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NA CESTE KU KULTUROLÓGII 
 
 
Motto: 
„Schopnosť myslieť nespočíva len v presnosti jazyka či v deduktívnom 
rozvíjaní možných dôsledkov z hotových predpokladov, ale 
predovšetkým vo využívaní daného systému poznatkov na získavanie 
nových poznatkov, v neprestajnom prekračovaní dosiahnutých hraníc 
poznania, v prekonávaní rozporu medzi prijatým spôsobom vysvetlenia 
a novým, hoci drobným faktom, ktorý doňho nezapadá, alebo mu 
prípadne odporuje.“ 

Václav Černík: Myšlienkový experiment a produkcia ideí. 
 

Monografia Kulturologický koncept dejín národnej kultúry, ktorý 
predkladám odbornej verejnosti, predstavuje zatiaľ poslednú etapu 
mojej vedeckovýskumnej práce. Je vyústením a syntézou 
predchádzajúcich orientácií na literárnovedné štúdium a výskum, na 
štúdium mnohostrannej estetickej problematiky, tvorbu študijných, 
odborných a vedeckovýskumných prác v tejto oblasti. 

Od študentských čias ma popri národnej literatúre zaujímalo 
štúdium jazyka, jeho kvalít ako základného výrazového prostriedku 
literatúry. Bola to predovšetkým štylistika u prof. Paulinyho a prof. 
Hausenblasa, prostredníctvom ktorej sa mi začal otvárať nielen svet 
fonetiky, lexikológie a syntaxe, ale aj svet fonológie a neskôr, 
sémantiky a semiológie. Priviedli ma k tomu literárno-štylistické a 
literárno-estetické analýzy literárnych diel. 

V hľadaní odpovedí na to, čo je umeleckosť, čo tvorí literárnosť, 
kvalitu básnického, prozaického či dramatického diela mi pomohlo aj 
štúdium na pražskej filozofickej fakulte, stretnutie s profesorom 
Mukařovským a jeho dielom, s Máchovskými štúdiami, analýzou 
Němcovej Babičky či Polákovej Vznešenosti prírody a pod. 
V literárnovednom štúdiu som mala možnosť pokračovať aj po skončení 
vysokoškolského štúdia ako štipendistka a neskôr interná ašpirantka 
v Ústave slovenskej literatúry SAV. Štúdium sa rozšírilo na dielo Felixa 
Vodičku, tzv. ruských formalistov a v čase "odmäku" na začiatku 
šesťdesiatych rokov aj na slovenský štrukturalizmus, jeho úspechy 
v jazykovede, literárnej vede, umenovede, etnografii atď.  



V mladíckom nadšení som napísala prvú významnejšiu štúdiu 
K poetike lyrizovanej prózy (Litteraria I. Z historickej poetiky, 1964). 
Z tohto teoretického zázemia vznikla aj kandidátska dizertačná práca 
Slovenská lyrizovaná próza (1968), monograficko-bibliografická štúdia 
Margita Figuli (1970) atď. Zdalo sa, že teória prózy pod vedením a 
v spolupráci so školiteľom Oskárom Čepanom bude perspektívou pre 
ďalšiu vedeckú prácu. Umocnilo to aj stretnutie s dielom, ale aj 
s osobnosťou Romana Jakobsona na Slavistickom zjazde v auguste 1968 
v Prahe. 

Zámery sa rozplynuli po roku 1970. „Dobrovoľný“ odchod z ÚSL 
SAV urýchlila aj ponuka z FFUK, kde som v tom istom roku získala 
doktorát z filozofie a predovšetkým skutočnosť, že som tu preukázala 
odbornosť v literárno-estetickej problematike „Mukařovského školy“. 
Tento druh špecializácie bol v tom čase potrebný pri zriaďovaní nového 
študijného odboru na FFUK, Katedry estetiky a estetickej výchovy. 
Katedra mala pripravovať budúcich učiteľov tohto predmetu pre stredné 
školy. S pomocou prof. Mikuláša Bakoša, prof. Eugena Suchoňa, prof. 
Jozefa Kresánka a ďalších sa postupne vyprofilovali učebné plány. Mne 
pripadla na novej katedre úloha vypracovať a prednášať cykly 
prednášok z dejín estetiky, cykly prednášok z dejín, teórie a metodiky 
estetickej výchovy a realizovať ich v prebiehajúcom pedagogickom 
procese. 

Začali roky systematického a náročného štúdia. Nový študijný 
odbor mal iné zameranie ako bola literárnovedná štrukturalistická 
estetika. Dejiny estetického myslenia bez učebníc, prehľadov, bez 
dostupnej základnej pramennej literatúry. To všetko bolo treba nielen 
naštudovať, prednášať, viesť seminárne cvičenia, ale postupne aj 
dopĺňať literatúrou, študijným materiálom, sprístupňovať ich študentom, 
ktorí prejavovali mimoriadny záujem o štúdium. Popri dejinách estetiky 
tu bola špecializácia, pre ktorú samotná katedra vznikla, estetická 
výchova. Aj tá mala svoje dejiny, teóriu a metodiku.  

Z cyklov prednášok z teórie estetickej výchovy vznikla v priebehu 
rokov monografia Estetická výchova (in: T. Kuklinková, 
M. Zágoršeková, A. Fischerová: Estetika a estetická výchova, 1980), pre 
dejiny estetickej výchovy Antológia z dejín estetickej výchovy (1987, 
1992) a celý rad štúdií a študijných materiálov ako napr. Formovanie 
estetického a etického profilu mladej generácie (1983) a pod. Aj keď 
z dnešného pohľadu sú tieto práce nevyhnutne poznačené dobovou 



ideológiou, tak ako je v každom predchádzajúcom historickom období, 
nazdávam sa, že činnostný princíp L. S. Vygotského a M. S. Kagana, 
ako aj axiologická orientácia, formatívne pôsobenie estetických a 
umeleckých hodnôt v proces ich interiorizácie, ktoré som v monografii a 
štúdiách z tohto obdobia uplatnila, majú svoju poznávaciu a odbornú 
hodnotu dodnes. 

Nedostatok dostupnej odbornej literatúry pre dejiny estetiky, ktoré 
nebolo v silách jednotlivca v tom čase spracovať, som sa rozhodla 
nahradiť prekladom jedinečného diela A. F. Loseva a V. P. Šestakova 
Dejiny estetických kategórií (1978). Losevove dejiny vznikli ako 
analýza a zovšeobecnenie množstva materiálu z dejín estetického 
myslenia za dve tisícročia. Predstavujú systematický prehľad dejín 
estetiky v kategóriách, usilujúci sa o vytvorenie vedeckej teórie estetiky 
a vedeckých dejín estetiky. Preklad tohto diela do slovenčiny splnil 
niekoľko úloh: stal sa nielen náročným študijným materiálom, 
ukazujúcim nasledovaniahodný postup aj pre odborníka, ale pomohol 
vytvoriť špecifickú odbornú terminológiu, pre ktorú v slovenčine neboli 
udomácnené a kodifikované pomenovania. Z tohto hľadiska uvedenie 
Losevovej knihy do nášho kultúrneho kontextu bolo nielen náročnou 
prekladateľskou, ale aj odbornou činnosťou. 

Estetika a estetická výchova v sedemdesiatych a osemdesiatych 
rokoch, keď nadobúdala u nás postupne určitú personálnu i materiálnu 
základňu, si získala aj početné publikum nielen medzi študentmi, 
pedagógmi, ale aj medzi laickou verejnosťou. Neboli ojedinelé seriály 
článkov ako Estetické minimum v Smene na nedeľu, alebo seriál 
Estetická výchova v škole v Učiteľských novinách (1987/1988). Prvý 
inšpiroval vznik kolektívnej publikácie Umenie v živote človeka (1989), 
druhý sa stal impulzom pre učebnicu Estetická výchova pre stredné 
školy (1992, 1994, 1995), rovnako kolektívne dielo pedagógov 
estetickej výchovy, už absolventov tohto štúdia. 

Rovnako bolo treba pripraviť aj študijné texty alebo aspoň 
alternatívnu literatúru pre študentov stredných škôl. Kým vznikla prvá 
učebnica estetickej výchovy, preložila som ako doplnkovú, resp. 
alternatívnu literatúru knihu Dušana Šindelářa Krása v nás a okolo nás 
(1985). 

Možno konštatovať, že sa tu vytvorila v priebehu rokov škola 
estetickej výchovy s viac ako päťsto absolventmi, ktorí pôsobili nielen 
ako pedagógovia na stredných a vysokých školách, ale aj v rôznych 



kultúrnych inštitúciách. „Žiaci“ postupne preberali a prebrali časť 
pedagogických povinností, vypracovali sa na významných odborníkov a 
tým sa postupne otvorila možnosť riešiť nové problémy. Jednou 
z naliehavých úloh boli domáce dejiny estetického myslenia. „Domáce“ 
dejiny estetiky sa v tom čase, samozrejme, rozumelo české aj slovenské. 
Dôvodov na takého chápanie bolo viacej. České dejiny estetiky boli 
rozvinutejšie, mnohostrannejšie, známejšie, prístupnejšie svojimi 
vydanými a už aj zhodnotenými dielami. Súčasne vytvárali istú 
referenčnú aj hodnotiacu bázu, východisko pre výskum estetického 
myslenia na Slovensku.  

S odstupom času je celkom jasné, že reflexia dejín estetického 
myslenia na Slovensku nesúvisí bezprostredne s dejinami českej 
estetiky, aj keď sú tu mnohé filiácie, vzájomná podmienenosť atď., že 
dejiny estetického myslenia na Slovensku sa nezačínajú v prvej polovici 
20. storočia, ale že majú svoju históriu tak, ako ju má estetické myslenie 
v Čechách, že majú svojich predstaviteľov, základné okruhy problémov 
i funkcie, ktoré v danom období mali plniť a plnili. Preto bolo treba 
opäť sa ponoriť do literatúry, študovať pramene, triediť, komparovať, 
vytvárať kritéria hodnotenia, pokúšať sa o prvé interpretácie. Určitou 
pomôckou tu boli stručné prehľady dejín estetického myslenia (Dostál 
1972), Mirko Novák (1941), či pomerne obsiahla dvojdielna antológia 
Českého a slovenského estetického myslenia 19. a 20. storočia, 
kolektívne dielo zostavené a napísané pre moskovské vydavateľstvo 
Iskusstvo (1985), na príprave ktorého participovali aj členovia katedry. 

Bolo treba opäť absolvovať rozsiahle štúdium estetickej literatúry 
od Palackého, Hostinského, Durdíka, Nejedlého, Zicha, opäť k 
Mukařovskému, ale z iného aspektu, rovnako aj Čapka, Václavka až po 
Jaroslava Voleka, Miloša Jůzla, Dušana Prokopa či Savu Šabouka a 
ďalších. Pri štúdiu slovenskej estetiky poslúžili ako kompas práce 
Štefana Krčméryho, Pavla Bujnáka, ale predovšetkým štúdie Eleny 
Várossovej, z literárnych vedcov práce Stanislava Šmatláka, Jána 
Števčeka, Oskára Čepana, Mikuláša Bakoša, Alexandra Matušku, 
Karola Rosenbauma, Michala Bartku, Milana Hamadu, Bohuša Kováča, 
a celého radu ďalších bádateľov. Azda najdôležitejšie bolo nové 
prečítanie pramenného materiálu a jeho interpretácia. Možno aj preto 
trvalo dlhý čas, kým sa dospelo k prvým štúdiám z dejín estetického 
myslenia na Slovensku. Významné bolo v tomto smere úsilie Evy 
Botťánkovej, jej systematické štúdium staršej slovenskej estetiky a jej 



pokus o syntetické zhodnotenie estetického myslenia na Slovensku na 
začiatku 19. storočia. Bola som spolučitateľom tejto pramennej 
literatúry, svedkom, oponentom a recenzentom všetkých prác z dejín 
estetického myslenia na Slovensku a považujem jej prácu za východisko 
pre ďalšie bádanie v tomto smere. Preto aj prvá štúdia v publikácii je 
venovaná Eve Botťánkovej a jej koncepcii výkladu dejín estetického 
myslenia na Slovensku. 

Ako ukázali aj Botťánkovej štúdie, doterajší výskum estetického 
myslenia na Slovensku je zatiaľ iba parciálny. Sú potrebné najskôr 
heuristické výskumy, komparácie, tvorba kritérií, ktoré ovplyvňujú 
rôznorodé aspekty, kontexty, aby sme našli a zvolili adekvátne kritéria 
hodnotenia názorov jednotlivých autorov. Ako nám však ukázalo 
hodnotenie jej vedeckého výskumu, našla si priestor a podmienky na 
systematickú a sústredenú prácu v Umenovednom ústave SAV.  

V deväťdesiatych rokoch si spoločenské zmeny vyžiadali revíziu a 
nový pohľad na problematiku estetickej výchovy. Pokúsila som sa o ňu 
v štúdii Estetická výchova a proces humanizácie vzdelávania na 
vysokých školách. Hľadala som možnosti ako inovovať výklad 
estetickej výchovy a ukázať, zdôvodniť jej spoločenskú potrebnosť a 
efektívnosť aj v nových podmienkach. Súčasne som sa usilovala 
zanechať v štúdii aj dokument, svedectvo o pozitívnych úsiliach celého 
tímu vedeckých a pedagogických pracovníkov, ktorí sa ju usilovali 
uviesť do nášho spoločenského a kultúrneho kontextu v sedemdesiatych 
a osemdesiatych rokoch. Išlo mi o to, aby sa v záplave negovania 
predchádzajúcich činov a myslenia nevytratili a nepremlčali pozitívne 
stránky vzdelávacieho procesu estetickej výchovy tohto obdobia, aby sa 
skôr zhodnotili a prehodnotili a aby sa na pozitívne úsilia nadviazalo a v 
nich pokračovalo. 

Okolnosti podmienili môj ďalší krok smerom ku kulturológii, ktorý 
bol vlastne vyústením odbornej, pedagogickej a vedeckej práce 
predchádzajúcich rokov. Bol to krok k syntéze. Úvahy tohto obdobia a 
novú orientáciu naznačuje štúdia Estetika a kulturológia. Usilujem sa 
ukázať, čo majú estetika a kulturológia spoločné, aké sú ich distinktívne 
vlastnosti, postupy, okruhy problémov. Kulturológiu sa tu usilujem 
predstaviť a chápať v duchu súčasných poznatkov ako „vedu o 
metódach a teoretických základoch skúmania kultúry: kultúry ako 
významových/ hodnotových zoskupení a ako procesov ich tvorby a 
zániku, inštitucionalizácie a zmeny“ (Hubík). V kulturológii sa spája 



semiológia a sémantika s axiológiou v službe človeku, prejavuje sa tu 
jednota znaku, významu a hodnoty - v tvorbe, komunikácii, výmene, 
sprostredkovaní atď. 

Tak, ako sa na konci šesťdesiatych a v sedemdesiatych rokoch 
rodila a vyvíjala špecializácia, študijný a vedný odbor estetika a 
estetická výchova na Filozofickej fakulte UK, tak sa postupne vytváral 
priestor a situácia pre emancipovanie a etablovanie ďalšieho 
humanisticky zameraného štúdia, štúdia kulturológie, ktoré je vo svete 
všeobecne rozšírené a známe ako Cultural Studies, Kulturwissenschaft, 
Kulturlehre, wiedzy o kulturze kulturoznawstwo atď. 

Ani u nás v tejto oblasti vedeckého bádania nestojíme v súčasnosti 
na začiatku. V priebehu rokov sa aj u nás venovala pomerne veľká 
pozornosť kultúre, jej štúdiu pod hlavičkou rôznych vedných odborov: 
literárnej vedy, jazykovedy, histórie, archeológie, etnológie, 
jednotlivých umenovied, ale aj filozofie, sociológie atď. Na túto 
disparátnosť a súčasne spoluúčasť na výskume národnej kultúry 
poukazujem v štúdii Slovenská kultúra v ročníkoch SAS. Súčasne tu 
hodnotím aj jednu z inštitucionalizovaných podôb komunikácie 
s národnou kultúrou, z ktorej sa vytvorila istá tradícia. Okrem toho mi 
riešenie konkrétneho problému poskytlo východisko pre nastolenie 
teoretického problému, pokúsila som sa naznačiť model národnej 
kultúry. Išlo mi o to ukázať, že národná kultúra je mnohostranný 
otvorený systém kultúrnych procesov, ich vznikania, pretrvávania, 
premien aj zániku, rovnako aj kultúrnych javov, inštitúcií a procesov 
inštitucionalizácií, zmien, ale aj myslenia o nej, jej štúdia, šírenia, 
rôznorodých spôsobov komunikovania s ňou, vytvárania tradícií, aj 
polemiky s nimi. 

Ďalšie dve štúdie z dejín národnej kultúry sa zaoberajú kultúrnym 
dedičstvom, s dedičstvom myšlienok, ktoré nám tu zanechali významné 
osobnosti predchádzajúcich období. V prvej štúdii Aktualizácia starých 
umeleckých foriem som sa pokúsila ukázať ako revitalizáciou, „re-
konštrukciou“, znovuobjavovaním a odkrývaním starých umeleckých 
foriem ich možno nielen nanovo poznávať, zaraďovať do nových 
súvislostí, ako nás môžu aj dnes oslovovať, ale ako sa môžu stať aj 
zdrojom nových umeleckých inšpirácií a nových kultúrnych hodnôt. 
Možnosti cyrilo-metodského odkazu sú v tomto zmysle nielen podnetné, 
ale aj neustále aktuálne. 



V štúdii Na ceste k národnej a kultúrnej identite som si potrebovala 
ujasniť etapizáciu emancipačného procesu národnej kultúry, hlavné 
procesy, problémy, ich nositeľov a realizátorov. Veľké úsilie si 
vyžiadalo opätovné štúdium diela Jána Kollára, lebo som si ho 
hypoteticky postavila ako modelového autora pre postihnutie charakteru 
národnej kultúry, kvôli jeho mnohostrannej kultúrotvornej činnosti. 
Nakoniec som sa však tejto hypotézy musela vzdať, lebo sa ukázalo, že 
aj akokoľvek vynikajúca a výnimočná osobnosť, akou Ján Kollár 
skutočne bol, sama osebe nie je nositeľom rozhodujúcich procesov, ale 
je ich spolutvorcom, inšpirátorom, podnecovateľom. V tomto zmysle 
Jánovi Kollárovi pripadla skutočne významná úloha v procese 
národného obrodenia a v procese emancipácie národnej kultúry. Avšak 
muselo prísť organizované a postupne inštitucionalizované hnutie, 
s početným členstvom, vodcami, jednoznačnými mobilizujúcimi a 
zjednocujúcimi myšlienkami, ale rovnako aj média, šíriace tieto 
myšlienky, vytvárajúce, pripravujúce prijatie myšlienok v širšom 
národnom spoločenstve. Štúdia je prvá zo série pripravených a 
odprednášaných tém k národnej a kultúrnej emancipácii v prvej polovici 
19. storočia. 

Samostatnú stať som venovala Jazyku ako kultúrnej hodnote. 
Usilovala som sa tu ukázať mnohovrstevnatosť jazyka, ktorú nám 
predstavil vo svojom rozsiahlom a mnohostrannom lingvistickom diele 
profesor Rudolf Krajčovič a jednotlivé hodnoty, ktoré sú s jazykom 
bezprostredne spojené. Analýza Krajčovičových názorov ma len 
utvrdila v presvedčení o dominujúcom postavení jazyka v národnej 
kultúre. 

Štúdie k dejinám národnej kultúry a z dejín národnej kultúry 
nekončia predloženou publikáciou. Pripravené sú antológie z dejín 
národnej kultúry pre interné potreby študentov kulturológie. Roky 
realizujem kurz pre zahraničných záujemcov What is Slovak Culture 
like?, ku ktorému mám zozbieraný bohatý materiál v anglickej verzii. 
Predložené štúdie predstavujú iba časť mojej vedeckej a pedagogickej 
práce posledných rokov a sú východiskom pre ďalšiu výskumnú prácu. 
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OD ESTETIKY KU KULTUROLÓGII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K PROBLÉMU EXPLIKÁCIE DEJÍN ESTETIKY  
NA SLOVENSKU 
 
 
Motto: 
„Privykli sme si byť hádam až zbytočne skromní, zbytočne podliehame 
pocitom menejcennosti našej estetiky, ktorú vlastne ani dôkladne 
nepoznáme.“ 

Eva Botťánková: K prameňom estetického myslenia na Slovensku. 
 

Napísať dejiny estetického myslenia na Slovensku, alebo zostaviť 
jeho encyklopédiu, väčšiu syntetickú prácu, zostáva naďalej úlohou 
odborníkov v oblasti estetiky a pravdepodobne to bude úloha pre 
nasledujúcu generáciu. Napriek tomu, výskum v tejto oblasti predsa len 
pokročil a sme svedkami významných i keď zatiaľ parciálnych 
explikácií. V štúdii budem analyzovať systematickú prácu Evy 
Botťánkovej pri výskume dejín estetického myslenia na Slovensku, 
ktorý robila počas celej svojej vedeckej činnosti a vo viacerých dielach 
zanechala zásadné stanovisko k vývinu estetiky, predovšetkým na 
začiatku 19. storočia. Budem sledovať jej analýzy a interpretácie od 
Kuzmányho, cez latinské estetiky a poetiky, česky písané estetické 
traktáty a úvahy, po syntetické dielo K prameňom estetického myslenia 
na Slovensku z roku 1995. Rozoberiem aj jej koncepciu dejín estetiky, 
ako ju sformulovala v úvahách, ktorými sprevádzala jednotlivé diely 
Tatarkiewiczových dejín estetiky v preklade do slovenčiny. 
 
