
Aké sú carvingové lyže v porovnaní s predchádzajúcimi modelmi lyží?
- dlhšie – kratšie
- viac vykrojené – menej vykrojené
- ľahšie ovládateľné – menej ovládateľné
4. Sú carvingové lyže len dočasným módnym trendom, alebo si myslíte, že vývoj lyží sa bude
uberať ďalej týmto smerom?
a) dočasný módny trend
b) carvingové lyže sú perspektívne
c) neviem
5. Ako často lyžujete?
a) len na lyžiarskych kurzoch
b) často ( na kurzoch a tiež mimo kurzov)
c) nelyžujem
d) iné
6. Na akom type lyží lyžujete?
a) starší „klasický“ model
b) carvingové lyže
c) snowboardujem
7. Sú podľa Vás carvingové lyže vhodné na vyučovanie lyžovania na školách?
a) áno – nie
b) neviem
8. Odkiaľ ste získali údaje o carvingovom lyžovaní?
a) z odbornej literatúry( z akej?)....................................................
b) z lyžiarskych časopisov.............................................................
c) z internetu
d) iné............................................................................................
9.
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Na akých lyžiach lyžujú žiaci na kurzoch?
a) klasické...........% žiakov
b) carvingové.........% žiakov

10. Majú žiaci na kurzoch záujem o snowboarding?
a) áno –nie
b) neviem
11. Môžu sa žiaci učiť na kurzoch aj snowboardovať?
a) môžu len lyžovať
b) môžu len snowboardovať
c) časť kurzu lyžuje, časť snowboarduje
d) iné
12. Aké učebné postupy používate na kurzoch?
a) využívam poznatky získané počas štúdia na VŠ
b) používam metodickú publikáciu, metodické pokyny: aké...................................... rok
vydania................
c) iné.........
13. Ako často a v akom rozsahu sa konajú lyžiarske kurzy na vašej škole?
(napr. každý šk. rok, 3 dni)
14. Na kurzy dochádzate, alebo ste ubytovaní v lyžiarskom stredisku?
a) denne dochádzame
b) sme ubytovaní v lyžiarskom stredisku
c) iné
15. Venujete sa na kurzoch aj bežeckému lyžovaniu? Ak áno, v akom rozsahu?
a) áno...........
b) nie
16. Mali by ste záujem o aktuálny metodický list, alebo publikáciu s aktuálnou metodikou
lyžovania?
áno – nie
neviem
17. Mali by ste záujem o aktuálne doškolenie v oblasti vyučovania lyžovania ?
áno – nie
neviem
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