 
K interpretácii Kuzmányho estetických názorov +/  
 

V štúdii sa sústreďujem na tri problémy, ktoré sa mi zdajú stále 
aktuálne vo vzťahu ku Kuzmánymu a k interpretácii jeho estetického 
odkazu. Chcem sa pozrieť na jeho estetické názory cez esteticko-
historický aspekt a pochopiť jeho estetické názory ako kultúrno-
historický fakt. V tejto súvislosti chcem pripomenúť špecifický problém 
Kuzmányho estetického myslenia, jeho estetickej teórie a ich 
hodnotenia, to znamená aj začlenenia do dejín estetického myslenia na 
                                                        
+/ Príspevok na vedeckom seminári venovanom 50. výročiu založenia PF UK 

v Bratislave, Karol Kuzmány - život a dielo (1806 - 1866 - 1996). 



Slovensku. Pritom je potrebné dotknúť sa aj kritérií, ktorými sa 
posudzovali tieto názory v predchádzajúcich vedeckých analýzach a 
ktorými by ju bolo treba posudzovať v súčasnosti. 

Medzi významné štúdie, ktoré sa zaoberali analýzou a hodnotením 
estetického myslenia Karola Kuzmányho patrí nepochybne monografia 
Pavla Bujnáka, ktorý stál na začiatku záujmu o estetickú problematiku 
v Kuzmányho diele a venoval jej samostatnú kapitolu.1/ Ďalej sú to 
štúdie Milana Pišúta2/, Eleny Várossovej3/, Ladislava Čúzyho4/, ako aj 
práce J. Hajdúcha, J. Čerňanského, J. Thona5/ a ďalších. 

Do radu týchto štúdií patrí aj kandidátska dizertačná práca Evy 
Botťánkovej Karol Kuzmány a akceptovanie kantovskej estetiky na 
Slovensku z roku 1976.6/ Sama autorka sa ku Kuzmányho dielu ešte 

                                                        
1/ Pavol Bujnák: Dr. Karol Kuzmány. Život a dielo. Liptovský sv. Mikuláš 

1927. 
2/ Milan Pišút: Karol Kuzmány. In: Karol Kuzmány (1806 - 1966). Zborník 

z vedeckej konferencie ÚSL SAV a Matice slovenskej. Martin 1967, s. 11-
33. - Karol Kuzmány a jeho význam v literatúre národného obrodenia. In. 
K. Kuzmány: Ladislav. Bratislava 1968, s. 165-192 a ďalšie. 

3/ Elena Várossová: Filozoficko-estetické náhľady Karola Kuzmányho. In: 
Karol Kuzmány (1806 - 1966). Zborník z vedeckej konferencie ÚSL SAV a 
Matice slovenskej. Martin 1967, s. 67-83. 

4/ Filozoficko-estetické názory boli predmetom diplomovej a štátnej práce 
Ladislava Čúzyho st. a ml.. - Ladislav Čúzy st.: Karol Kuzmány ako filozof. 
Štátna práca. Komenského univerzita, Bratislava 1938. - Ladislav Čúzy ml.: 
Náčrt slovenského estetického myslenia v prvej polovici 19. storočia. 
Diplomová práca FFUK Bratislava 1974. 

5/ Ďalšie štúdie, ktoré uvádza Botťánková: J. Thon: Jakub Friedrich Fries 
učitelem K. Kuzmányho. Listy filologické. - Roč. 39, Praha 1912, s, 249-
257. - J. Hajdúch: Karol Kuzmány ako filozof a estetik. Štátna práca 1941. - 
J. Čerňanský: Slovenská filozofia na prechode od osvietenstva k romantizmu 
- Karol Kuzmány. Diplomová práca. 1954 

6/ Kandidátska dizertačná práca Evy Botťánkovej, FFUK. Bratislava 1976 
obsahuje mnohostrannú problematiku. Vzhľadom na to, že je zatiaľ iba 
v rukopise uvádzam jej stručný obsah:  
l. Metódy a výsledky doterajšieho skúmania Kuzmányho názorov a diela. 

Literatúra o Kuzmánym (s. 5-7). Obraz Kuzmányho v dielach literárnych 
historikov (s. 7-21). Hodnotenie jeho estetiky (s. 22-40).  

2. Faktory genézy a vývoja Kuzmányho estetiky (s. 41-48): Bratislavské 
lýceum a profesor Ján Gross (s. 49-68), Cesta do Nemecka a Jakub 
Friedrich Fries (s. 69-101).  



niekoľkokrát vrátila vo svojich publikovaných štúdiach.7/ Avšak už 
v prvej rozsiahlejšej a materiálovo bohatej práci nastolila celý rad 
problémov, ktoré sú v nejednom ohľade aktuálne dodnes, nielen pre 
dejiny estetického myslenia na Slovensku, ale aj v širšom kultúrno-
historickom kontexte.  

V súvislosti s doterajšími výskumami Kuzmányho estetických 
názorov Botťánková hovorí: „Možno konštatovať, že napriek 
rozsiahlym, dôležitým výsledkom a nemalým úspechom, ktoré sa 
dosiahli, ani literárna veda, ani filozofia nemohli skutočne bezozbytku 
„pokryť“ a vyčerpať celú estetickú problematiku Kuzmányho diela. 
Dokonca treba priznať, že v najdôležitejších otázkach - v otázke 
pôvodnosti a systémovosti Kuzmányho estetiky sa dostali tieto disciplíny 
do sporu - hoci latentného a nevyhroteného“.8/ Takto zhodnotila 
interpretácie Kuzmányho estetických názorov a nazdávala sa, že ich 
výskum nie je ukončený „ani po vecnej stránke“, ani po stránke 
metodologickej. Upozornila na fakt, aby sa „pri konkrétnom skúmaní 
Kuzmányho estetických názorov uplatnil práve špecifický estetický 
prístup - t.j. prístup, ktorý bude mať za cieľ zhodnotiť objektívnu 
podmienenosť Kuzmányho estetiky a jej miesto a význam vo vývoji 
estetického myslenia na Slovensku“.9/  

                                                                                                                           
3. Akceptovanie ideí kantovskej estetiky u Michala Gregussa a Františka 

Palackého (s. 102-103): Vznik a význam Gregussovej estetiky (s. 103-
108), Metamorfózy Palackého Krásovedy (s. 108-118), Estetické názory 
M. Gregussa a F. Palackého (s. 119-152).  

4. Estetické názory Kuzmányho na pozadí súdobého stavu estetického 
myslenia na Slovensku: Problémy interpretácie Kuzmányho estetiky (s. 
153-166), Noetické aspekty Kuzmányho estetiky (s. 166-187). - Záver: 
Problémy explikácie dejín estetiky na Slovensku (s. 188-206). 

7/ Autorka sa ku Kuzmányho dielu vrátila v štúdiách publikovaných pod 
názvom: K prameňom estetického myslenia na Slovensku z roku 1993, kde 
podala aj analýzu starších latinských poetík, ktoré predchádzali Kuzmányho 
estetickým názorom. - Cestami ku slovenskej estetike, 1994. - Knižne vydala 
syntézu týchto prác: K prameňom estetického myslenia na Slovensku. Veda 
Bratislava 1995. 

8/ Všetky citáty sú z rukopisu kandidátskej práce, uloženej v Univerzitnej 
knižnici v Bratislave. Uvedený citát na s. 39. Pri písaní mien zachovávam 
podobu z citovaného diela. 

9/ c.d., s. 39-40. 



Špecifický estetický prístup, estetické hľadisko, estetické kritérium 
podľa nej malo pri skúmaní Kuzmányho estetických názorov obsahovať 
dva aspekty: „skúmanie vlastných estetických názorov Kuzmányho - 
skúmanie ich predpokladov, genézy a vývoja, ideových zdrojov, analógií 
a paralel“. Druhý aspekt by sa mal zamerať „na základe podrobnej 
analýzy a interpretácie - na zaradenie názorov do historického kontextu 
estetického myslenia na Slovensku. Tento estetický prístup má určité 
predpoklady komplexnosti… a umožní posudzovať Kuzmányho estetické 
názory“.10/ Dodajme v duchu Botťánkovej názoru, umožní posudzovať 
Kuzmányho estetické názory reálnejšie, objektívnejšie a poukáže na ich 
skutočný prínos a historický význam.11/  

Nazdávam sa, že v týchto myšlienkach je naznačená určitá stratégia 
ako postupovať pri výskume nielen Kuzmányho estetických názorov, 
ale aj pri výskume a hodnotení estetického myslenia na Slovensku 
vôbec. Jednotlivých autorov treba posudzovať na základe estetických 
kritérií, tie treba priebežne a permanentne tvoriť adekvátne k 
posudzovaným a analyzovaným javom. Rešpektovať ich jedinečnosť, 
inakosť, špecifickosť a neuplatňovať pri nich vopred stanovené schémy, 
kritériá iných vedných disciplín či uplatňovať iba kritéria platné v 
inonárodných rozvinutých estetických systémoch a tradíciách. 

Botťánková v uvedenej práci sama skúmala Kuzmányho estetickú 
problematiku z niekoľkých aspektov. Zhodnotila odbornú literatúru 
napísanú na danú tému, preskúmala genézu a vývoj Kuzmányho 
estetiky, vplyv bratislavského lýcea a prof. Jána Grossa, cestu do 
Nemecka a názory Jakuba Friedricha Friesa. Samostatnú kapitolu 
venovala akceptovaniu ideí kantovskej estetiky u Michala Gregussa a 
Františka Palackého. V poslednej kapitole hodnotila Kuzmányho 
estetické názory na pozadí dobového estetického myslenia na Slovensku 
a v závere načrtla problémy explikácie dejín estetiky na Slovensku. 
(Podrobnejšie pozri v poznámke č. 6). 

Autorka upozornila a pomerne podrobne analyzovala, rozpracovala 
a zdokumentovala vzťah Kuzmányho názorov ku kantovskej orientácii 
estetického myslenia na Slovensku. Využila pri tom analýzy Eleny 
Várossovej a ďalších. Pomenovala túto líniu a poukázala na potrebu 
akceptovať ju. Okrem Kuzmányho vychádzala z prác Michala Gregussa 

                                                        
10/ c.d., s. 40. 
11/ Touto problematikou sa zaoberám aj v kapitole Estetika a kulturológia. 



Compendium aesthetice, Palackého Přehledu dějin krasovědy a její 
literatury, Mateja Holka ml. a ďalších. 

Sledovala genézu kantovskej orientácie cez ďalšie dve generácie 
profesorov ev. lýcea, starších profesorov Jána Grossa, Štefana Fábryho a 
mladšiu generáciu profesorov Samuela Žigmondiho a ďalších, až po ich 
korene v nemeckej, jenskej proveniencii. Zisťovala, čo majú spoločné, 
aké sú analógie a možné komparácie. 

Spätosť Gregussa, Palackého a Kuzmányho s nemeckou estetikou a 
medzi sebou navzájom videla predovšetkým: v analogickej štruktúre a 
vnútornom usporiadaní ich prác. Prvým elementom tejto štruktúry je 
podľa jej názoru filozofické vymedzenie a založenie estetiky (definícia, 
predmet a jej miesto v systéme filozofických disciplín). Druhú časť tvorí 
teoretická alebo všeobecná estetika, ktorá obsahuje teóriu krásy, spojenú 
spravidla s výkladom a analýzou ďalších estetických pojmov a 
kategórií: vznešena, pôvabu, ošklivého, smiešneho, komického, 
tragického, ako aj s teóriou estetického ideálu, teóriou génia, vkusu a 
pod. Ťažisko tretej časti spočíva v rozvinutí teórie umenia - t.j. 
všeobecnej teórie umenia, teórie jednotlivých umení a klasifikácia 
umení. K charakteristických črtám koncepcie ich estetiky patrí tiež 
vymedzenie estetiky ako disciplíny, ktorej predmetom nie sú jednotlivé 
krásne predmety, ale idea krásy. Tým, že sa idea krásy javí zreteľnejšie 
v umení, predstavuje vlastný účel umenia, stáva sa umenie špeciálnym 
predmetom estetiky.12/  

Podobne vznikla u nich pod vplyvom kantovskej, konkrétnejšie 
Friesovej subjektivisticko-psychologickej filozofie aj teória vnímania 
krásy. „Pri vnímaní krásy hrá hlavnú úlohu cit, ktorým sa bezprostredne 
približujeme k pochopeniu reálnej podstaty - teda aj krásy.“ Palackého 
aj Kuzmányho estetika vychádzala z myšlienky o integrite ľudského 
ducha ako jedinej a jednotnej, neoddeliteľne pôsobiacej sile, ktorá sa 
navonok javí v troch rôznych formách: ako schopnosť poznávať, cítiť a 
chcieť. Friesova teória o schopnosti citu sprostredkovať medzi 
konečným zmyslovým svetom a večným svetom inteligibilným im 
potom umožnila rozvinúť myšlienku o cite ako orgáne krásy a 
umenia.13/ 

Uvedení autori mali tiež spoločný záujem o otázky estetickej 
terminológie, nachádzame u nich pokusy o pretlmočenie latinských a 
                                                        
12/ c.d., s. 201-202. 
13/ c.d., s. 202-203. 



nemeckých estetických pojmov, snahy zoznámiť sa s jestvujúcou 
európskou estetickou literatúrou, ktorú uvádzajú vo veľkom rozsahu a 
formulovať na jej základe určitú koncepciu dejín estetiky. 

Porovnaním estetických prác uvedených autorov Botťánková 
poukázala na relatívne úzku vnútornú väzbu a spätosť ich estetických 
názorov, na určitú analógiu ideového zamerania a koncepcie estetiky. 
Pripomenula však, že „ak sa rozhodneme označiť tento analogický 
moment Gregussovej, Palackého a Kuzmányho estetiky ako „kantovskú 
orientáciu“ v našom estetickom myslení, musíme si uvedomiť že táto 
charakteristika je iba určitým pomocným aspektom interpretácie, ale 
nikdy sa nemôže a ani nesmie stať kritériom hodnotenia tejto estetiky. 
Možno ju pochopiť ako charakteristiku určitej tendencie, objektívne 
existujúcu v našom estetickom myslení 19. storočia. Fakt akceptovania 
kantovskej filozofie a estetiky ani žiadne kritérium hodnotenia 
nedáva“.14/ V tejto súvislosti pripomína, že bude treba preto nájsť, 
vytvoriť adekvátne špecifické kritéria na hodnotenie tohto typu 
estetického myslenia, kritéria, ktoré budú brať do úvahy všetky 
podmienky, okolnosti a dôvody svojho vzniku. 

Tu vyvstáva teda druhá otázka, na ktorú Botťánková upozornila: - 
kritéria hodnotenia Kuzmányho estetiky a azda aj širšie, nielen 
Kuzmányho, ale aj estetického myslenia 20. a 30. rokov 19. storočia.15/ 
Nevystačíme tu len s doteraz prezentovanými kritériami a meradlami, 
ktoré napriek tomu, že sú oprávnené a správne, nepočítajú s celým 
komplexom podmienok a okolností, v ktorých práve Kuzmányho 
estetika vznikala a s komplexom funkcií, ktoré chcela plniť a plnila. Ide 
predovšetkým o skutočnosť, ktorú Botťánková dokumentovala, že 
„estetika u nás nevyrastala z domáceho umenia: mala naopak jeho 
tvorbu korigovať, mala teoreticky formulovať princípy umeleckej tvorby, 
a tak podporovať jej rozvoj“.16/ Botťánková poukázala aj 
prostredníctvom Bujnákových názorov, že Kuzmányho generácia a 
Kuzmány sám dospeli k uvedomeniu si veľkého významu estetiky pre 
rozvoj národnej kultúry, významu filozoficko-estetickej vzdelanosti, 
ktorej základy svojimi prácami vedome kládli. Botťánková sa nazdáva, 
že práve Kuzmánym kantovská tradícia estetického myslenia u nás 
končí, lebo nenašla pokračovateľov. Ale „už prvé začiatky estetiky 
                                                        
14/ c.d., s. 204. 
15/ Podrobnejšie pozri kapitolu Estetika a kulturológia. 
16/ Botťánková, c.d., s. 65 



založili tradíciu estetického myslenia na Slovensku, tradíciu, v ktorej má 
svoje pevné miesto Kuzmány i Štúr“,17/ tradíciu, ktorá mala ďalšie 
orientácie a mysliteľov a trvá dodnes. 

Patril Kuzmány k zakladateľskej generácii estetického myslenia na 
Slovensku, alebo tu boli aj predchodcovia? Aj to sú otázky, ktoré si dala 
autorka, avšak už v ďalších výskumných prácach. Kým sa k nim 
dostaneme, naznačíme posledný problém, na ktorý upozornila 
v kandidátskej dizertácii. Otvorená zostala otázka prechodu Kuzmányho 
k romantizmu. Ako je známe, v prvej polovici 19. storočia sa 
v estetickom myslení stretávajú rôznorodé vplyvy, dochádza ku 
koexistencii, resp. k symbióze prvkov klasicistickej, osvietenskej a 
romantickej estetiky. V Kuzmányho estetických názoroch ako autorka 
upozorňuje, „nachádzame iba niektoré prvky romantického myslenia: 
vlastná estetická teória v podstate ešte nevybočila z rámca problémov a 
vzorov klasickej filozofickej estetiky, - z rámca problémov, ktoré 
v Nemecku rozvíjala Kantova škola a kantovská línia“.18/ Napriek tejto 
skutočnosti, jestvuje aj v spomínanej kantovskej línii vnútorná 
diferenciácia: „prevažovanie romantických prvkov nad prvkami 
klasicistickej a osvietenskej estetiky v línii od Gregussa a Palackého ku 
Kuzmánymu“. 18/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
17/ c.d., s. 67. 
18/ c.d., s.205. 
 



Latinské estetiky a poetiky19/  
 

Po kandidátskej dizertácii, z ktorej podstatné myšlienky uverejnila 
v stati Filozofické aspekty estetického myslenia na Slovensku 
v 19. storočí20/ sa ďalej venovala štúdiu dejín estetického myslenia na 
Slovensku, predovšetkým jej starším dejinám a neznámym alebo nemej 
známym osobnostiam a dielam. Postupne bolo vidieť výsledky jej 
systematickej práce. Roku 1992 prezentovala ďalšiu etapu výskumnej 
činnosti rozsiahlou štúdiou K prameňom estetického myslenia na 
Slovensku, ktorú vydala z grantových prostriedkov v xeroxovanej 
podobe pre knižnice, vedecké a vysokoškolské pracoviská. Práca mala 
dve časti: erudovanú štúdiu Latinské estetiky a poetiky 19. storočia a 
druhú časť tvoril výber latinských pramenných textov preložených do 
slovenčiny, ktoré Botťánková vybrala a odborne upravila. 

Touto štúdiou a antológiou sprístupnila doteraz nespracované 
obdobie v dejinách estetického myslenia u nás. Analýzou diel 
vybraných štyroch autorov Daniela Mateja Šervlaya, Mateja Holku ml., 
Michala Greguša a Ludvika Schedia posunula Botťánková výskum a 
poznanie prameňov starších dejín estetického myslenia na Slovensku. 
Ukázala v nich, že estetika dosahovala aj u nás na začiatku 19. storočia 
stredoeurópsku úroveň, že sa estetike venovala pozornosť, bola 
predmetom vzdelávania a záujmu a tvorila súčasť našich kultúrnych 
dejín. Nové prečítanie diel a preklad textov v nejednom prípade reviduje 
aj neadekvátne doterajšie výklady a hodnotenia. V prekladoch 
latinských textov sa dotvárala aj estetická terminológia, precizovali sa 
pojmy a pomenovania jednotlivých estetických javov. 

Táto ojedinelá antológia doplnená analýzami textov obsiahla 
Poetiku Mateja Ševrlaya, ktorá bola určená študujúcej mládeži a vyšla 
tlačou roku 1822. Do slovenčiny ju preložil Ján Dubovský a Botťánková 
z nej vybrala časť Prolegomena, v ktorých sa podáva definícia poetiky, 
rozdiel medzi poetikou a rétorikou a rad ďalších základných 
poetologických a estetických kategórií a pojmov. 

V antológii sa sprístupnili ďalej úryvky z diela Niekoľko úvah 
Mateja Holka ml. o krásnych umeniach a o pohanskej a kresťanskej 
                                                        
19/ Podrobnejšie pozri recenziu: Anna Fischerová: Botťánková, Eva: K 

prameňom estetického myslenia na Slovensku. Bratislava 1992, 65 s., pozri 
Slovenská literatúra, 40, 1993, č. 6, s. 463-464. 

20/ Ars 1991, č.2, s. 110-119. 



mytológii, s dvoma bájkami z kresťanskej mytológie, a síce O rozdiele 
medzi vidiekom a mestom od Batistu Mantovského a O Kainovi od 
Desideria Erasma Rotterdamského, v preklade Alexandry Malej. 
Predstavila tak po prvýkrát v slovenskej verzii jeho historiozofickú 
koncepciu dejín umenia, ktorými sa zaradil k takým mysliteľom, ako 
boli J. B. Dubos, A. A. - C. Shaftesbury, ale predovšetkým J. J. 
Winckelmann. Štúdium Holkových názorov a ich hodnotenie pomôže 
revidovať tradované neadekvátne interpretácie jeho diela.  

Najrozsiahlejší výber pripravila z diela Michala Greguša Príručka 
estetiky, z roku 1826. Obsahuje výklad pojmu estetika, úvahu o tom, či 
je estetika náuka, veda a filozofická disciplína, úvahu o pojme, 
základoch, kritériách a rozdelení slobodných umení a celý rad ďalších 
základných estetických problémov a ich riešenie. Príručku do 
slovenčiny preložila Klára Fodorová-Buzássyová ako diplomovú prácu 
na FFUK v Bratislave roku 1961. 

Poslednú časť antológie tvoria Základy filokálie alebo vedy 
o kráse, ktorú napísal Ludvik Schedius roku 1828. Botťánková z nej 
vybrala podstatné časti z Čistej estetiky alebo metafyziky relatívnej 
krásy, Čistej analytickej estetiky a čistej syntetickej estetiky a úryvky 
z dejín filokálie v slovenskom preklade Jána Dubovského.  

Latinské estetiky a poetiky v interpretácii a hodnotení Evy 
Botťánkovej posunuli poznanie nášho kultúrneho dedičstva zasa 
o významný krok dopredu, ukázali, že sme mali významné osobnosti a 
diela, ktoré formovali vedomie študentov i kultúrnej verejnosti na 
úrovni poznatkov vtedajšej nielen strednej Európy, ale aj v širšom 
európskom kontexte. 
 
 
Cesty k slovenskej estetike 
 

V systematickom výskume staršieho obdobia dejín estetického 
myslenia pokračovala Eva Botťánková prípravou antológie z diel, ktoré 
dotvárali obraz estetického myslenia prvej polovice 19. storočia a 
dopĺňali latinské estetiky a poetiky. Išlo o autorov známejších, 
Bohuslava Tablica, Jána Kollára, Pavla Jozefa Šafárika a Františka 
Palackého. Autorka pripravila výber z ich rozsiahlejších diel, viaceré 
preložila z češtiny alebo z nemčiny. Sprístupnila tak nielen samotné 
texty a umožnila ich štúdium, ale v sprievodných medailónikoch podala 



analýzu základných estetických myšlienok jednotlivých autorov a 
zhodnotila ich prínos do dejín estetického myslenia. 

Prvý dôležitý záver z týchto štúdií spočíval v tom, že Botťánková 
ukázala a zdokumentovala skutočnosť, že u nás jestvovala na začiatku 
19. storočia, presnejšie v 20. a 30. rokoch početná skupina nadšencov 
pre estetiku, deviati autori s pätnástimi rozsiahlejšími časopiseckými 
alebo knižnými prácami s estetickou problematikou. Pripomenula aj 
fakt, že v tomto období jestvovalo u nás systematické vzdelávanie aj 
v oblasti estetiky (na bratislavskom evanjelickom lýceu: Ján Gross, 
Štefan Fábry, Samuel Žigmondy, podobne aj na kolégiu prešovskom či 
banskobystrickom), ďalej že tu bola bohatá spolková činnosť so 
vzdelávacími a popularizačnými zámermi a ďalšou nepublikovanou 
produkciou. Ukázala, že to nebola náhoda, ale systematický záujem, 
príbuzná orientácia a snaha autorov podporiť intelektuálne vyzrievanie a 
u viacerých autorov vedomé vytváranie zázemia pre tvorbu národného 
umenia, širšie národnej kultúry.  

Nazdávam sa, že rovnako dôležitý je aj druhý záver, ktorý 
vyslovila v úvodnej štúdii v polemike s Bujnákom; dotýkal sa otázky 
kontinuity a diskontinuity estetického myslenia toho, ale aj 
nasledujúcich období. Prezentuje názor, že „kontinuitu nemožno chápať 
iba v zmysle bezprostrednej nadväznosti, či súhlasnej reakcie jedného 
autora na druhého: kontinuita znamená aj nepretržitú prítomnosť a 
vývin, ďalšie vnútorné i vonkajšie súvislosti (v tomto prípade nášho) 
estetického myslenia“.21/  

Pri každom autorovi uvádza podstatný dôvod jeho začlenenia do 
dejín slovenskej estetiky. Tablic napriek tomu, že „nenapísal žiadny 
estetický spis a jeho vlastné estetické zmýšľanie nájdeme iba implicitne 
v jeho literárne zameraných prácach, môžeme ho pokladať za jedného 
z tých, čo v období hľadania národnej identity slovenskej literatúry a 
umenia prispeli k formovaniu základov slovenskej estetiky“.22/ Podobne 
aj u Kollára iba detailnejší pohľad na menej známe diela napr. Pamäti 
z mladších rokov života či Slovník slavjanských umelcov pripojený 
k prvému Cestopisu atď., o aký sa sama pokúsila nám môže ukázať, že 
ani jemu „nemožno uprieť miesto v procese zrodu slovenskej estetiky“.23/ 
                                                        
21/ Botťánková, E.: Cestami k slovenskej estetike. Bratislava, Ústav dejín 

umenia SAV 1993, s. 7. 
22/ c.d., s. 9. 
23/ c.d., s. 11. 



U Šafárika nemožno obísť ani jeho príspevok v Počátcích českého 
básnictví, obzvláště prosodie, jeho prednášku „Výtah z řeči při začetí 
čtení metrických“ a názory na umenie a jazyk v ďalších prácach. Aj jeho 
názory „dotvárajú a dokresľujú obraz vývinu slovenskej estetiky v jeho 
dobe a vo vzťahu k jeho súčasníkom: J. Kollárovi, F. Palackému i 
mladšiemu Kuzmánymu“ 24/... „Palacký bol vo svojej dobe jedným 
z najtalentovanejších a najsamostatnejších mysliteľov v oblasti estetiky 
u nás. Plán jeho práce bol skutočne veľkorysý, systematický - zostavil ho 
na základe rozsiahlych znalostí estetickej literatúry od staroveku po 
súčasnosť i z hlbokej znalosti základných problémov estetiky a rôznych 
spôsobov ich riešenia“.25/ Pri hodnotení Kuzmányho nadväzuje na svoje 
predchádzajúce analýzy a iba potvrdzuje názor, že „Kuzmány bol 
jedným z našich najvýznamnejších estetikov 19. storočia, ktorí sa 
pokúsili vytvoriť vlastný filozoficko-estetický systém. Chcel sa stať 
šíriteľom a propagátorom estetiky ako jednej z filozofických disciplín, 
ktorej dosah pre vlastný rozvoj kultúry a umenia sa v jeho dobe 
pokladal za mimoriadne významný“.26/  

Aj táto antológia podobne ako predchádzajúca bola sprístupnená 
iba v obmedzenom počte exemplárov odbornej verejnosti. Ako 
xerokópie ich pripravili v Ústave dejín umenia SAV, Bratislava 1993, 
110 strán.27/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
24/ c.d., s. 13. 
25/ c.d., s. 16. 
26/ c.d., s. 19. 
27/ PhDr. Eva Botťánková (17.3.1944 Bratislava - 1.3.1996 Bratislava) po 

štúdiách estetiky na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, 
pracovala ako vedeckovýskumný pracovník v Ústave dejín umenia SAV. 



K prameňom estetického myslenia na Slovensku 
 

Pod týmto názvom vyšlo knižné prepracované a doplnené vydanie 
analytických štúdií a antológií, ktorými sme sa zaoberali 
v predchádzajúcej časti. Predstavuje prvú syntetickú prácu o estetickom 
myslení u nás v 20. a 30. rokoch 19. storočia. Ukázala, že estetické idey 
a koncepcie Mateja Daniela Ševrlaya, Mateja Holku ml., Michala 
Greguša, Ludvika Schedia, Bohuslava Tablica, Jána Kollára, Pavla 
Jozefa Šafárika, Františka Palackého a Karola Kuzmányho majú 
zakladateľský význam pre modernú novodobú slovenskú estetiku. Aj 
naši myslitelia sa svojím dielom zaradili do celkového európskeho 
vývinu estetického myslenia, keď sa po veľkých estetických systémoch 
a dominantnom postavení Anglicka, Francúzska a Nemecka začalo 
rozvíjať aj estetické myslenie v jednotlivých národných spoločenstvách. 

Botťánková popísala priaznivé okolnosti, v ktorých k tomuto 
rozvoju v našich krajinách došlo a vyzdvihla predovšetkým úlohu a 
význam vzdelania a vzdelávania, ktoré sprostredkovalo poznatky, 
orientáciu a podmienilo rozvinutie záujmu o estetiku. Bolo to 
predovšetkým bratislavské evanjelické lýceum so svojimi profesormi, 
ktorí vytvorili tradíciu vzdelávania v estetike a dali podnet na jej rozvoj. 
Botťánková aj na tomto mieste koriguje všeobecne rozšírenú a prijatú 
teóriu diskontinuitného vývinu estetického myslenia na Slovensku a 
poučená Tatarkiewiczom podala svoj vlastný výklad.28/ Uvádza tu ako 
príklad a argument Kuzmányho, ktorým sa končí podľa jej názoru 
staršia etapa estetického myslenia u nás, ale keď sa jeho práce 
porovnajú s prácami Greguša, Schediusa, Palackého a na druhej strane 
Štúra, ako to sama aj spravila, vidieť, aké smerovanie malo estetické 
myslenie 20. a 30. rokov 19. storočia u nás. „Nepochybne patrilo k 
vrcholným obdobiam rozvoja estetického myslenia u nás - a to nielen 
v kvantitatívnom, ale aj v kvalitatívnom zmysle.“29/  

V úvodnej štúdii nazvanej Cesty a peripetie estetického myslenia 
na Slovensku zaraďuje uvedených autorov do kontextu európskeho 
vývinu a podáva ich komplexné hodnotenie a prínos. V prvom rade 
treba oceniť fakt, že prekladom vybraných textov do slovenčiny sa 
sprístupnil čitateľovi i výskumníkovi rad nových a doteraz nepoznaných 
                                                        
28/ Botťánková, E.: K prameňom estetického myslenia na Slovensku. Bratislava 

Veda 1995. 
29/ c.d., s. 16. 



myšlienok. Ich interpretácia priviedla Botťánkovú k mnohým korekciám 
v doterajších hodnoteniach estetického myslenia na Slovensku. Koriguje 
ďalší všeobecne tradovaný názor, že estetické myslenie na začiatku 
19. storočia je predovšetkým literárno-estetické a naopak tvrdí, že 
estetika autorov tohto obdobia „presahovala literárny rámec svojimi 
filozofickými východiskami a mala vo svojom repertoári celý komplex 
všeobecnejších teoretických problémov, ktoré sa týkali napríklad krásy, 
vznešenosti, vkusu, podstaty umenia, otázok štýlu, klasifikácie umení a 
podobne“.30/ Z toho postoja vyplynulo aj neadekvátne hodnotenie 
jednotlivých autorov a sama sa usiluje o jeho revíziu. Opiera sa aj tu o 
Tatarkiewiczov názor, že estetické myslenie môže mať rozmanité 
podoby: „nie vo všetkých obdobiach má estetika podobu filozofických 
teórií a systémov, rovnako dôležitá je aj estetika ako teória umenia, či 
estetika obsiahnutá v súdobom umení a v princípoch umeleckej tvorby. - 
Až jednota týchto polôh estetického myslenia vlastne vytvára kontinuitu 
dejín estetiky“.31/  

Na základe preskúmaného materiálu navrhla Botťánková novú 
periodizáciu estetického myslenia tohto obdobia, ktorá nezodpovedá 
tradičnému literárnemu členeniu. Aj pri periodizácii ukázala, že tu 
jestvovala kontinuita myslenia a nielen jednotlivé izolované osobnosti. 
A tak v tomto období mohla identifikovať tri okruhy estetického 
myslenia a ich nositeľov: „1. Pretrvávajúcu tendenciu k osvietenskému 
klasicizmu, s výraznou preferenciou problematiky i terminológie 
klasickej estetiky u B. Tablica, M. Ševrlaya a M. Holku ml. - 2. Pomerne 
výraznú - vtedy aktuálnu - orientáciu v smere kantovského kriticizmu, s 
patričným dôrazom na obsiahnutie celého systému estetiky - najmä u 
M. Greguša, F. Palackého, L. Schediusa a K. Kuzmányho. - 3. Zmiešané 
prvky týchto dvoch orientácií nájdeme (ako osobitný typ) v myšlienkach 
a názoroch, roztrúsených v rôznych iných kontextoch u J. Kollára a 
P. J. Šafárika.“32/  

Eva Botťánková v uvedených prácach detailne preskúmala a 
prehodnotila etapu vývinu estetického myslenia predštúrovského 
obdobia. Vypracovala a zanechala príkladnú a nasledovaniahodnú 
metodiku a metodológiu skúmania dejín estetického myslenia u nás. 
Knihu schválila Katedra estetiky FFUK r. 1995 ako vysokoškolskú 
                                                        
30/ c.d., s. 9. 
31/ c.d., s. 10. 
32/ c.d., s. 11. 



príručku pre študentov estetiky, je preto nádej, že nájde nielen svojich 
čitateľov, ale aj nasledovníkov. 
 
 
Nedokončené dejiny staršej estetiky na Slovensku 
 

Predčasne sa skončila vedecká práca Evy Botťánkovej a 
nedokončené zostali dejiny staršej estetiky na Slovensku. Mala ešte rad 
výskumných plánov, nad ktorými uvažovala a ktoré pripravovala. 
Rozpracovaná zostala štúdia o vkusovej estetike a jej reflexii 
v estetickom myslení u nás, príprava prekladov z ďalších latinských 
spisov a heuristický výskum k estetike 18. storočia. Pripravovala a 
plánovala preklady a štúdie o Karolovi Andrejovi Belovi a jeho diele De 
poesi scientiarum disciplinae, Jena 1757, či o diele G. A. Serdahelyiho: 
Aesthetica sive doctrina boni gustus I.-II., Budín 1778 a ďalšie. Bola 
presvedčená, že výskum starších dejín estetiky na Slovensku je stále len 
v začiatkoch, lebo doteraz absentujú základné heuristické práce 
predovšetkým o autoroch, ktorí písali po latinsky. Chcela tak doplniť a 
prehĺbiť svoje prechádzajúce výskumy, posunúť skúmané obdobie 
hlbšie do 18. storočia a ukázať na kontinuitu so súdobou európskou 
estetikou. 

Systematicky pracovala nad projektom výskumu estetiky, lebo 
estetiku považovala za jednu z najstarších filozofických a 
umenovedných disciplín, ktorá podľa jej názoru dosahovala aj u nás 
stredoeurópsku úroveň. Usilovala sa sprístupniť jej poznanie pre 
súčasného záujemcu tak, aby sa mohlo stať súčasťou nášho kultúrneho 
vedomia a súčasťou našich kultúrnych dejín. 

Plánovala spracovať aj doteraz neprebádané a nezhodnotené dejiny 
estetického myslenia na Slovensku v druhej polovici 19. storočia, lebo 
sa nazdávala, že viaceré práce popredných historikov dejín slovenskej 
filozofie a literatúry nie sú doteraz adekvátne interpretované a 
zhodnotené zo špecifického estetického aspektu, respektíve viacerým sa 
doteraz ani nevenovala žiadna pozornosť z hľadiska estetiky. 
Ku koncepcii dejín estetického myslenia 
 

Eva Botťánková sa vypracovala na popredného špecialistu aj 
v odbore dejín európskeho estetického myslenia. Mala na to odbornú 
prípravu z Filozofickej fakulty Karlovej univerzity u prof. Mirka 



Nováka. Osvojila si jeho koncepciu estetiky ako spoločenskej vedy, pri 
ktorej akceptuje humanistickú orientáciu. Mirko Novák chápal estetiku 
ako jednu z vied o človeku, o človeku v jeho ľudskej totalite, ako jednu 
z takzvaných sciences humaines. Princíp humanizmu ho viedol k 
tolerancii k iným autorom, k tolerancii k iným prístupom v otázkach 
umenia a estetična. Takto charakterizovala Botťánková sama podstatné 
stránky Novákovej estetickej koncepcie a dodajme aj podnety, ktoré si 
zo štúdia jeho estetických názorov priniesla.33/  

Prof. Novák venoval pozornosť nielen všeobecnej estetike, ale 
zaoberal sa aj dejinami estetiky, hlavne dejinami gréckej a českej 
estetiky. Jeho práce Vznik pojmu krásna v řecké filosofii (Praha, Česká 
akademie věd a uměním 1932), kapitoly z dejín estetiky v Otázkach 
estetiky v přítomnosti i minulosti (Praha, Státní pedagogické 
nakladatelství, 1963), a vynikajúca kniha Česká estetika. Od Palackého 
po dobu současnou (Praha 1941) či štúdia Palacký filosof a estetik 
(vydal v Prahe r. 1938 vlastným nákladom), patrili k základným 
študijným dielam všetkých adeptov estetiky a nemohol ich obísť žiaden 
vážnejší záujemca a bádateľ českej a slovenskej estetiky. Aj pre 
Botťánkovú patrili k základným dielam historika estetiky. 

Mirko Novák bol aj nositeľom priateľského, kolegiálneho vzťahu 
k Slovensku. Koncom tridsiatych rokov pôsobil na Filozofickej fakulte 
v Bratislave. Zoznámil sa s aktuálnou slovenskou problematikou a 
v tomto období rezonoval v slovenských pomeroch okrem jeho 
prednášok a ostatného diela článok Rozklad idey národa ako duchovnej 
hodnoty, ktorý vyšiel roku 1938 v trojčísle Slovenských smerov a 
neskôr v avantgardnom zborníku Áno a nie, 1938. V Bratislave vyšla už 
roku 1936 v edícii Spisy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského aj 
jeho prvá základná axiologická práca Kantov kriticizmus a problém 
hodnoty. K počátkům filosofie duchovních hodnot u Němců. Mirko 
Novák osobne a štúdium jeho diela tvorili súradnice budúcej 
profesionálnej orientácie Evy Botťánkovej.  

V popredí záujmu Evy Botťánkovej však boli predovšetkým dejiny 
estetiky. Podnetná a plodná sa stala v tomto smere jej spolupráca 
s vydavateľstvom Tatran, prekladateľom Jozefom Marušiakom a 
redaktorkou Vierou Štetinovou pri realizácii, v svojej dobe takmer 
nevídaného projektu: trojdielnych dejín estetiky poľského filozofa a 
                                                        
33/ Pozri podrobnejšie tiež: Botťánková, E.: Sedemdesiate narodeniny Mirka 

Nováka. In: Filozofia, roč. 27, 1972, č.1., s. 93-94. 



estetika Wladislawa Tatarkiewicza. Do tohto výnimočného diela o 
vývine estetického myslenia napísala doslovy a zostavila pojmový 
register. Štúdia Staroveká estetika uvádzala 1. diel, štúdia Tradície 
antiky v stredovekej estetike sprevádzali 2. diel a štúdia Tradície a 
inovácie v novovekej estetike 3. diel Tatarkiewiczových Dejín 
estetiky.34/ Aj v týchto štúdiách si formulovala metodologické 
východiská a kategoriálny aparát pre svoje chápanie dejín estetiky. 
„História estetiky je sebareflexiou disciplíny v jej celom historickom 
vývine. Pohybuje sa vo vertikálnom smere, skúma vývin a premeny 
predmetu estetiky ako celku v časovom priereze.“35/ Aj v tejto súvislosti 
pripomína zásluhy doteraz nedocenených historikov, Františka 
Palackého (1821, 1823) a Michala Greguša (1836), ktorí sa medzi 
prvými estetikmi vôbec zaujímali o dejiny estetiky, začiatok ktorých sa 
začal písať v Nemecku okolo roku 1779. 

Pri charakteristike Tatarkiewiczových dejín estetiky vyzdvihuje ich 
vysokú vedeckú a historiografickú hodnotu, ako aj fakt, že dejiny 
estetiky sú mu „dejinami objavovania pojmov. Historik má preto 
skúmať vývin pojmov, ktoré sú nástrojmi umožňujúcimi človeku uchopiť 
a poznať svet. Má sledovať ako menia svoj obsah a význam, utriediť 
ich.“ Zaujala ju myšlienka stálosti motívov objavujúcich sa 
v rozmanitých teóriách, ako aj myšlienka návratnosti motívov v rôznych 
historicky vzdialených obdobiach. 

„Prehľad dejín estetiky v Tatarkiewiczovom podaní predstavuje 
bohatý obraz rozvoja antickej estetiky, rozmanitých podôb a premien jej 
problémov, motívov a pojmového aparátu. Celý výklad sa pritom opiera 
o výber pramenných textov, čo umožňuje poznať autentické názory 
známych i menej známych autorov a hlbšie pochopiť podstatné momenty 
a princípy starovekej estetiky a teórie umenia.“36/ Týmito slovami 
charakterizovala a hodnotila Tatarkiewiczovu metódu v dejinách 
estetiky okolo roku 1985 a táto metóda, ako sme mali možnosť vidieť 
v predchádzajúcich kapitolkách, stala sa aj pre ňu vzorom práce 

                                                        
34/ Wladislaw Tatarkiewicz: Dejiny estetiky I. diel. Staroveká estetika. 

Bratislava, Tatran 1985, s. 7-12; - Dejiny estetiky II. diel. Stredoveká 
estetika. Bratislava, Tatran 1988, s. 279-285; - Dejiny estetiky III. diel. 
Novoveká estetika. Bratislava, Tatran 1991, s. 386-392. 

35/ Botťánková, E.: Staroveká estetika. In: Tatarkiewicz, W.: Dejiny estetiky I., 
s. 7. 

36/ c.d., s. 11. 



historika estetiky. Aj ona sa pokúšala dokumentovať svoje názory a 
doložiť ich úryvkami autentických textov a aj ich výber robila tak, aby 
mohli poslúžiť tomuto cieľu a súčasne poukázali aj vývin samotných 
estetických pojmov. 

Zasvätené sú rovnako aj štúdie k ďalším dielom Tatarkiewiczových 
dejín estetiky. Pri stredovekej estetike analyzuje tradície antiky 
v stredovekej estetike a podáva obraz stredovekej estetiky v jeho 
podaní. Upozorňuje na stredoveký symbolizmus: „symbolizmus 
vyplýval zo stredovekého názoru a stal sa všeobecným kritériom, 
uplatňujúcim sa vo všetkých umeniach: symbolické boli diela maliarstva 
i architektúry, a to ako celok, i v jednotlivých častiach“, na fakt, že 
stredoveké poetiky začali používať pojem štýlu, na rozdiel od antickej 
poetiky, ktorá hovorila o druhoch poézie, ako aj celom bohatom 
repertoári stredovekej estetiky, ktorú pre záujemcov objavil a predostrel 
práve Tatarkiewicz. Pripomenula v duchu autorových názorov, že „v 
estetike, v teórii umenia a v teórii krásy po celý stredovek zostávali 
tradície antiky živé a prítomné“ - avšak - „v umení, ktoré bolo 
obrazným spredmetnením jeho ideológie, stredovek sa výrazne odklonil 
od antiky“.37/  

 
V štúdii k III. dielu Tatarkiewiczových dejín estetiky analyzuje 

tradície a inovácie novovekej estetiky. Konštatuje, že predmetom 
novovekej estetiky je u Tatarkiewicza vývin estetického myslenia v 15. 
- 17. storočí. Napriek tomu, že ide o pomerne krátke obdobie v dejinách, 
estetika prechádzala zložitým a mnohostranným vývinom, 
predovšetkým tým, že „prekročila hranice jednej krajiny a nadobudla 
diferencované podoby, korešpondujúce so štýlovými formami súdobého 
umenia“. Upozornila na fakt, že táto rôznorodosť estetickej 
problematiky si vyžiadala zmeniť prístup historika. Tatarkiewicz preto 
zvažoval vo vzťahu k periodizácii novovekej estetiky, či prijať 
periodizáciu spoločnú pre všetky oblasti dejín, či prevziať periodizáciu 
overenú v jednej oblasti, či pre dejiny estetiky tohto obdobia vytvoriť 
vlastnú periodizáciu, alebo prijať konvenčné delenie podľa generácií 
alebo storočí.38/ Uplatnil formálnu periodizáciu podľa storočí. „Vytvoril 
                                                        
37/ Botťánková, E.: Tradície antiky v stredovekej estetike. In: Tatarkiewicz, W.: 

Dejiny estetiky II., s. 283, 282, 285. 
38/ Botťánková, E.: Tradície a inovácie v novovekej estetike. In: Tatarkiewicz, 

W.: Dejiny estetiky III., s. 386. 



tak rámec trochu nezvyčajný, avšak umožňujúci dostatočne jemné 
štruktúrovanie vývinu novovekej estetiky a jej ucelený výklad, vrátane 
súvislostí so sociálno-politickým vývinom i vývinom filozofie a umenia.“ 
Súčasne charakterizuje aj Tatarkiewiczovo chápanie novovekej estetiky 
15. - 17. storočia: „bola to estetika klasická, v prevažnej miere 
objektívna a racionálna, ktorá nebola v rozpore s antickou, ba ani so 
stredovekou estetikou. Sformovala sa v renesancii a našla svoj výraz v 
umení klasickej renesancie a v jeho teórii. Vyhovovala však aj meniacim 
sa názorom na umenie, mala v sebe schopnosť prispôsobovať sa a 
vývíjať: s vývinom umenia a poézie sa diferencovala a pretvárala, avšak 
stále zostávala klasická“.39/  

Botťánková podrobne rozoberá, na aké tradície novoveká estetika 
nadväzuje a v čom je novátorská. Rozoberá nové estetické pojmy a ich 
teoretické koncepcie (disegno, arti del disegno, subtilitas atď.), ale 
podotýka, že tu vznikli aj syntetizujúce koncepcie, ktoré ovplyvnili 
umeleckú prax aj v nasledujúcich storočiach. Bola to emblematika a 
ikonológia, ktoré „priniesli pre estetiku syntetizujúcu koncepciu 
literatúry a výtvarného umenia, patrili rovnako do oboch, stretávali sa v 
nich ars pictoria a ars poetica. Boli maľovanou poéziou - picta 
poesis“.40/ Poukazuje aj na druhú syntézu umení v tomto období, ktorá 
podnietila vznik nového umeleckého žánru - opery. 

Upozorňuje na všetky zmeny, ktoré sa udiali v tomto období: spor 
klasickej a akademickej teórie umenia, či spor Akadémie vied a 
Akadémie architektúry vo veciach principiálneho stanoviska v otázke, 
„či sú estetické hodnoty ako krása, pôvab, dobré proporcie objektívnou 
vlastnosťou stavieb, alebo subjektívnou, relatívnou, premenlivou 
reakciou človeka, historicky a psychologicky vysvetliteľnou“.41/ Tento 
problém v nových variantoch tvoril základnú líniu estetického myslenia 
v 18. storočí. Podporili ho aj úvahy filozofov, ktorí boli presvedčení 
o subjektívnosti krásy a estetického hodnotenia. Iná časť filozofov preto 
začala venovať pozornosť morálnym a psychologickým otázkam a do 
popredia vystúpil záujem o vkus a vkusová estetika. „To boli hlavné 
predpoklady vzniku novej koncepcie, ktorá zrevolucionizovala estetiku 
18. storočia.“ 

                                                        
39/ c.d. 
40/ c.d., s. 390. 
41/ c.d., s. 390 - 391. 



Botťánková ešte dodáva, že „veľa podstatného sa pre vývin 
modernej estetiky stalo až v 18., a najmä v 19. storočí, keď vystúpili na 
historickú scénu aj menšie a menej vyspelé krajiny a národy, ktoré 
nemali v tomto odbore vlastnú tradíciu“.42/ Dodajme, že práve táto 
problematika a toto obdobie sa stalo predmetom vedeckovýskumnej 
činnosti E. Botťánkovej, ako sme sa to pokúsili ukázať 
v predchádzajúcich kapitolkách našej štúdie. Pokúsili sme sa ukázať 
genézu jej záujmu o danú problematiku, hlavné oporné osobnosti, ktoré 
ju na tejto vedeckovýskumnej ceste sprevádzali, základné 
metodologické premisy, ktorými sa riadila, problémy, ktoré mapovala a 
zmapovala a poukázať, ako ich riešila a k čomu dospela. 

Pri úvahách o koncepcii dejín estetiky u Evy Botťánkovej si však 
treba všimnúť aj jej ďalšie štúdie, predovšetkým štúdiu K problematike 
systémotvorných pojmov v dejinách estetiky,43/ recenziu Heglovej 
estetiky v slovenskom preklade,44/ K problematike diferenciačných a 
integračných procesov vo vede. Špeciálne v oblasti estetiky,45/ Vývin 
estetiky na Slovensku v rokoch 1945 - 197546/ a rad ďalších drobnejších 
štúdií, recenzií a úvah 47/. Aj v nich si pripravovala cestu historika 

                                                        
42/ c.d., s. 391. 
43/ Botťánková, E.: K problematike systémotvorných pojmov v dejinách 

estetiky. In: Slovenské divadlo 1979, č. 3, s. 358-365. 
44/ Botťánková, E.: Heglova estetika v slovenskom preklade. Recenzia Hegel: 

Estetika, Bratislava 1972. In: Slovenská literatúra, 1972, č. 4, s. 394 - 401. 
45/ Botťánková, E.: K problematike diferenciačných a integračných procesov vo 

vede. Špeciálne v oblasti estetiky. In: Filozofia, 1983, č. 6, s. 682 - 696. 
46/ Botťánková, E.: Vývin estetiky na Slovensku v rokoch 1945 - 1975. In: Ars 

77/81, 1981, č. 1 - 4, s. 238 - 241. 
47/ Z personálnej bibliografie E. Botťánkovej okrem interpretovaných prác 

vyberáme tie, ktoré bezprostredne súvisia s našou témou: Základy 
všeobecnej teórie umenia. In: Filozofia 27, 1972, č. 4, s. 420 - 424; - 
K estetike Zdeňka Nejedlého. In: Romboid, 8, 1973, č. 9, s. 32 - 35; - 
Pojem: Estetika. In: Romboid, 12, 1977, č, 12, s. 52 - 53; - Estetika (Heslo). 
In: Encyklopédia Slovenska II. Bratislava, Veda 1978, s. 48; - Ku koncepcii 
estetického postoja človeka k svetu. In: K některým problémům estetické 
výchovy pracujících III. Praha, Ústav pro výzkum kultury 1980, s. 55 - 115; 
- Revolučné idey a vývin estetiky. In: Umenie a revolúcia. Zborník z 
konferencie UVÚ SAV. Bratislava, Umenovedný ústav SAV 1988, s. 247 - 
254. 



estetiky a nejedna myšlienka môže byť užitočná aj pre jej 
nasledovníkov. 

V štúdii K problematike systémotvorných pojmov v dejinách 
estetiky sa zaoberá najskôr charakterom estetiky a jej vzťahom 
k jednotlivým vedám o umení a jej chápaniu ako všeobecnej teórie 
umenia, potom Baumgartenovým historickým krokom, vymedzením 
estetiky v systéme filozofických disciplín a jej osamostatnením, uvádza 
príklady bohato rozvetvených estetických systémov a postupné 
osamostatňovanie estetiky od filozofie pod vplyvom konkrétnych vied. 
Ďalej si všíma aktuálne otázky, pred ktorými stojí estetika v druhej 
polovici 20. storočia v súvislosti s pripravovanou Krakowskou 
estetickou konferenciou, ako sú napr.: Kríza estetiky na pozadí krízy 
myslenie, Estetika a najnovšie umenie, či Potrebuje umenie estetiku - a 
či je možná estetika bez umenia? Nové estetické kategórie a program 
anti-umenia, Perspektívy estetiky mimoumeleckých javov, Estetické 
hodnoty a kritéria hodnotenia, Špeciálne vedy a estetika, Vedecké teórie 
inšpirujúce umenia atď. Až v druhej časti sa dostáva k systémotvorným 
pojmom v dejinách estetiky, a to k pojmom krásy a vkusu a príbuznými 
pojmami: krásne umenia, estetická výchova a pod. V závere analyzuje v 
duchu dobovej konvencie otázky marxistickej estetiky. 

Eva Botťánková napísala aj rad ďalších statí, recenzií, ako to 
uvádzame v poznámkovom aparáte. V našej úvahe sme si všimli 
predovšetkým tie, ktoré bezprostredne súvisia s jej koncepciou dejín 
estetiky a dejín estetického myslenia na Slovensku. Nazdávame sa, že 
môžu byť dobrým východiskom pri ďalších pokusoch o spracovanie 
tejto problematiky. Pri absencii inštitúcie, ktorá by sa zaoberala 
systematickým výskumom dejín estetického myslenia už len ako 
spomienka zostáva dnes ukončená existencia samostatného pracoviska 
Kabinetu estetiky na FFUK. S Evou Botťánkovou odišiel doteraz jediný 
výskumný pracovník - špecialista, ktorý venoval tejto problematike 
systematickú pozornosť. Možno len dúfať, že sa nájdu odborníci, ktorí 
budú pokračovať v tomto započatom diele. Je nepochybné, že svojou 
doterajšou vedeckou prácou a publikovanými štúdiami na jej výsledky 
nadväzuje Jana Sošková analýzou estetického diela Michala Greguša a 
kantovskej línie estetiky na Slovensku.48/ Záujem o výskum dejín 
                                                        
48/ Sošková, J.: Kantovská estetika v prešovskom evanjelickom kolégiu 

v polovici 19. storočia. In: Zborník materiálov z vedeckej konferencie 
Slovenská kultúra a umenie v európskom kultúrnom priestore. Red. 



slovenskej estetiky možno sledovať aj v radoch mladších odborníkov, 
nastupujúcej generácie.49/  
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Slovenské divadlo, 45, 1997, č. 4, s. 95-99. Klasika ako kritérium hodnoty. 
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centrum Bratislava 1997, s. 84-92. - Východiská súčasnej axiologickej 
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ESTETICKÁ VÝCHOVA A HUMANIZÁCIA 
VZDELÁVANIA NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH + 
 
 
Motto: 
„Charakteristické črty estetickej skúsenosti treba hľadať v každodennej 
„obyčajnej“ ľudskej skúsenosti.“ 

John Dewey: Umenie ako skúsenosť. 
 

Problematike estetickej výchovy na vysokých školách sa venovala 
väčšia pozornosť odbornej verejnosti v Čechách a na Slovensku až od 
šesťdesiatych rokov, keď vyšla prvá systematická publikácia na túto 
tému.1/ Odvtedy sa sporadicky objavovali články, štúdie, príspevky 2/ 
k čiastkovým otázkam, prípadne sa náčrt tejto problematiky stal 
organickou súčasťou komplexnejších prác o estetickej výchove vôbec.3/ 
Záujem o ňu sa obnovil na začiatku 90. rokov, keď sa dostala do 
inovovaných učebných plánov viacerých vysokých škôl, rozšírila sa 
ponuka výberových a voliteľných predmetov z oblasti dejín umenia a 
výchovy umením. Stalo sa tak a aj na iných, ako len filozofických a 
pedagogických fakultách. Avšak v oblasti teórie estetickej výchovy na 
vysokých školách sa zatiaľ nedospelo k novej zásadnejšej práci. Nedala 
si to za cieľ ani prítomná štúdia, ktorá iba mapuje to, čo sa v tejto oblasti 
už vykonalo, poukazuje na súčasné možnosti, na podstatu estetickej 
výchovy a jej bezprostrednú prepojenosť s humanizačným procesom. 
 
 
 

                                                        
+ Práca bola napísaná v rámci vedeckovýskumnej úlohy GÚ 75-17/F-17 v r. 

1992-1993 na Katedre pedagogiky FFUK v Bratislave. Vedúci riešiteľ Š. 
Švec. Vybrané kapitoly vyšli pod názvom: Možnosti estetickej výchovy a 
humanizácia vzdelávania na vysokých školách, Alma mater roč. 6, 1996, č. 4, 
s. 200-208 a Humanizácia vzdelávania a možnosti estetickej výchovy, 
Pedagogická revue, roč. 46, 1994, č. 7-8, s. 328-336. Anglická verzia in: 
Paedagogica 14, 1997, s. 71-91. 

1/ Urban, B. S.: Estetická výchova a vysoké školy. Praha 1961. 
2/ Články, štúdie a príspevky postupne rozoberieme v ďalšej časti príspevku. 
3/ Pozri, o. i.: Kuklinková, T., Zágoršeková, M., Fischerová, A.: Estetika a 

estetická výchova, Bratislava 1980, s. 346 - 349. 



Východiská teórie estetickej výchovy na vysokej škole 
 
Prvý systematický výklad estetickej výchovy na vysokej škole 

podal r. 1961 B. S. Urban v rovnomennej knihe. Obsahoval náčrt teórie 
estetickej výchovy, jej zaradenie do systému vysokoškolskej 
pedagogiky, ale aj výklad umenia ako významného prostriedku 
vysokoškolskej estetickej výchovy. Samostatnú časť práce venoval 
formám realizácie estetickej výchovy na vysokej škole a ich výskumu. 
Urbanova monografia postihla celý systém problematiky a zostala 
dodnes podnetným východiskom pre ďalšie rozpracovanie 
problematiky. 

K pozoruhodným miestam Urbanovej knihy patrí rezolútna 
požiadavka zaradiť estetickú výchovu na vysokú školu ako jeden 
z významných prostriedkov, ktorý „prispieva k úspešnému rozvinutiu 
osobnosti mladého človeka“.4/ O obsahu vysokoškolskej estetickej 
výchovy hovorí, že je „podmienený povahou vysokých škôl, povahou 
štúdia na jednotlivých vysokých školách a vysokoškolských 
špecializáciach“.5/ Estetickú výchovu chápe „ako integrujúcu zložku 
vysokoškolského výchovného procesu“ okrem odborov, kde je súčasťou 
odborného štúdia.6/ K formám estetickej výchovy patrí aj umelecká 
tvorivosť študentov v záujmových krúžkoch vysokej školy a 
v mimoškolských zariadeniach. Upozorňuje súčasne, že pri „stanovení 
obsahu vysokoškolskej estetickej výchovy treba zobrať do úvahy aj 
psychofyzickú štruktúru mladého človeka a skutočnosť, že jeho kultúrne 
potreby a záujmy sa počas štúdia na vysokej škole viditeľne 
vyhraňujú“.7/ Z prostriedkov estetickej výchovy na prvé miesto kladie 
umenie, ale pripomína aj estetické kvality prostredia, medziľudských 
vzťahov, ľudských činností atď. Považuje za potrebné „estetickú 
výchovu začleniť do foriem vzdelávacej činnosti každej vysokej 
školy“.8/ 

Osobitnú kapitolu venoval retrospektíve formovania estetickej 
výchovy na Katedre pedagogiky FFKU Praha, počiatočným výskumom, 
ktoré vytvorili základ jeho teórie vysokoškolskej estetickej výchovy. 

                                                        
4/ Urban, B.S.: s. 63. 
5/ c.d. 
6/ c.d., s. 64. 
7/ c.d. 
8/ c.d., s. 65. 



Popísal rozsiahly prieskum, ktorý robila Katedra pedagogiky Karlovej 
Univerzity na desiatich technických vysokých školách v Čechách, na 
Morave a na Slovensku v r. 1958-1959 9/ a výsledky z tohto výskumu. 
Dospel k niekoľkým záverom, ktoré charakterizovali dané obdobie: 
1. Nedá sa paušálne tvrdiť, ako sa často deje, že študenti sa nezaujímajú 

o umenie, avšak záujem o umenie je obyčajne jednostranný. Zriedka 
sa vyskytuje záujem o viacej oblastí umenia. 

2. Najviac študentov sa zaujíma o film, menší záujem je o krásnu 
literatúru a hudbu a najhoršia situácia je v oblasti záujmu o výtvarné 
umenie. 

3. Príčiny tohto stavu vidia pedagógovia v predchádzajúcej 
nedostatočnej, resp. nerovnomernej príprave zo stredných škôl10/. 

B. S. Urban súčasne upozornil aj na ďalšie varovné hlasy 
o kultúrnej úrovni vysokoškolákov.11/ Pozornosť by si zaslúžili aj ďalšie 
závery z tohto výskumu, hlavne ich porovnanie so súčasným stavom. 
Výskumom sa zistilo, že pri uplatňovaní esteticko-výchovných prvkov 
vo vysokoškolskej výučbe „práve na technických vysokých školách 
prejavovali študenti, až na nepatrné výnimky, pomerne malý záujem 
o výtvarné umenie a výtvarnú umeleckú kultúru, okrem študijného 
smeru architektúry“.12/ Autor uvádzal príklady z jednotlivých vysokých 
škôl. Všimol si aj starostlivosť o učebné pomôcky výchovnú činnosť na 
vybraných školách v oblasti umeleckej kultúry. Podrobne informoval 
o kultúrnej práci na jednotlivých vysokých školách, o jednotlivých 
formách a podujatiach, lebo prax estetickej výchovy je tu ako hovorí 

                                                        
9/ Výskum sa konal na ČVUT Praha, Vysoká škola ekonomická, Praha a 

Bratislava, VŠ železničná Praha, VŠ - strojnícka Liberec, VŠ banská 
Ostrava, VUT Brno, VŠ zemědělská a lesnícka Brno, SVŠT Bratislava, VŠ 
technická Košice. 

10/ Urban, B.S.: s. 148 - 151. 
11/ Bardoš, A.: „Význam estetickej výchovy a kultúry pre výchovu 

vysokoškolskej mládeže.“ Vysoké školy V/1957, s. 279 a n. B. S. Urban: 
Vedecká konferencia o otázkach vysokoškolskej didaktiky v Katoviciach. 
Vysoká škola VII/1959, str. 85 a n. ako aj staršie takmer priekopnícke práce 
v tomto zmysle, hlavne Otakar Matoušek - Václav Příhoda: „Dnešní 
studenti.“ Výzkum jejich schopností pro studium na Universitě. Spisy 
Přírodovědecké fakulty KU Praha, 1935, č. 114. 

12/ Urban, B. S., c.d. s. 151 - 155. 



„doteraz v stave zrodu“.13/ Na záver rozobral účasť študentov a učiteľov 
v krúžkoch ľudovej umeleckej tvorivosti.14/  

Popis celého komplexu problémov estetickej výchovy na vysokej 
škole a pokus usporiadať ich do systému sú trvalým prínosom B. S. 
Urbana do teórie a praxe estetickej výchovy na vysokej škole. 
 
 
Príspevky k danej téme 
 

Po Urbanovom systematickom výklade sa v odbornej tlači vyskytlo 
viacero príspevkov o estetickej výchove na vysokých školách, zaoberali 
sa však iba parciálnou problematikou. 

Po podrobnom systematickom štúdiu časopisu Vysoká škola a 
ďalšej odbornej literatúry15/ sme dospeli k záveru, že pozornosť si 
zaslúžia viaceré štúdie, na ktoré tu postupne poukážeme. 

Zbyněk Kuchyňka zo Strojníckej fakulty ČVUT Praha v príspevku 
Estetická výchova a vysoké školy16/ pripomenul, že „vysoká škola má 
veľký podiel na dotváraní osobnosti mladého človeka po racionálnej i 
citovej stránke a okrem iného aj pri pestovaní návykov vnímať estetické 
podnety umeleckých diel, prírody, spoločenského života a ľudskej 
činnosti“. Konštatoval, že estetická výchova sa v „najväčšej miere 
odohráva mimo školy, lebo vo vyučovacom procese nie je zaradený 
žiaden predmet, ktorý by sa zaoberal estetickou výchovou“. Študenti 
pristupujú k umeleckým dielam samostatne, vyberajú si formy a druhy 
umenia. Autor predstavil súčasne prieskum využívania voľného času 
122 poslucháčov 3. ročníka na jednej z fakúlt ČVUT. Ukázal, že 
najčastejšie navštevovanými kultúrnymi podujatiami boli filmové 
predstavenia, viac ako 50 % študentov nebolo na koncerte a malý 
záujem je aj o poéziu, literatúru a výtvarné umenie. Prieskum si všímal 
aj návštevnosť Národného divadla, Národnej galérie a Zbierok 
moderného umenia v Prahe. Neutešený stav sa rozhodli zlepšiť 
zriadením Poradného zboru pre kultúrne otázky, ktorý organizoval 

                                                        
13/ c.d., s. 155 - 160, 160 - 165. 
14/ c.d., s. 165 - 169. 
15/ Časopis Vysoké školy IX.-XXXVII. roč. z r. 1960/1961-1988/1989, Alma 

mater 1990 - 1993, ročníky časopisov Jednotná škola, Pedagogická revue, 
Estetická výchova, Estetika atď. 

16/ Vysoké školy XI, 1962/1963 s. 184 - 187. 



prednášky významných osobností kultúrneho života a prebudil záujem 
študentov. Autor upozornil aj na ďalšie nevyužité možnosti, napríklad, 
že vo vzdelávacom procese absentuje taký závažný predmet, ako je 
technická estetika, že sa nerešpektujú jej zásady v úprave školského 
prostredia a nerešpektujú sa ani zásady estetických kvalít 
medziľudských vzťahov. 

Kliment Šoller z Ústavu pro studium na vysokých školách 
technických pri ČVUT v článku Humanisace technického vzdělání17/ 
poukázal na potrebu humanizácie vzdelávania technikov predovšetkým 
vzhľadom na ich prácu po skončení štúdia, kde sa budú vyžadovať 
nielen odborné poznatky, ale aj práca s ľuďmi. Z tohto dôvodu si v 
článku všímal predovšetkým potrebu štúdia psychológie a uviedol, že 
alternatívou prípravy pre prácu s ľuďmi sú aj kurzy pedagogického 
minima.  

Zaujímavé zistenia uviedol Josef Karola z Vysokej školy 
zemědělskej v Brne v článku Světový názor a umění18/, ktorý okrem 
iného požadoval aj „rešpektovanie mentality a mnohostranných 
záujmov poslucháčov pri výučbe spoločenskovedných disciplín, najmä 
filozofie“. Uviedol výsledky prieskumov celkovej štruktúry záujmov 
vysokoškolákov, kde dôležité miesto mali kultúrno-umelecké záujmy. 
Výskumnou vzorkou bolo 608 poslucháčov tretích ročníkov všetkých 
fakúlt Vysokej školy zemědělskej v Brne. 37 % opýtaných na prvé 
miesto dalo záujmy o umenie (beletria, návšteva divadla, koncerty, 
výstavy, kino, pestovanie výtvarného umenia, hra na hudobný nástroj, 
literárna tvorba). Medzi najobľúbenejšie patrila literatúra, najmä 
oddychová, detektívky, kriminálne romány a klasická literatúra. Autor 
uviedol aj ďalšie výskumy kultúrnych záujmov poslucháčov vysokých 
škôl poľnohospodárskych (Brno, Praha, Nitra),19/ ktoré dokumentovali 
záujem mládeže o spomínané druhy umenia. Na výskumoch ukázal, že 
záujmy o kultúru a umenie možno efektívne využiť, podporiť a rozvinúť 
pri výučbe filozofie a spoločenskovedných predmetov predovšetkým 

                                                        
17/ Vysoké školy XV., 1966/1967, s. 345 - 348. 
18/ Jozef Karola: Svetový názor a umění. Vysoké školy XVI., 1967/1968, s. 367 

- 370. 
19/ Z. Tupý: Některé otázky sociologie kultury se zřetelem k vesnici a 

zemědělství, Brno 1968, díl II., str. 320 a L. Šilhanová: Průzkum 
čtenářskych zájmů mládeže. In: Sociologický časopis, 1967, č. 3, tab. č. 10., 
str. 299. 



preto, že „umenie je sústredené na svet človeka a orientuje ho na 
pochopenie zmyslu prežívaného okamihu, a tým sa stáva kultúrnym 
javom veľkej (a doteraz nedocenenej) filozofickej hĺbky“. Ďalej 
konštatoval, že je „priamo žiadúce úzke prepojenie výučby filozofie 
s problematikou umenia a literatúry, t.j. umeleckými dielami, ich 
analýzou a hodnotením“. Takto orientovaná výučba má „posilniť 
humanistické zretele v príprave vysokokvalifikovaného odborníka“.20/ 

Z inej strany sa na problematiku pozeral Peter Ondrejkovič 
v príspevku: K problémom kultúrnej práce na vysokých školách.21/ 
Všimol si a analyzoval význam práce súborov, orchestrov, krúžkov a 
ostatných umeleckých telies na vysokých školách na Slovensku. 
Upozornil na ich široké žánrové rozpätie (folklór, tanečná hudba, džez, 
divadlo, pantomíma, tanec, dramatická tvorba, poézia, próza atď. až po 
výtvarné umenie). Rozobral otázku, aká je funkcia tejto kultúrnej práce, 
za akých okolností vzniká, s čím súvisí a aké sú predpoklady jej 
ďalšieho rastu. Umeleckú činnosť študentov považoval za dôležitý 
aktivizačný činiteľ v čase všeobecného trendu k štandardizácii a 
uniformnosti kultúry, v čase, keď narastá konformnosť konzumenta. 
Vyzdvihol podporu ministerstva školstva pri usporadúvaní 
celoslovenských súťaží umeleckej tvorivosti vysokoškolákov, ktoré sa 
od roku 1966 každoročne realizovali v Prešove. Súčasne apeloval na 
spoluprácu vysokoškolských pedagógov pri organizovaní tohto typu 
činnosti. 

Keď sledujeme postupné zápasy o uvedomenie si významu a 
dosahu estetickej výchovy v ich chronologickej následnosti, musíme 
konštatovať, že koncom šesťdesiatych rokov došlo aj k prechodným 
úspechom estetickej výchovy a jej inštitucionálnej podpore. 

Výrazom týchto snáh bol aj vznik samostatného pracoviska 
estetickej výchovy na FFUK v Bratislave. Pokiaľ sa budeme venovať 
analýze tohto pracoviska a jeho prínosu do rozvoja vysokoškolskej 
estetickej výchovy, chceme pripomenúť ešte niekoľko ďalších 
príspevkov zo sedemdesiatych a osemdesiatych rokov, uverejnených 
v odborných časopisoch. 

Ďalší prieskum záujmov popísala vo svojom príspevku Viera 
Nemečková: Sonda do oblasti záujmov vysokoškolákov.22/ Predstavila 
                                                        
20/ J. Karola, c.d. str. 370. 
21/ Vysoké školy, XVII, 1968/1969, s. 118 - 120. 
22/ Vysoká škola XXI, 1972/1973, s. 204 - 207. 



výskum na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave, v ktorom sa 
usilovali zistiť na začiatku šk.r. 1971/72 zameranie, obsah a špecifické 
črty záujmov a záľub poslucháčov, prichádzajúcich do 1. ročníka. 
Z celkového počtu 738 respondentov - 22,5 % uviedlo, že voľný čas 
trávilo čítaním kníh a časopisov; pomerne veľké percento 20,3 % 
uviedlo, že sa zaoberali zberateľskou činnosťou, kde najpočetnejšie bola 
zastúpená filatelia. Relatívne malé percento, 15,28 % uviedlo, že 
využíva voľný čas na športovanie. Letné prázdniny využilo 24,57 % na 
letné brigády. Počas vysokoškolského štúdia by sa však 68,84 % chcelo 
venovať športovej činnosti. Veľké percento by sa chcelo venovať práci 
v rôznych záujmových krúžkoch (fotografický, auto-moto, umelecká 
činnosť). Najväčšiu pozornosť v mimoškolskom štúdiu venovali 
uchádzači štúdiu cudzích jazykov, najmä nemčine a angličtine a v rámci 
budúcej sebavzdelávacej činnosti na vysokej škole opäť prejavilo 50 % 
záujem o jazyky a po nich o doplnkové štúdium matematiky. V 
dôsledku týchto zistení pracovníci výskumného a dokumentačného 
pracoviska vypracovali návrh opatrení, ktoré by mali umožniť 
študentom „užitočné trávenie voľného času“. O nich však autorka už 
nepísala. 

Na predchádzajúcu stať bezprostredne nadviazal článok Ladislava 
Votrubu: Rozšírený výskum časového režimu študentov,23/ v ktorom 
okrem iného autor uviedol týždennú časovú bilanciu modelu študentov 
1. a 4. ročníka v letnom semestri, kde sa prieskumom zistilo, že na 
kultúru má poslucháč 1. ročníka čas 5,4 hodiny týždenne a poslucháč 4. 
ročníka 2,9 hodín týždenne. Toto zistenie u poslucháčov Stavebnej 
fakulty ČVUT Praha bolo aj ukazovateľom potenciálnych možností na 
realizáciu estetickej výchovy alebo iných foriem činnosti. 

Špeciálnou problematikou dotýkajúcou sa aj estetickej výchovy sa 
zaoberal v dvojdielnej štúdii Jaroslav Kočí zo Stavebnej fakulty ČVUT: 
„Program výchovy k péči o životní prostředí.“24/ Vychádzal 
z medzinárodných programov UNESCO - UNEP (Enviromental 
Education Programme a United National Enviroment Programme). 
Predstavil ich zameranie, medzi iným aj materiály vzťahujúce sa k práci 
vysokej školy. Okrem iného poukázal aj na vzťah človeka a životného 
prostredia, kde sú potrebné aj poznatky o vzťahu človeka k prírode, 
vedomosti z biológie a o prírode, rovnako ako vedomosti z hygieny a 
                                                        
23/ Vysoká škola XXIV, 1975/1967 1. časť str. 221 - 223; 2. časť s. 378 - 380. 
24/ Vysoká škola XXIV, 1975/1976, 221 - 223, 375 - 376. 



poznatky z estetiky. Zaujímavý bol práve postreh o potrebe poznatkov 
z estetiky, lebo autor postihol aj špecifický rozmer estetickej výchovy. 

V kontexte teórie i praxe estetickej výchovy na vysokých školách 
bola podnetná aj štúdia Ivy Mackovej-Holečkovej: Zámerná estetická 
výchova z hlediska sociální psychologie.25/ Autorka v nej skúmala 
estetickú výchovu ako sociálno-psychologický proces integrovane 
začlenený do celkového sociokultúrneho formatívneho procesu. Tento 
proces sa realizuje predovšetkým v interakcii jednotlivca 
s jednotlivcom, jednotlivca so skupinou a skupín navzájom. 
Analyzovala zámernú a nezámernú estetickú výchovu a v oboch bol 
zastúpený uvedený sociálno-psychologický aspekt. Zámerná estetická 
výchova preto predstavuje predovšetkým inštitucionalizované formy 
estetickej výchovy, predovšetkým školskú výučbu, alebo organizované 
využívanie voľného času s esteticko-výchovným zameraním pod 
vedením odborníka. Autorka robila analýzu problému s tým, aby mohla 
odporúčať vhodné metódy práce. Následne sa venovala podrobnejšiemu 
rozboru sociálno-psychologických, klinicko-psychologických a 
kreatívnych metód. Práve posledné sú zaujímavé aj z hľadiska estetickej 
výchovy. „Rozvojom jednotlivca na aktívnu a kreatívnu osobnosť 
dosiahneme aj jeho aktívny a kreatívny prístup k estetickej skutočnosti, 
aktívne a kreatívne vnímanie a hodnotenie estetickej skutočnosti. 
Kreatívny jednotlivec uplatňuje pri osvojovaní si estetických hodnôt 
predovšetkým autonómny typ osvojovania si hodnôt, autonómne ich 
spracuváva, čo vedie k ich interiorizácii. Dôraz na rozvoj kreatívnej 
zložky osobnosti jednotlivca vedie potom aj k vytváraniu nových 
estetických hodnôt. Kreatívne metódy vyžadujú pre svoje použitie 
sociálne podmienky, ktoré zaisťujú stabilitu hodnôt a cieľov, ochranu 
tvorivej práce.“26/ Autorka uvádza, že s danou problematikou sa 
zaoberajú v Ústave pre výskum kultúry v Prahe. 

                                                        
25/ Estetika 1984, č. 3, s. 166 - 171. 
26/ c.d. s. 170. Okrem toho autorka napísala ďalšie štúdie: I. Holečková: 

Modifikace sociokultúrních vliv psychologickými metodami v estetické 
výchově, ÚVK 1982, I. Holečková - L. Sedláčková: Psychologické aspekty 
estetické výchovy. Sborník k semináři o estetické výchově. ÚVK 1982, I. 
Holečková, L. Sedláčková: Proces socializace v estetické výchově, ÚVK 
1982. 



Štúdie, ktoré sme tu rozoberali, ako aj rad ďalších27/, majú 
v porovnaní s Urbanovým systémom estetickej výchovy na vysokých 
školách iba parciálny charakter. Napriek tomu priniesli zaujímavé 
myšlienky a poukázali na stav problematiky v danom období. 
Dokumentovali dobový záujem o túto problematiku ako aj skutočnosť, 
že na niektorých pracoviskách vysokých škôl (ČVUT, VŠE, Vysoká 
škola zemědělská a poľnohospodárska a pod.) sa problematikou 
estetickej výchovy systematicky zaoberali, hľadali cesty jej uplatnenia 
vo vzdelávacom procese. 
 
 
Špecializované pracovisko  
 

Dlhodobým úsilím vysokoškolských pedagógov, pracovníkov 
ministerstva školstva, Výskumného ústavu pedagogického v Bratislave, 
významných umelcov atď. sa v obrodnom procese koncom 
šesťdesiatych rokov podarilo začleniť do učebných plánov stredných 
škôl, špeciálne slovenských gymnázií, aj vyučovací predmet estetická 
výchova.28/ Na prípravu kvalifikovaných stredoškolských učiteľov sa 
preto zriadila na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v 
Bratislave Katedra estetiky a estetickej výchovy a od šk.r. 1968/69 sa 
začalo realizovať učiteľské štúdium estetickej výchovy. Učebný plán 
bol zostavený pod vedením prof. Mikuláša Bakoša pre kombináciu 
estetická výchova - slovenčina. Estetika a estetická výchova ako 

                                                        
27/ Z priestorových dôvodov iba v poznámke uvádzam ešte ďalšie štúdie, ktoré s 

našou témou súvisia: V. Dedeková: Vychovávať aj vo vysokoškolských 
internátoch. Vysoká škola XVIII, 1969/1970, s. 449 - 454; J. Polišenský: 
Komenský a vysoká škola, Vysoká škola XIX, 1970/1971, s. 107 a n. 
Miroslav Bartoň: Pokus o sociologický výzkum studujících. Vysoká škola 
XIV 1965/1966, s. 56 - 60; E. Freiová: Vysokoškolská mládež a 
sociologické výzkumy, Vysoká škola XV. 1966/1967, s. 383 - 386; A. 
Čiháková: Film jako názorná učební pomcka, Vysoká škola XVIII, 
1969/1970 s. 204 - 213. 

28/ Iniciátormi dlhodobého úsilia boli - nár. umelec prof. Eugen Suchoň, univ. 
prof. Jozef Kresánek, univ. prof. Mikuláš Bakoš, prof. Eugen Šimunek, prof. 
Pavol Michalides z FFUK v Bratislave, Ondrej Bartko, F. Kelco 
z ministerstva školstva, Štefan Kantor, Anton Macko, Ľubica Šikulová atď. z 
Výskumného ústavu pedagogického Bratislava a ďalší. 



samostatné študijné odbory tak získali inštitucionálnu základňu na 
Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 

Počas desaťročnej existencie tohto vedného odboru sa vypracovali 
koncepcie profilujúcich predmetov: estetiky, dejín estetiky, dejín a 
teórie estetickej výchovy, metodiky estetickej výchovy, dejín a teórie 
jednotlivých druhov umenia vzhľadom na ich uplatnenie v 
estetickovýchovnom procese atď. Členovia katedry sa zúčastnili na 
príprave i realizácii učebných osnov a ich variantov pre stredné školy.29/ 
V tomto období sa vypracoval model estetickej výchovy pre stredné 
školy na Slovensku, ktorý bol odlišný od koncepcie realizovanej v 
Čechách. Český model sa zakladal na hudobnej alebo výtvarnej 
výchove, preto sa aj príprava učiteľov realizovala na pedagogických 
fakultách. Na Slovensku sa prijal model integrovanej estetickej 
výchovy, v ktorom sa poznatky z estetiky spájali s poznatkami a 
zážitkami z umenia ako rovnocenné zložky. Integrovaná estetická 
výchova mala receptívny charakter s dôrazom na emocionálnosť 
zážitkov, intelektuálnu a obraznú pamäť. Poznatky z estetiky sa 
podporovali zážitkami z umeleckých diel rôznych druhov umenia v ich 
historickej následnosti. Výklad o umení sa dopĺňal stručným výkladom 
o mimoumeleckej estetickej tvorbe.30/ 

Pri vypracovávaní koncepcie teórie a dejín estetickej výchovy pre 
potreby vysokoškolskej výučby sa vychádzalo z prác a koncepcií 
českých, poľských, ruských, anglických a francúzskych teoretikov. Pri 
teórii estetickej výchovy to bolo najmä z diela J. A. Komenského, 
O. Hostinského, ale rovnako B. S. Urbana, Stanislavy Kučerovej, 
Vladima Jůvu, Františka Holešovského, Miloša Jůzla, Ireny 
Wojnarovej, Herberta Reada, Victora Lovenfelda atď. V koncepcii dejín 
estetickej výchovy východiskom boli práce B. S. Urbana, antológie V. 

                                                        
29/ Učebné osnovy z estetickej výchovy z r. 1968/1969, Učebné osnovy 

estetickej výchovy z r. 1973 a ich nový variant z r. 1980. Prepracované 
koncepcie r. 1990/91. 

30/ Medzi najvýznamnejšie príspevky v kryštalizácii podôb teórie a praxe 
estetickej výchovy na školách patrili štúdie Jozefa Kresánka: Cieľ estetickej 
výchovy, in.: Ročenka ČSSHV, Bratislava 1970, s. 77 - 100; Jaroslava 
Voleka: K osnovám estetické výchovy na českých středních všeobecně 
vzdelávacích školách, Estetika 1970 č. 4 s. 311 - 316. Pozri tiež: A. 
Fischerová: Príspevok Jozefa Kresánka k teórii a praxi estetickej výchovy, 
In: Muzikologické bilancie  86, Bratislava 1986, s. 24 - 26. 



P. Šestakova, I. Wojnarovej, zborníky štúdií o súčasnej podobe 
estetickej výchovy vo svete. Podnetná bola spolupráca s pedagógmi 
Katedry estetiky FF v Prahe, Brne a Olomouci a s mnohými 
výskumnými ústavmi. 

Po desiatich rokoch (1968-1978) sa špecializácia estetickej 
výchovy v dôsledku školskej reformy zrušila, lebo sa zrušil aj vyučovací 
predmet estetická výchova na slovenských gymnáziách. 

Napriek administratívnemu zásahu sa predmety estetickej výchovy 
(nie už samotné špecializované štúdium) zachovali naďalej v učebných 
plánoch štúdia estetiky a kulturológie. Estetická výchova sa súčasne 
dostala aj do učebných plánov výchovy a vzdelávania dospelých a do 
štúdia vysokoškolskej pedagogiky. Za čiastočný úspech možno 
považovať zaradenie stručného kurzu estetiky a estetickej výchovy do 
učebných plánov končiacich ročníkov učiteľských aprobácií na celej 
Univerzite Komenského.31/ Pre pravidelné a systematické prednášanie 
estetiky, dejín estetiky, estetickej výchovy, dejín estetickej výchovy, sa 
v čase jej rozkvetu pripravili učebnice, študijná literatúra a rad 
publikácií.32/  
                                                        
31/ Estetická výchova končiacich ročníkov učiteľských aprobácií na Univerzite 

Komenského sa realizovala v rokoch 1980 - 1989 v rozsahu 1/1 ZS. 
Obsahom boli základy estetiky, estetickej a mravnej výchovy. 

32/ Kuklinková, T., Zágoršeková, M., Fischerová, A.: Estetika a estetická 
výchova, Bratislava 1980; V. Brožík: Estetická výchova, Bratislava 1976; 
Fischerová, A.: Antológia z dejín estetickej výchovy, UK Bratislava 1987, 
II. vydanie 1992. Vydavateľstvo Tatran vyčlenilo pre estetiku špeciálnu 
edíciu: Knižnicu estetiky, kde vyšli základné diela z dejín estetiky: W. 
Tatarkiewicz: Dejiny estetiky I. Antická estetika, 1985, Dejiny estetiky II. 
Stredoveká estetika, Bratislava 1988, Dejiny estetiky III. - Novoveká 
estetika, Bratislava 1991. Platónové Dialógy, Bratislava 1981, Aristotelova 
Poetika, Rétorika, Politika, Bratislava 1980. G. E. Lessing: Laokóon, 
Hamburská dramaturgia, Listy o najnovšej literatúre, Bratislava 1980, F. 
Schiller: Estetické úvahy o umení, Bratislava 1985, E. Burke: O vkuse, 
vznešenom a krásnom, Bratislava 1981, Horatius: O umení básnickom, 
Satiry a listy, Bratislava 1986, J. G. Herder: Kaligona, Bratislava 1987, 
Nemeckí romantici, Bratislava 1989 a ďalšie. Vo vydavateľstve Pravda 
vznikla samostatná edícia Človek a umenie, v ktorej vyšiel rad publikácií 
k estetike, ako napríklad A. F. Losev - V. P. Šestakov: Dejiny estetických 
kategórií (v preklade A. Fischerovej) Bratislava 1978; O. Bakoš: Paradoxy 
vkusu, Bratislava 1989 a ďalšie. Vydavateľstvo Smena pripravilo publikáciu 
Kol.: Estetické minimum. Umenie v živote človeka, Bratislava 1989 atď. 



Po administratívnych zásahoch r. 1975, redukujúcich estetickú 
výchovu na stredných školách, sa viacerí pracovníci Katedry estetiky a 
vied o umení FFUK dlhodobo usilovali o navrátenie estetickej výchovy 
do učebných plánov stredných škôl. Prostredníctvom odborných 
článkov, prednáškami, vedeckovýskumnou činnosťou sa snažili 
presvedčiť riadiace orgány o potrebe vrátiť tento predmet späť do 
stredoškolských učebných plánov.33/ 

V záujme zvýšenia tlaku na znovuzavedenie estetickej výchovy na 
stredné školy, pripravila Katedra estetiky v spolupráci s Kabinetom 
estetickej výchovy Osvetového ústavu v Bratislave stretnutie 
absolventov Katedry estetiky a estetickej výchovy FFUK v Bratislave.34/ 
Stretnutiu predchádzal prieskum aktivity absolventov35/ a na stretnutí 

                                                        
33/ Výberovo uvádzam niektoré príspevky s touto tematikou: A. Fischerová: 

Podoby školskej estetickej výchovy na Slovensku v sedemdesiatych a 
osemdesiatych rokoch. In: Estetická kultúra. Teória - výskum - prax. VÚK 
Bratislava 1984, s. 291 - 311; K aktuálnym otázkam estetickej výchovy v 
škole. Učiteľské noviny 1987, č. 34; Estetická výchova mládeže na 
stredných školách. Referát na sympóziu INSEA 14. - 15. 5. 1986 v 
Bratislave. In: Zborník Posilnenie vplyvu estetickej výchovy pri formovaní 
mladej generácie. ČSK INSEA a KPÚ Prešov 1988, s. 46 - 55; Teoretický 
príspevok k problematike estetickej výchovy na stredných školách. Zborník 
z celomestského seminára o estetickej výchove. PÚMB, Bratislava 1988, s. 3 
- 19; Spoločenská potreba a perspektívy estetickej výchovy v súčasnosti. 
Príspevok na Celoslovenskom seminári "Nové tendencie vo výtvarnom a 
literárnom vzdelávaní detí a mládeže. ÚDPM Bratislava, 18. - 20. 2. 1988; 
Učiteľom slovenského jazyka a literatúry o estetickej výchove. Slovenský 
jazyk a literatúra v škole, XXXVI, 1989/1990, s. 129 - 134; J. Krpčiar, 
S. Benková, R. Trutz, M. Fedorová: K prieskumu stavu a úrovne estetickej 
výchovy na základných a stredných školách. Slovenský jazyk a literatúra 
v škole. XXXVI, 1989/1990, s. 54 a n.; Hodnotenie previerky estetickej 
výchovy na základných a stredných školách. Závery z prieskumu, ktorý sa 
konal v októbri 1987. In: Estetická výchova. Bulletin Kabinetu estetickej 
výchovy, Osvetový ústav Bratislava, 1989, č. 4, s. 15 - 40. 

34/ Stretnutie absolventov estetickej výchovy sa konalo 31. 8. 1989. Podrobnú 
správu o ňom prináša Estetická výchova. Bulletin Kabinetu estetickej 
výchovy, Osvetový ústav Bratislava, 1989, č. 2, s. 18 - 46. 

35/ Z približne 500 absolventov, ktorí študovali aj aprobáciu estetická výchova, 
bolo 190 absolventov špecializácie estetická výchova. Prieskumný dotazník 
sa poslal 162 absolventom a z toho sa vrátilo len 57. Analýza odpovedí 
ukázala, že 27 absolventov sa venuje pedagogickej činnosti (16 na 



výmena skúseností z práce s estetickou výchovou na rôznych typoch 
škôl a iných pracoviskách. Absolventi adresovali pochvalné aj kritické 
slová na adresu katedry.36/ Pracovné stretnutie v snahe podporiť ďalšie 
skvalitnenie estetickej výchovy prijalo závery, v ktorých okrem iného 
odporúčalo pripraviť ďalšie učebné texty, neučebnicovú, alternatívnu 
literatúru a metodické pomôcky pre jednotlivé typy škôl.37/ Odporúčalo 
realizovať ďalšie vzdelávanie pedagógov a absolventov formou 
reprobačných a aprobačných kurzov, odporúčalo zaradiť predmet 
estetickú výchovu aj do vzdelávacieho procesu poslucháčov Katedry 
pedagogiky atď.38/ 

Po roku 1989 došlo vo výučbe predmetu estetická výchova na 
Katedre estetiky k istým obsahovým i organizačným zmenám.39/ 
Predovšetkým sa poskytla študentom možnosť voľby po druhom 
ročníku smerom na vedeckú alebo učiteľskú aprobáciu. Na vedeckom 
štúdiu sa zaradili iba výberové prednášky a semináre z estetickej 
výchovy a jej dejín, na učiteľskom odbore boli tieto predmety povinné 
spolu s didaktikou a pedagogickou praxou na stredných školách. Okrem 
toho katedra zabezpečila trojročné rekvalifikačné štúdium pre učiteľov 

                                                                                                                           
rozličných typoch stredných škôl, 7 na vysokých školách), 15 pracuje 
v štátnej kultúre v pôsobnosti Národných výborov (8 na odboroch kultúry, 4 
v okresných galériách, 3 v metodických centrách). Ostatní pracujú vo 
vedeckých a ďalších kultúrnych inštitúciách (v divadlách, vydavateľstvách, 
masovokomunikačných prostriedkoch a pod.). Najviac z nich sa špecializuje 
na výtvarné umenie (14), film a televíziu (8). Najslabšie sú zastúpené oblasti 
mimoumeleckého estetična (4). Údaje spracovala Zuzana Školudová: 
Celková informácia o podujatí. c.d. s. 13-18. 

36/ Príspevky zo stretnutia viď c.d. okrem iného A. Fischerová: Aktuálne 
problémy školskej a mimoškolskej estetickej výchovy, str. 22 - 25. 

37/ V novembri 1993 vyšla učebnica Estetická výchova pre stredné školy. SPN 
Bratislava. Zostavovateľka M. Fedorová, autorský kolektív: Jana 
Beňadiková, Anna Fischerová, Klaudia Nagyová, Mária Ňaňová, Anna 
Pamulová, Helena Turčanová (väčšina absolventky Katedry estetiky a 
estetickej výchovy). Ako doplnková literatúra pre učiteľov estetickej 
výchovy môže poslúžiť aj kniha Rudolfa Filu: Načo nám je umenie. 
Bratislava, 1990. 

38/ Podrobnejšie pozri: Závery zo seminára absolventov estetickej výchovy 
30. 8. 1989. In.: Estetická výchova. Bulletin Kabinetu estetickej výchovy, 
Bratislava 1989, č. 2, s. 46. 

39/ K obsahovým zmenám pozri ďalší text tejto štúdie v štvrtej podkapitole. 



ruštiny, resp. nekvalifikovaných učiteľov stredných škôl vyučujúcich 
estetickú výchovu od šk.r. 1989/90 na gymnáziách. Učebný plán, 
sústava prednášok, seminárov, konzultácií, záverečné práce a štátne 
záverečné skúšky im umožňovali získať novú kvalifikáciu.40/  
 
 
Humanizácia vzdelávania na vysokých školách 
a možnosti estetickej výchovy 
 

Ako sme ukázali v úvodnej rekapitulácii, moderná teória estetickej 
výchovy na vysokých školách nie je rozpracovaná tak, aby obsiahla celú 
mnohostrannosť jej funkcií, podôb a možností. Vo všeobecnosti sa 
uznávala jej dôležitosť a podiel na humanizácii a kultivácii mladého 
človeka a v praxi sa realizovali rôzne formy vzdelávania v oblasti 
estetickej výchovy (pozri príklad z FFUK). V mnohých prípadoch sa 
venovala pozornosť aj estetickým kritériám prostredia a medziľudských 
vzťahov. Najväčšia pozornosť sa sústredila na záujmovú umeleckú 
činnosť v škole a mimo školy, na kultúrnu činnosť na internátoch, 
v záujmových združeniach, krúžkoch, súboroch atď. Túto rôznorodú 
problematiku možno usúvzťažniť, poukázať na jej primerané miesto a 
poslanie vo vzdelávacom systéme vysokej školy v duchu súčasných 
požiadaviek humanizácie. Pokúsime sa preto naznačiť tento systém 
esteticko-výchovnej problematiky v niekoľkých polohách. Výjdeme 
z požiadaviek humanizácie vzdelávania na vysokých školách tak, ako sa 
s nimi stretávame v reflexiách teoretikov pedagogiky. Poukážeme na ich 
súvislosť s funkciami estetickej výchovy a funkciami umenia. 
Naznačíme model možností využitia a realizovania ostatných 
estetických aspektov mimoumeleckého estetična a ukážeme aj na 
podoby a formy umeleckej činnosti. Uvedomujeme si pritom, že 
vytváranie koncepcie teórie estetickej výchovy na vysokej škole, hoci 
len jej náčrt, sa nezaobíde bez interdisciplinárneho prístupu,41/ lebo len 

                                                        
40/ Podrobnejšie pozri A. Fischerová: K problematike rekvalifikácií pre 

vyučovací predmet Estetická výchova. Správa k výskumnej úlohe 
Psychologického ústavu FFUK, pracovná skupina PhDr. Márie Machalovej, 
CSc., 14. 12. 1991. 

41/ Interdisciplinárny prístup pri vypracovávaní teórie estetickej výchovy sa 
podrobnejšie analyzuje v štúdii A. Fischerová: Zu methodologischen Fragen 
der Theorie der äesthetischen Erziehung. Musaica XXII, 1989 s. 115 - 124. 



ním sa dá postihnúť takáto rôznorodá problematika. Naša práca chce 
byť v tomto smere príspevkom do pedagogického výskumu.42/  

Súčasné smerovanie výchovy a vzdelávania vo svete je zamerané 
na rozvoj osobnosti a uberá sa cestou demokratizácie a otvorenosti, 
väčšej variabilnosti pri výbere študijných oblastí a predmetov. Aj 
vysoké školy nielenže inovujú svoje učebné plány, ale vytvárajú aj 
organizačne nové možnosti štúdia a rozvíjajú jeho humanistickú 
orientáciu. 

Jednou z úloh všeobecného vzdelania na vysokej škole je vplyv na 
rozvoj duchovnej kultúry a celkovej kultúrnosti vysokoškolákov, čo 
závisí aj od obsahu vzdelávania. Týmto problémom sa vo svojich 
štúdiách zaoberal aj Štefan Švec. Načrtol kontext humanizácie obsahu a 
procesu vzdelávania, prezentoval chápanie humanity, humanistiky, 
humanológie a medzi špeciálne vedy, ktoré k nim patria, menuje: 
kultúrny zemepis a dejepis, futuristiku, resp. futurológiu, kultúrnu 
antropológiu, národopis, folkloristiku, pedagogiku, lingvistiku, filozofiu 
so svojimi disciplínami, ako je napr. etika a estetika, ďalej náuka o 
literatúre a ostatných umeniach.43/  

Humanizácia vzdelávania úzko súvisí s celkovou kultiváciou 
človeka a s hľadaním ľudskej identity. Nad touto problematikou sa 
zamýšľala aj Erika Walterová44/ a všímala si rôzne dimenzie 
humanizácie. Upozornila okrem iného aj na fakt, že sa zvýšila miera 
participácie vzdelávaných subjektov na projektovaní vlastnej 
vzdelanostnej dráhy, na tvorbe kurikula (kontaktné školské plány, 
voliteľnosť a výberovosť obsahov, diferenciácia, individuálne projekty 
učenia atď).45/ Upozornila však, že uvádzanie nových tém predmetov, 
posilňovanie tzv. humanitnej zložky obsahu vzdelania je skôr 
čiastkovým formálnym opatrením. Podstatu zmien vidí v tom, že 

                                                                                                                           
Štúdia poukazuje na potrebu zmeniť úzko pedagogický a úzko estetický 
prístup k teórii a praxi estetickej výchovy na prístup interdisciplinárny. 

42/ Na doterajšie nedostatky v pedagogickom výskume poukázal okrem iného 
J. Průcha: Pedagogický výzkum v ČSFR a na Západě: Diferenciace a nové 
orientace. Pedagogická revue XLIII, 1991, s. 569 - 576. 

43/ Š. Švec: Humanizácia všeobecného vzdelávania. Pedagogická revue, roč. 
XLIII, 1991, s. 344. 

44/ E. Walterová: Humanisace vzdelání jako prostředek kultivace člověka. 
Pedagogická revue, roč. XLIII, 1991, s. 327 - 333. 

45/ c.d., s. 330 



„sprostredkovávanie poznania seba samého, kultúry, umenia, techniky, 
prírody, životného prostredia, spoločnosti, náboženstva, vesmíru by 
malo byť založené na integratívnom prístupe; že vzdelanie by malo 
kultivovať človeka, malo by umožniť prežívať a využívať vlastné 
empirické životné skúsenosti, podporovať prirodzenú túžbu po 
poznávaní, dovoliť klásť otázky, pomáhať hľadať odpovede, učiť ako sa 
učiť, ako hľadať informácie, ako hlbšie prežívať; pritom treba 
rešpektovať možnosti a limity daného stupňa zrelosti, predchádzajúce 
životné a sociálne skúsenosti a individuálne osobnostné predpoklady. 
Obsah by mal rešpektovať všetky roviny: blízke okolie, národné a 
etnické špecifiká, štátne dimenzie a dimenzie spoločenstiev (napríklad 
európsku), transkulturálne a medzinárodné, globálne a univerzálne 
dimenzie. Za jadro obsahu vzdelania by sa malo považovať to, čo je 
podstatné pre život a existenciu človeka v súčasnosti a v každej 
alternatívnej budúcnosti: komunikácia, spracovanie informácií, riešenie 
problémov, porozumenie sebe samému a druhým ľuďom, chápanie 
prírody, prežívanie a sebarozvíjanie.“46/ 

Medzi zásadami humanistického vzdelávania uvádza napr. Štefan 
Švec47/ o. i. stimulovanie cieľavedomosti žiakov ako neopakovateľných 
indivíduí, svojráznych sebatvorcov, osobitých nositeľov ľudských práv, 
zodpovedností, potrieb a hodnôt; podporovanie sebadôvery, 
sebapotvrdzovania, sebarealizácie, sebainterpretácie; pomoc v rozvoji 
pozitívneho sebavedomia, sebapoňatia; tolerovanie odlišných názorov, 
presvedčení, postojov, životnej filozofie, kultúrneho štýlu iných osôb; 
uprednostňovanie pozitívneho (spätnoväzbového) hodnotenia žiakov 
učiteľom, spolužiakmi a sebou samým; morálnu socializáciu a rozvoj 
kultúrneho spracovania a prosociálneho konania študentov; utváranie 
priaznivej sociálnej klímy a stimulatívneho edukačného prostredia. 

V tejto časti našej práce sme si všimli štúdie, ktoré sa zaoberali 
zmenami v obsahu vzdelávania a zásadami pedagogickej práce 
vzhľadom na humanizujúce tendencie v súčasnej pedagogike. 
V nasledujúcej časti chceme pripomenúť štúdie, ktoré si všímajú 
možnosti estetickej výchovy vo vzťahu k humanizujúcemu vplyvu na 
osobnosť študenta, ako sme sa s nimi stretli v teórii estetickej výchovy a 
estetike. Nazdávame sa, že o možnostiach estetickej výchovy v tomto 
                                                        
46/ c.d., s. 331 - 332 
47/ Š. Švec: Koncepcia humanisticky orientovanej výučby, Pedagogická revue, 

XLV, 1993, s. 2 - 15. 



zmysle najvýrečnejšie hovoria funkcie estetickej výchovy a funkcie 
umenia. V nich sa reflektuje všetka potenciálna možnosť estetickej 
výchovy a umenia.  

Pokiaľ prejdeme k tomuto problému, chceme uviesť výsledky 
jedného sociologického výskumu hodnotovej orientácie našej mládeže a 
jeho porovnanie s európskym trendom. Nazdávame sa, že podporí 
oprávnenosť a potrebu našich výskumov a návrhov. V európskom 
kontexte prevažuje v hodnotovej orientácii mládeže tendencia 
k individualizácii, osobnému vývoju, sebarealizácii a individualite. 
Medzi slovenskou mládežou je to tendencia spoliehať sa na rodinu, 
štátny paternalizmus, toleranciu a solidaritu na úkor orientácie na 
výkon.48/ Napríklad v Rakúsku bolo poradie hodnôt takéto: stabilné 
pracovné miesto, získanie dobrého vzdelania, mať partnera; na 
Slovensku: mať dobré spôsoby, pekne si zariadiť vlastný byt, zdravo sa 
stravovať. Podľa posledných prieskumov začína aj u nás prenikať do 
povedomia a hodnotovej orientácie mládeže trh vzdelania a práce. 

Humanizácia vzdelávania a výchovy je predmetom mnohých 
diskusií a výskumov49/ a má popri pedagogických aspektoch aj svoje 
aspekty filozofické, psychologické atď.50/  

Stručne sme naznačili niektoré aspekty súčasných problémov 
humanizácie vzdelávania ako ich prinášajú pedagogické výskumy 
posledného obdobia. Vyzdvihli sme a vybrali tie problémy, ktoré 
považujeme za nosné pre ďalšie rozvíjanie myšlienok o estetickej 
výchove na vysokých školách. 
 
 
 
 
 
 

                                                        
48/ L. Macháček: Hodnotová orientácia slovenskej mládeže v európskom 

kontexte. Pedagogická revue, roč. XLV., 1993, s. 435 - 439. Aj ďalšie 
príklady sú z tejto štúdie. 

49/ Pozri napr.: Formovanie a sebautváranie mladého človeka v podmienkach 
humanizácie a demokratizácie spoločnosti a školy. Diskusia: Pedagogická 
revue, roč. XLV., 1993, s. 481 - 497. 

50/ P. Khun: Osobnosť v procese humanizácie výchovy (filozofické a 
psychologické aspekty). Pedagogická revue, roč. XLV, 1993, s. 253 - a n. 



Podnety z estetiky a teórie estetickej výchovy  
 

Estetická výchova predstavuje výchovno-vzdelávací proces, 
v ktorom sa formuje a rozvíja estetický vzťah človeka k okolitému 
svetu; predstavuje proces, v ktorom sa formuje a rozvíja orientácia 
osobnosti vo svete estetických javov a hodnôt, formuje sa a rozvíja 
schopnosť esteticky vnímať a prežívať; formuje sa vkus a schopnosť 
esteticky tvoriť.51/ Pri rozpracovávaní teórie estetickej výchovy vystúpili 
do popredia predovšetkým funkcie a poslanie estetickej výchovy. Ako 
prvoradé sa uvádzajú funkcie: humanizačná, hodnotovo orientačná, 
kreatívna, kompenzačná, relaxačná a ďalšie.52/ V estetike sa podobná 
problematika spája s funkciami umenia. Nazdávame sa, že je možné 
tieto názory aktualizovať a rozšíriť ich aj na potreby estetickej výchovy 
na vysokej škole. 

O humanizačnej funkcii estetickej výchovy môžeme hovoriť preto, 
lebo pomáha formovať a rozvíjať estetický vzťah človeka k svetu, 
esteticky si svet osvojovať, mnohostrannejšie ho poznávať, prežívať, 
hodnotiť a stvárňovať. Estetická výchova rozširuje duchovný svet a 
duchovné bohatstvo človeka v duchu humanistických cieľov a ideálov. 
Táto funkcia je vlastná všetkým esteticko-výchovným úsiliam, ktoré sa 
vystriedali v priebehu stáročí.53/ Je bezprostredne spätá s estetickou 
výchovou a smeruje k nej. 

Humanizačnej funkcii je veľmi blízka hodnotovoorientačná funkcia 
estetickej výchovy, ktorá je dôležitá v osobnostnej dimenzii: napomáha 
indivíduu, jednotlivcovi, študentovi, orientovať sa v hodnotách sveta, 
života a umenia, pomáha odkrývať aj prostredníctvom umenia zmysel 
vlastného života. Rozvíja schopnosť hodnotiť javy a schopnosť 
hodnotiaceho myslenia. Predkladá pred vnímateľa konkrétne estetické 
                                                        
51/ Pozri okrem iného Pedagogická encyklopédia Slovenska, I. diel, Bratislava 

1984, s. 224 - 225. 
52/ K problematike funkcií, pozri A. Fischerová: Funkcii estetičeskogo 

vospitanija. Sbornik tezisov Vsesojuznoj naučnoteoretičeskoj konferencii 
„Nravstvennoje soderžanije iskusstva.“ Časť II., Kijev 1990, s. 120 - 122. 

53/ Pozri A. Fischerová: Antológia z dejín estetickej výchovy, Bratislava, 1987, 
II. vydanie 1992. Reflektovanie humanizujúceho a kultivujúceho poslania 
umenia, stretnutie s rôznymi podobami krásy boli predmetom záujmu 
vzdelávacích inštitúcií všetkých historických epoch. Gréci pestovali 
kalokagatiu, renesancia mala predstavu o „homo creativus“, anglické 
osvietenstvo džentlmena atď. Podrobnejšie pozri Antológiu. 



problémy obsiahnuté v umení, s ktorými sa porovnáva, vedie s nimi 
vnútorný dialóg. Tento proces prispieva k jeho individualizácii a 
dotváraniu na osobnosť. 

Jednou z dôležitých funkcií estetickej výchovy je funkcia kreatívna. 
Podporuje rozvoj kreativity a jej jednotlivých podôb (kreatívneho 
myslenia, konvergentného, ale obzvlášť divergentného myslenia: rozvíja 
tvorivé vnímanie, videnie sveta, okolia a problémov, rozvíja fantáziu, 
imagináciu, obrazotvornosť, predstavivosť, intuíciu, zvyšuje 
elaboratívnu schopnosť - schopnosť dotvárať myšlienky, návrhy riešení, 
až po tvorivé riešenie problémov), napomáha rozvoju základných 
procesov tvorivého myslenia a ich predpokladov (senzibility, fluencie, 
flexibility, originality a pod.), je jedným z dôležitých poslaní a možností 
estetickej výchovy.54/ Rozvoj kreatívnej funkcie má významné miesto v 
súčasnom vzdelávaní vzhľadom na perspektívu uplatnenia študenta v 
ďalšom živote. Na transfery kreativity z jednej oblasti ľudskej aktivity 
do inej a na možnosť jej formovania prostredníctvom estetickej výchovy 
upozorňuje aj György Poszler.55/ 

K funkciám estetickej výchovy patrí aj funkcia kompenzačná. O jej 
podobe a dôležitosti sa hovorí predovšetkým vzhľadom na 
jednostrannosť súčasnej technickej civilizácie, vzhľadom na 
technicistické vzdelávanie, pri ktorom estetická výchova pomáha 
vyrovnávať, kompenzovať a tlmiť negatívne vplyvy v psychickej oblasti 
(jednostranný intelektuálny rozvoj na úkor emocionálneho a mravného, 
psychickú záťaž, stresové situácie atď.) a nahrádzať ich inými 
pozitívnymi javmi, rozvíjaním a zdokonaľovaním estetických aktivít. 
S kompenzačnou funkciou úzko súvisí aj funkcia relaxačná, ktorá je 
aktuálna najmä vzhľadom na kultúrne využívanie voľného času, 
regeneráciu psychických a fyzických síl. Na tomto mieste treba aspoň 
spomenúť aj funkciu terapeutickú, ktorá má svoje špecifické použitie s 
rovnako významným humanizačným poslaním. 

Prednosťou estetickej výchovy je, že takto teoreticky oddelené a 
uvedomené funkcie realizuje v konkrétnom vzdelávacom alebo 

                                                        
54/ Pozri M. Zelina a M. Zelinová: Rozvoj tvorivosti detí a mládeže, Bratislava, 

1990. J. Hlavsa: Psychologické základy teórie tvorby. Praha, 1985 atď. 
55/ György Poszler: Návrhy reformy estetickej výchovy (diskusný materiál). In: 

Estetická výchova. Bulletin Kabinetu estetickej výchovy. Osvetový ústav 
Bratislava 1988, s. 34 - 55 a komentár k nej A. Fischerová: O užitočnosti 
Poszlerovej štúdie. s. 32 - 33. 



výchovnom procese integrujúco, neoddeľuje jednu od druhej, ale napĺňa 
ich vo vzájomnej prepojenosti. Ich vzájomné postavenie a hierarchia sa 
pritom menia podľa zámeru, cieľa, použitých prostriedkov, vekovej 
kategórie atď. 

Tak ako vypovedajú o možnostiach estetickej výchovy v procese 
humanizácie jej funkcie, upozorňujú nás na možnosti umenia v tomto 
procese funkcie umenia. Pre naše úvahy sme vybrali koncepciu funkcií 
umenia Jiřího Kulku56/, lebo ju považujeme za komplexnú a 
inštruktívnu. Jiří Kulka rozdelil funkcie umenia vo vzťahu k človeku do 
niekoľkých životných okruhov a rovín, z ktorých si všimneme oblasť 
biologickú, psychologickú, sociálnu, ekonomickú a kultúrnu. 

Biologické funkcie umenia sa podľa neho prejavujú vo funkcii 
stimulačnej (podnecovanie zmyslových orgánov a rôznych psychických 
a fyzických procesov), vo fyziologickej relaxácii (uvoľnenie) alebo 
naopak v tonifikácii (napätie), v ovplyvňovaní rôznych fyziologických 
funkcií (biorytmy, obehový systém, zažívacia sústava atď.). Za 
najbohatšie považuje autor psychologické funkcie. Patria k nim funkcie 
kognitívne (poznávacie), expresívne (vyjadrovacie), formatívne a 
výchovné, abreaktívne (uvoľnenie odreagovaním), emocionálno-
motivačné, psychoterapeutické (liečebné) a i. Sociálne funkcie postihujú 
najmä medziľudskú komunikáciu, potreby sociálnej identifikácie 
človeka (potrebu stotožniť sa s určitou skupinou, inštitúciou, národom), 
koordináciu spoločenských činností (tanec, pochod, pracovná činnosť, 
šport atď.). Sociálne funkcie umenia prechádzajú často do funkcií 
psychologických a naopak. Z ďalších sociálnych funkcií treba 
pripomenúť najmä funkciu ideologickú, reprezentačnú a svetonázorovú. 
Ekonomické funkcie umenia sa začínajú prejavovať v momente, keď sa 
s ním pracuje ako s tovarom. Kultúrne funkcie umenia sa v dejinách 
premietli do náboženských systémov a do magicko-kultovných činností, 
svoje miesto našli v mystike, v sprostredkovaní základných vzorov 
správania sa určitých kultúrnych okruhov, ale aj v úprave životného 
prostredia atď. Jednotlivé funkcie umenia sa môžu kombinovať, 
podporovať, môžu do seba prechádzať. Treba však pripomenúť, že dve 
funkcie nemôžu v umení chýbať: funkcia estetická (princípy zobrazenia 

                                                        
56/ J. Kulka: Psychologie umění, Praha 1990, s. 19 - 20. 



a estetického usporiadania) a funkcia komunikatívna (princípy 
vyjadrenia a výpovede).57/  

Nazdávam sa, že z uvedených textov je viditeľný súzvuk medzi 
požiadavkami pedagogiky na humanizáciu vzdelávania a možnosťami, 
„ponukou“ estetickej výchovy a umenia. Potvrdzujú a rozvádzajú to aj 
nové pohľady na význam, poslanie a možnosti estetickej výchovy, ktoré 
prinášajú štúdie analyzujúce významné estetické, filozofické, 
psychologické a pedagogické diela XX. storočia. Napríklad Zdeňka 
Kalnická pri analýze filozofickej a estetickej iniciatívy Johna Deweya 
pre estetické myslenie XX. storočia poukazuje na jeho analýzu 
skúsenosti, estetickej a umeleckej skúsenosti.58/ Z. Kalnická spolu 
s Deweyom považuje estetickú skúsenosť za dôležitú kategóriu estetiky, 
lebo „v estetickej výchove dominujú črty, ktoré spôsobujú, že skúsenosť 
sa stane prostredníctvom seba samej celistvou a plnou. Predmet sa stáva 
estetickým, keď činitele, ktoré robia skúsenosť skutočnou, sú ukázané 
pre ich vlastnú hodnotu“. Kalnická ukazuje, že podľa Deweya sa 
v estetickej skúsenosti zjednocuje proces vytvárania skúsenosti 
s procesom jej prežívania (emocionálny charakter estetickej skúsenosti) 
a s reflektovaním formy (celistvosti) a obsahu (plnosť) tejto skúsenosti 
ako samostatného predmetu prípadne výsledku reflexie.59/  

S kategóriou estetickej skúsenosti sa v českej a slovenskej estetike 
a teórii estetickej výchovy doteraz nepracovalo. Nazdávam sa však, že 
je to pojem podnetný, lebo viac zodpovedá praxi estetickej výchovy a 
môže nahradiť dualizmus estetickej činnosti a estetického vedomia, 
s ktorým sa doteraz v teórii estetickej výchovy pracovalo. K podobnému 
konštatovaniu dospela aj Irena Wojnarová: „Estetická skúsenosť je 
základom nového a celkom sviežeho vzťahu k svetu a k iným ľuďom. 
Deweya zaujíma nielen funkcia skúsenosti, ale aj jej vnútorný obsah, 
menovite harmónia, jednota zmyslov, potrieb, reflexie a činností, 

                                                        
57/ c.d.. Súčasne treba poznamenať, že jestvujú rôzne interpretácie funkcií 

umenia, napr. J. Mukařovský: Estetická funkce, norma, hodnota jako 
sociální fakty. In: Studie z estetiky. Praha, 1966, s. 17 - 54; J. Fukač - I. 
Poledňák: Funkce hudby. Hudební věda 1972, s. 123 - 145, 220 - 245 atď. 

58/ Z. Kalnická: The Concept of Aesthetic Experience by John Dewey, Musaica 
XX. 1987, s. 45 - 54. 

59/ c.d., s. 53. 



bezprostredné spojenie s predstavivosťou, ktoré sa stáva 
"dobrodružstvom" stretnutia rozumu so svetom.“60/  

I. Wojnarová si všíma aj fakt, že J. Dewey prináša nový prístup 
k estetickej skúsenosti a nazdáva sa, že je to možné preto, lebo umenie 
je intenzifikáciou bezprostrednej skúsenosti ako takej a iba umenie je 
schopné vyjadriť podstatu a váhu skúseností. „Estetická výchova 
umožňuje intenzívne prežívať skúsenosti iných ľudí, je takým 
výchovným prostriedkom, ktorý má úlohu estetických javov 
v organizovaní vzťahu človeka nielen k umeniu, ale predovšetkým 
k predmetnej a spoločenskej skutočnosti, k svetu hodnôt, ku 
každodennému konkrétnemu ľudskému bytiu. Estetický zážitok 
definovaný ako estetická skúsenosť sa spája so situáciou človeka vo 
svete, mobilizuje psychické sily, tvorivú energiu, zdôrazňuje kvality 
individuálneho a spoločenského života.“61/ Estetická výchova, ktorú 
odporúčame a navrhujeme spolu s Kalnickou, Wojnarovou a Deweyom, 
„si kladie za cieľ podnietiť, inšpirovať estetickými zážitkami estetické 
skúsenosti, to znamená, že súčasne sa podnecuje aj percepcia (stav 
očakávania a nepokoja), vnímanie a predstavivosť, intelektuálne 
schopnosti, pripravenosť na tvorivú reakciu a stav psychickej 
mobilnosti. Jej podstatu tvorí rozmanitosť estetických zážitkov a tá je 
závislá aj od rôznorodosti estetických javov, aj od rôznorodosti 
ľudského bytia, na ktoré reaguje aj umenie“.62/  

Rozoberaním funkcií estetickej výchovy, funkcií umenia a 
estetickej skúsenosti sme chceli poukázať na rôznorodé a mnohoraké 
možnosti, ktoré sa „ponúkajú“ humanizácii vzdelávacieho procesu zo 
strany estetiky a estetickej výchovy. V tejto súvislosti by sme chceli 
pripomenúť ešte kategóriu katarzie, na ktorú vo vzťahu k estetickej 
výchove upozornil G. Poszler a považuje ju spolu s estetickým zážitkom 
za pedagogicky najúčinnejšie. Katarzné prežívanie umeleckého diela, ku 
ktorému smeruje estetická výchova, stavia estetickú výchovu do 
priesečníka citovej, rozumovej a etickej výchovy a estetická výchova sa 

                                                        
60/ I. Wojnar: Teoria wychowania estetycznego. Warszawa 1980. s. 178. 
61/ c.d., s. 178 - 179. 
62/ c.d., s. 179. 



stáva ich syntézou.63/ Na podnetnosť kategórie katarzie upozornila aj 
Z. Kalnická.64/  

Uvedenou problematikou sme chceli naznačiť potenciálne i reálne 
väzby medzi humanizáciou vzdelávania, estetickou výchovou a 
umením. V nasledujúcej časti poukážeme na ich možnú konkretizáciu. 
 
 
Pozitívne zmeny  
 

Pri reorganizácii a prestavbe vysokoškolského štúdia po roku 1989, 
v r. 1990-1993 dochádzalo postupne k viacerým zmenám v zastúpení 
estetickej výchovy v učebných plánoch jednotlivých škôl. V mnohých 
prípadoch prichádzali s iniciatívou samotné vysoké školy. Na vysokých 
školách, predovšetkým však na pedagogických fakultách sa zriadili 
katedry humanistiky, ktoré do svojich učebných plánov zaradili aj 
estetickú výchovu. Ich garantmi v nejednom prípade boli ako vedúci 
katedier, resp. manažéri tejto orientácie absolventi estetiky alebo 
estetickej výchovy, umenovedci alebo absolventi umeleckej výchovy.65/ 
Postupne sa tak realizuje zámer, aby sa vedľa špecializácie na 
Filozofickej fakulte UK pripravovali odborníci aj na ďalších fakultách: 
na FF PJŠ v Prešove, na PF v Nitre, Banskej Bystrici, Trnave pre širšie 
chápanú estetickú výchovu, estetickú kultúru, kultúrnu výchovu atď. 
Fakulty si pritom vytvárajú vlastné špecifické zamerania. Napríklad PF 
v Nitre preferuje receptívnu estetiku, estetično nových umeleckých 
žánrov a masmédií, Filozofická fakulta v Prešove problém 
interdisciplinárnosti a zameranie na dramatické umenie ako prostriedok 
estetickej výchovy. 

Za mimoriadne dôležitý možno označiť fakt, že estetické 
vzdelávanie, resp. vzdelávanie v estetickej výchove sa dostalo do 
učebných plánov učiteľského štúdia, ktoré sa v značnej miere môže 
podieľať na humanizácii učiteľského vzdelávania. Estetická výchova sa 

                                                        
63/ G. Poszler, c.d. s. 57. 
64/ Z. Kalnická: Prednosti a záludnosti typologizácie. (Recenzia Bohdana 

Dziemidoka: Sztuka, wartósci, emocje.) Text 93/1, s. 56 - 57. 
65/ Doc. PhDr. L. Plesník, CSc. na PF Nitra, Doc. PhDr. E. Mistrík, CSc., na PF 

Bratislava, Doc. PhDr. E. Michalová, CSc., na PF Banská Bystrica. Na FF 
UPJŠ v Prešove vznikla Katedra estetiky a vied o umení, vedúci Doc. PhDr. 
Ján Gbúr, CSc., Doc. PhDr. Jana Sošková, CSc. a ďalší. 



dostala do ponuky aj medzi tzv. celofakultné predmety na viacerých 
vysokých školách, alebo patrí medzi voliteľné, resp. výberové predmety. 
Medzi študentmi je o tento predmet značný záujem.66/ Treba uviesť, že 
estetická výchova sa dostala do učebných plánov štúdia andragogiky, 
pedagogiky, sociológie atď. Zaznamenávame aj signály o výučbe 
humanitných predmetov na vysokých školách technického zamerania,67/ 
kde medzi predmety a kurzy patria napr. svetové dejiny kultúry, česká, 
slovenská a svetová literatúra, umenie a jeho psychologické, 
sociologické a filozofické aspekty, hudba, filozofia, dejiny architektúry, 
štylistika, rétorika atď. 

Okrem oživeného záujmu o estetickú výchovu a jej predmety 
môžeme sledovať aj sociologické prieskumy a sondy do problematiky, 
ktorá súvisí s estetickou výchovou. Napríklad Eva Bolfíková skúmala 
sociálnu dimenziu vzťahu vysokoškolákov rôznych vysokých škôl na 
východnom Slovensku k estetickým javom.68/ Zistila, že vysokoškoláci 
vykazujú vysoko pozitívny vzťah k estetickej výchove a poradie 
sledovaných skupín bolo nasledovné: výrazne pozitívne možno hodnotiť 
študentov s umenovedným študijným zameraním, pozitívne vystupujú aj 
študenti spoločenskovedného zamerania, študenti prírodovedno-
medicínskeho zamerania a ako priemerný a mierne negatívny bol vzťah 
študentov s technickým zameraním. Autorka detailnejšie rozoberala 
výskumnú vzorku aj podľa ďalších ukazovateľov estetického vzťahu. 

                                                        
66/ Napríklad na FF UK v Bratislave si estetickú výchovu v rámci výberových 

predmetov celofakultných prednášok v rozsahu 3 semestrov: v zimnom a 
letnom semestri III. ročníka a v zimnom semestri IV. ročníka vybralo v šk. r. 
1991/92 - 53 študentov, v šk. r. 1992/93 - 58 študentov a v šk. r. 1993/94 - 
105 študentov. 

67/ J. Lajda: Výuka humanitních předmětů na VUT Brno. Pedagogická revue, 
XLIII, 1991, s. 359 - 362. Z jeho príspevku vyberáme aj uvedené príklady. 

68/ E. Bolfíková: Sociálna dimenzia vzťahu vysokoškolákov k estetickej 
skutočnosti. Kandidátska dizertačná práca a autoreferát. Sociologický ústav 
SAV Bratislava, 1993. Autorka robila výskum medzi študentmi I. a 
posledného ročníka vybraných škôl umenovedného, spoločenskovedného, 
prírodovedného a technického zamerania, konkrétne: Filozofickej a 
Pedagogickej fakulty UPJŠ v Prešove, Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, 
Vysokej školy veterinárnej v Košiciach, Hutníckej, Strojníckej a 
Elektrotechnickej fakulty Technickej Univerzity v Košiciach. Zber 
empirického materiálu sa uskutočnil od 10. 4. - do 24. 5. 1991 a celkove 
bolo 536 respondentov. 



Všímala si inklináciu k esteticky významným aktivitám, pričom zistila, 
že študenti sú aktívni v oblastiach významných pre rozvoj ich záujmov: 
v pokusoch o vlastnú tvorbu a v zvyšovaní vedomostnej úrovne. 
Empirické údaje z výskumu poukázali, že pre študentov je 
najvýznamnejšie získavanie nových informácií, na druhom mieste bol 
rozvoj vlastnej tvorivej činnosti, potom nasledovalo získavanie 
schopností hodnotiť veci, javy, na 4. mieste zdokonaľovanie zručností a 
na poslednom mieste odovzdávanie vlastných skúseností iným. 
Prieskum ukázal, že pozitívne možno hodnotiť vedomostnú úroveň 
študentov predovšetkým z oblasti literatúry a filmu. Minimálne boli 
vedomosti o výtvarnom umení. Vysokoškoláci pozitívne hodnotili 
význam umenia pre osobnostný rozvoj, vplyv umenia na obohacovanie 
citovej sféry a na spôsob relaxácie vo voľnom čase. V súhrne 
vysokoškoláci vystupovali ako špecifická sociálna skupina cielene 
zameraná aj podľa jej zistenia, najmä na získavanie nových vedomostí z 
oblasti estetiky, mimoumeleckého estetična a umenia, vo voľnom čase 
na relaxačné, citovo obohacujúce aktivity. 

Pozoruhodnú sondu o tvorivých výkonoch a motivačno-
hodnotiacich osobnostných charakteristikách študentov PF spravil L. 
Albert.69/ Zistil, že u študentov výtvarných kombinácií dominuje 
originalita, že tvorivosť prekračuje rámec kognitívnych výkonov a 
čiastočne vstupuje do zážitkovej sféry osobnosti skúmaných študentov. 

Na záver našich úvah nám ešte zostáva zodpovedať otázku, čo 
všetko môže tvoriť obsah a formy estetickej výchovy na vysokých 
školách. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
69/ L. Albert: Figurálna tvorivosť a sebahodnotenie študentov PF. Pedagogická 

revue, roč. XLIII, 1991, s. 222 - 229. 



Matrica ponúk 
 

Ako sme ukázali v predchádzajúcich častiach, na vysokých školách 
možno z hľadiska estetickej výchovy rozoznať tri druhy aktivít. K 
prvým prislúchajú všetky formy vzdelávania, k druhým by sme mohli 
priradiť všetky typy aktivít ako aj starostlivosti o prostredie a ich 
estetické aspekty, ktoré tvoria súčasť estetickej výchovy aj na vysokej 
škole. Tretiu časť tvorí umelecká aktivita študentov danej vysokej školy, 
kde škola je jej gestorom a zriaďovateľom. So životom, životným 
štýlom a kultiváciou vysokoškoláka súvisia aj jeho mimoškolské 
aktivity, realizácia individuálnych záujmov, činnosť na internátoch, v 
iných zoskupeniach a ich estetické aspekty.  

Podľa typov vysokých škôl, študijného zamerania katedier, podľa 
individuálneho záujmu o profilovanie študentov, možno esteticko-
výchovné činnosti v oblasti vzdelávania rozdeliť na povinné, voliteľné a 
výberové. Ich obsah môžu tvoriť kapitoly z dejín hudby, dramatického 
umenia, literatúry domácej, svetovej, najnovšej, kapitoly z dejín 
architektúry, vybrané osobnosti svetového umenia, kapitoly z dejín 
kultúry a kulturológie, z dejín vedy a pod.70/ Po obsahovej stránke je 
možné „rámcové“ názvy predmetov špecifikovať v spolupráci 
s poslucháčmi podľa ich osobného záujmu, študijného zamerania, 
predchádzajúcej prípravy na stredných školách. Forma realizácie môže 
byť klasická prednáška či seminár, ale osvedčili sa aj novšie formy a 
metódy, do ktorých sú vo väčšej miere zainteresovaní študenti tým, že 
sami tvoria obsah seminára výberom problémov a aktívnou účasťou. 
Osvedčili sa aj formy práce s konkrétnymi umeleckými dielami 
z jednotlivých druhov umenia, ich analýzy a cez ne pohľad do 
problematiky autora, druhu umenia, historického obdobia atď. Inou 
formou môžu byť stretnutia (besedy) s významnými umelcami, ktorí sú 
schopní prezentovať svoju umeleckú činnosť, jej špecifiká a podeliť sa 
o ne s publikom a súčasne napr. uviesť aj ukážky svojho umenia. 
Osvedčené sú stretnutia s významnými hudobnými interpretmi, 
klaviristami, huslistami, ako aj stretnutia s dramaturgmi hudobných 
telies, divadiel, návštevy ateliérov, významných maliarov, sochárov, 
                                                        
70/ Podrobný zoznam odporúčanej literatúry k uvedeným kurzom prinášame 

v štúdii A. Fischerová: Humanizácia vzdelávania a možnosti estetickej 
výchovy na vysokých školách. Pedagogická revue XLVI, 1994, poznámka č. 
26. 



návštevy televíznych, rozhlasových, filmových štúdií, prednášky a 
semináre priamo v galériách, múzeách, na výstavách a pod. 

Tieto nové formy anticipujú aj nové metódy71/ vzdelávania, metódy 
participačné, aktivizačné, alternatívne atď. Teda také, ktoré vo väčšej 
miere integrujú kultiváciu, prežívanie, využívajú skúsenosti, rozvíjajú 
komunikáciu, napomáhajú riešeniu problémových situácií a súčasne 
porozumeniu sebe samému a sebarozvíjaniu študenta. 

Zdalo by sa, že pripomínať vo vzťahu k vysokej škole estetické 
kritéria životného a školského prostredia, individuálneho správania sa, 
úpravy zovňajšku, spôsob komunikácie a vyjadrovania je neprimerané. 
Avšak stretávame sa denne v bežnom živote aj na vysokých školách s 
viacerými priestupkami voči nim. Preto treba aspoň poznamenať, že 
všetky tieto aktivity majú aj svoj estetický aspekt a rozmer.72/ V 
mnohom nás o nich môže poučiť na jednej strane technická estetika, 
najmä pri riešení estetických aspektov životného prostredia, na druhej 
strane zase napr. rétorika vo vzťahu k estetickému aspektu rečových 
prejavov. Na viacerých vysokých školách sa stretávame v tomto zmysle 
s obidvoma predmetmi priamo v pedagogickom procese. Technická 
estetika sa však častejšie vyskytuje na školách technického zamerania, 
rétorika na školách humanitného zamerania. Je stabilnou súčasťou 
vzdelávania napríklad na právnických fakultách, na fakultách 
bohosloveckých, hoci jej dosah je oveľa širší. 

Samostatnú oblasť estetickej výchovy tvorí umelecká činnosť 
vysokoškolákov. Na mnohých fakultách jestvujú umelecké telesá: 
hudobné, spevácke, dramatické, literárne krúžky, filmové kluby a pod. 
so širokým žánrovým rozpätím. Najlepšie z nich sa zúčastňujú rôznych 
prehliadok, vystúpení doma i v zahraničí, súťaží atď. Ako príklad za 
všetky možno uviesť ročníky Akademického Prešova.73/ Aj v týchto 
                                                        
71/ K metódam estetickej výchovy a výchovy umením, pozri Umění a děti, 

Praha 1973; Umění a výchova, Praha 1981. Podnetná je aj Metodika 
aktivizujúcich metód J. Kalnického, Bratislava 1987. 

72/ Podrobnejšie pozri: A. Fischerová: Estetika v každodennom živote. In: 
Estetické minimum - Umenie v živote človeka. Bratislava 1989, s. 21 - 24. 

73/ Na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov Akademického Prešova (od r. 
1966) sa v 28. ročníku rozšírili súťažné oblasti s výlučne umeleckých aktivít 
aj na činnosti prekladateľské a inú odbornú činnosť súvisiacu s umením. Na 
tomto mieste treba pripomenúť záslužnú činnosť FF UPJŠ v Prešove, ktorá 
všetky ročníky pripravovala a organizačne zabezpečovala. Za tie roky tu 
stovky vysokoškolákov prezentovalo svoju umeleckú produkciu. 



formách sa rozvíjajú a realizujú osobnostné predpoklady, vlohy, talenty 
vysokoškolákov a ich činnosť má významné humanizačné poslanie. 

Na záver treba poznamenať, že v štúdii sme sa pokúsili naznačiť 
vzťah medzi estetickou výchovou a humanizáciou vzdelávania na 
vysokých školách v dvoch rovinách, v rovine teoretickej reflexie i 
v rovine reálnej konkretizácie. Štúdiu sme doplnili bohatým 
poznámkovým aparátom, ktorý je aj dokumentom o úsilí v oblasti 
estetiky a estetickej výchovy v šesťdesiatych až deväťdesiatych rokoch, 
teda istého historického obdobia.74/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
74/ Úspechy a úskalia estetickej výchovy u nás som analyzovala v príspevku 

Positive and Negative Aspects of Art and Aesthetic Education in Slovakia in 
the 20th Century. The Paper at XIIIth International Congress of Aesthetics, 
Lahti 1th - 5th August 1995. Abstracts, p. 82. 



ESTETIKA A KULTUROLÓGIA+  
 
Motto: 
„Hodnotu musí každý sám pre seba objasniť, teda aj v istom zmysle 
vytvoriť...“ 

Stanislava Kučerová: Hodnota - Človek - Výchova. 

Estetika, ako to naznačuje názov konferencie, pri svojich 
výskumoch veľmi úzko spolupracuje s ďalšími vednými disciplínami. 
Využíva ich poznatky, postupy a pod., alebo naopak, sama ich svojimi 
poznatkami inšpiruje a spolupracuje s nimi. V štúdii chcem upozorniť 
na niekoľko problémov, s ktorými som sa stretla pri štúdiu odbornej 
literatúry, v pedagogickej a vedeckovýskumnej práci v oblasti dejín 
estetiky a dejín národnej kultúry a dotýkajú sa vzťahu estetiky a 
kulturológie. Nazdávam sa, že ide o podnetné metodologické problémy, 
na ktoré budú musieť pravdepodobne odpovedať všetci, ktorí sa budú 
zaoberať dejinami estetického myslenia na Slovensku, ako aj bádatelia v 
oblasti dejín slovenskej kultúry a dejín kulturologických koncepcií na 
Slovensku.  

Pri výklade dejín estetického myslenia na Slovensku sa stretneme 
s viacerými osobnosťami, autormi, ktorých dielo a činnosť nemožno 
zaradiť len do jednej vedeckej oblasti a skúmať len v rámci jednej 
vednej disciplíny: v dejinách literatúry, dejinách estetiky, v jazykovede, 
dejinách filozofie atď. Sú to napr. osobnosti národného obrodenia J. 
Kollár, K. Kuzmány, J. P. Šafárik, Ľ. Štúr, J. M. Hurban, alebo 
osobnosti konca 19. storočia, ako bol napr. S. H. Vajanský, J. Škultéty, 
v 20. storočí Š. Krčméry atď., až po J. Števčeka, M. Tomčíka, O. 
Čepana, S. Šmatláka, ale rovnako aj M. Várossa a ďalších. Ich dielo má 
širší kontext, dosah a pôsobnosť. Aby sme pochopili a hlavne aby sme 
mohli objektívne posúdiť ich prínos aj v oblasti dejín estetického 
myslenia, resp. aj v oblasti dejín národnej kultúry a dejín 
kulturologických koncepcií u nás, treba ich hodnotiť zo širších ako len 
estetických aspektov, v širších ako len estetických súvislostiach a 
širšími ako len estetickými kritériami. Každá z uvedených oblastí: 
dejiny estetického myslenia na Slovensku, dejiny národnej kultúry a 

                                                        
+ Príspevok na konferencii Estetika v horizontoch interdisciplinárnosti. Prešov 

FF UPKŠ, 24.-25.10.1996. 
 



dejiny kulturologických koncepcií, okrem toho, že majú svoje vlastné 
špecifické kritéria hodnotenia javov daného obdobia, majú aj niečo 
spoločné a v niečom sa dokonca prekrývajú. Na túto „styčnú plochu“ a 
vzájomnú prepojenosť by som chcela upozorniť. 

V štúdii uvediem v podstate štyri druhy príkladov. V prvom chcem 
poukázať na skutočnosť, ako širší kultúrno-historický kontext a jeho 
rešpektovanie umožňuje objektívnejšie zhodnotiť estetické javy a 
koncepcie. Pokúsila sa o to Eva Botťánková pri hodnotení významu 
Kuzmányho estetických názorov. Druhý príklad je zo súčasných 
svetových estetických koncepcií, ktoré zdôrazňujú a podčiarkujú 
determináciu estetických javov, v tomto prípade status umeleckého 
diela, kultúrnym kontextom. Tretí príklad je zo svetových dejín 
estetického myslenia, kde sa v druhej polovici 19. storočia vyčlenila 
samostatná myšlienková línia, kulturologická orientácia. Na záver 
stručne popíšem pedagogicko-bádateľský experiment, o ktorý sa 
pokúsili na spoločnej prednáške estetička a kulturologička. 
 
Kultúrny kontext 
 

Na potrebu širšieho hodnotiaceho kontextu pri posudzovaní 
niektorých javov v dejinách estetického myslenia na Slovensku 
upozornila už vo svojej kandidátskej dizertačnej práci Karol Kuzmány a 
akceptovanie kantovskej estetiky na Slovensku Eva Botťánková1/. Jej 
dielo sa predčasne tragickou náhodou uzavrelo, ale v uvedenej práci ako 
aj v celom rade ďalších štúdií2/ je veľa metodologických podnetov, ku 
ktorým sa budú musieť bádatelia vracať, brať ich do úvahy, a 
akceptovať ich. Na jeden podnet by som chcela špeciálne upozorniť. 

                                                        
1/ Podrobnejšie som sa touto prácou zaoberala v prvej časti I. kapitoly 

K interpretácii Kuzmányho estetických názorov. 
2/  Aj tieto štúdie boli predmetom úvah v kapitole K problému explikácie dejín 

estetiky na Slovensku. Tu uvádzam iba tie, ktoré sa bezprostredne viažu na 
prezentovanú tému: Botťánková, E.: Filozofické aspekty estetického 
myslenia v 19. storočí na Slovensku. Ars, 1991, č. 2, s. 110-119. - 
K prameňom estetického myslenia na Slovensku. 1992. - Cestami 
k slovenskej estetike. 1993. - K prameňom estetického myslenia na 
Slovensku. 1995. Pozri tiež Anna Fischerová: E. Botťánková: K prameňom 
estetického myslenia na Slovensku. In: Slovenská literatúra. - Roč. 40, 1993, 
č. 6, s. 463-464.  



Autorka v práci ukázala, že zaradenie estetických javov, estetickej 
problematiky do širšieho dobového myšlienkového, kultúrneho a 
kultúrno-historického kontextu vytvára možnosť objektívne zhodnotiť 
dielo a jeho prínos. Analyzovala prvé estetické traktáty u nás, konkrétne 
práce K. Kuzmányho, ale aj M. Greguša, F. Palackého, M. Holka ml. a 
ďalších. Ich diela interpretovala a hodnotila. (Táto historická 
problematika v Prešove mimoriadne rezonuje, je pravdepodobne 
všeobecne známa. Medzi vami sú odborníci napr. na dielo Michala 
Greguša, ktorý v Prešove roky pôsobil. - Gregušovo estetické dielo 
analyzuje, interpretuje a hodnotí vo svojich štúdiách Jana Sošková. 
Ukazuje jeho miesto v kantovskej línii estetického myslenia u nás, na 
jeho miesto a postavenie na prešovskom kolégiu i v širších 
stredoeurópskych súvislostiach).3/  

Nóvum Botťánkovej úvah spočíva v tom, že v predchádzajúcich 
interpretáciách Kuzmányho estetického diela4/ ako aj prác ďalších 
autorov, sa zvyčajne hodnotila kvalita ich estetických názorov a 
predstava kvality sa redukovala iba na otázku originality estetických 
názorov. Botťánková v kandidátskej dizertačnej práci upozornila, že 
originalita estetických názorov nemôže byť jediným, dokonca najvyšším 
meradlom hodnoty dobových estetických traktátov v danom kultúrnom 
a dobovom kontexte. Súčasne ukázala, že sa „nedocenil historický 
význam” týchto prác 5/ - dodala by som kultúrno-historický význam 

                                                        
3/ Pozri: Sošková, J.: Kantovská estetika na prešovskom evanjelickom kolégiu 

v polovici 19. storočia. In: Slovenská kultúra a umenie v európskom 
kultúrnom priestore. Bratislava PF UK 1993, s. 22-25. - Estetika Michala 
Greguša. In: Eliáš Ladiver a Michal Greguš. FF UPJŠ Prešov 1995, s. 125-
132. 

4/ K základnej literatúra o Kuzmányho estetike patrí monografia Pavla Bujnáka: 
Dr. Karol Kuzmány. Život a dielo. Liptovský sv. Mikuláš 1927. - Štúdie: 
Milan Pišút: Karol Kuzmány. Na prechode k romantizmu. In: Dejiny 
slovenskej literatúry. Osveta, Bratislava 1960, s. 189-193. - Milan Pišút: 
Karol Kuzmány. In: Karol Kuzmány (1806-1966). Zborník z vedeckej 
konferencie ÚSL SAV a Matice slovenskej. Martin 1967, s. 11-33. - Milan 
Pišút: Karol Kuzmány a jeho význam v literatúre národného obrodenia. In: 
K. Kuzmány: Ladislav. Bratislava 1968, s. 165-192. - Elena Várossová: 
Filozoficko-estetické náhľady Karola Kuzmányho. In: Karol Kuzmány 
(1806-1966). Zborník z vedeckej konferencie ÚSL SAV a Matice 
slovenskej. Martin 1967, s. 68-83 a ďalšie. 

5/ c.d. 



týchto názorov, prvých estetických traktátov u nás. Autorka tento 
kultúrno-historický význam presne pomenovala, keď napísala: „Pokiaľ 
ide o samotný rozvoj estetiky u nás na začiatku 19. storočia, Kantova 
filozofia a estetika zohrala pri ňom nesporne úlohu určitého impulzu. 
Intenzita tohto impulzu bola pravdepodobne o to väčšia, že ako sa zdá, 
Kuzmányho generácia už dospela k uvedomeniu si veľkého významu 
estetiky pre rozvoj národnej kultúry“ 6/. Na význam Kuzmányho 
estetických spisov pre rozvoj národnej kultúry upozornil a pripomenul 
ho už Pavol Bujnák, keď v monografii o Kuzmánym napísal: „Kuzmány 
hlboko precítil i význam filozoficko-estetickej kultúry pre národ. Poznal, 
že podkladom ideovému svetu je vždy istá filozoficko-estetická 
vzdelanosť. Preto chcel položiť takéto základy pre ďalší vývin“7/. 

Bezprostredným vzorom sa pre túto generáciu stalo Nemecko, 
ktoré veľká časť rodiacej sa slovenskej inteligencie poznala počas 
svojich štúdií. A práve v Nemecku estetika anticipovala rodiace sa 
národné umenie. Na Slovensku bola situácia podobná. „V prvej tretine 
19. storočia, keď sa začal prejavovať zvýšený záujem o estetiku, sme tiež 
nemali v pravom slova zmysle svoje národné umenie - lebo presnejšie, 
chýbalo vlastne samo povedomie národného umenia a kultúry vôbec. Z 
tohto hľadiska bola estetika u nás v tejto dobe javom v podstate 
heterogénnym, nevyrastala z vlastného domáceho umenia: mala naopak 
jeho tvorbu korigovať, mala formulovať princípy umeleckej tvorby a tak 
podporovať jej rozvoj. Pozoruhodná je preto skutočnosť, že sa tak skoro 
ukázali prvé významné výsledky tohto záujmu: Palacký, Greguš, 
Kuzmány. Predtým ešte Matej Holko ml., Tablicov preklad Boileaua. 
Musíme konštatovať pomerne intenzívnu aktivitu na poli estetiky 
v dvadsiatych a tridsiatych rokoch 19. storočia.“8/ 

Botťánková v dizertačnej práci ukončila túto časť svojej úvahy 
slovami: „Historický význam toho, že medzi týmito autormi bola 
pomerne silná skupina názorove rovnako orientovaných a blízkych 
mysliteľov, ktorá - hoci autori spolu priamo nespolupracovali - by sa 
v určitom slova zmysle mohla nazvať školou“. Ďalej vymenúva, ako a 
v čom spočívala ich „rovnaká orientácia“: „Všetci traja boli odchovaní 
bratislavským lýceom, boli teda žiakmi Jána Grossa. Ich estetika bola 
                                                        
6/ c.d., s.64 - 65. 
7/ c.d., s. 222. (Eva Botťánková tu cituje z diela: Pavel Bujnák: Dr. Karol 

Kuzmány. Život a dielo, s. 91.) 
8/ c.d., s. 65 - 66. 



typom filozofickej estetiky a podľa vzoru Kanta a jeho nemeckých žiakov 
smerovala k vytvoreniu systému“ 9/. 

Ako už aj z týchto náznakov, rekonštrukcie Botťánkovej myšlienok 
vidieť, ukázala, že vedľa originálnosti estetických názorov sú ďalšími 
závažnými kritériami hodnotenia a prínosu autorov aj také skutočnosti, 
ako je vedomé založenie tradície estetického myslenia, uvedomenie si 
potreby estetického vzdelania pre rozvoj národnej kultúry, umenia a 
literatúry. K tejto téme sa vrátila Botťánková aj v posledných svojich 
prácach. Uverejnila rad prekladov a nedostupnej literatúry, aby 
dokreslila a zdokumentovala estetické myslenie na začiatku 19. storočia 
a ukázala, že „už prvé začiatky estetiky založili tradíciu estetického 
myslenia na Slovensku - tradíciu, v ktorej má svoje pevné miesto 
Kuzmány i Štúr a ktorá trvá dodnes“.10/ Čo všetko obsahuje táto 
tradícia, aké mala ďalšie vývinové premeny, to je už iná otázka. Autorka 
na ne nestačila už odpovedať. 

Aký záver vyplýva z tohto príkladu: pre objektívne posúdenie, 
zhodnotenie prínosu estetických traktátov typu Kuzmányho, Greguša 
atď. nevystačíme len s estetickými kritériami hodnotenia, ako je napr. 
originálnosť estetických myšlienok atď. Je potrebné brať do úvahy aj 
ich funkcie, význam, poslanie z hľadiska širšieho spoločenského, 
kultúrneho a umeleckého kontextu národnej pospolitosti danej doby 
v systéme vzdelávania a tradícií vzdelania. Iba tak sa nám ukáže ich 
skutočný objektívny prínos aj z hľadiska vývinu estetického myslenia na 
Slovensku, ako aj ich význam pre tvorbu národnej kultúry a umeleckej 
tvorby. 

Platnosť tohto metodologického princípu je širšia. Aby nevznikol 
dojem, že ide len o nejakú precitlivenosť na domáce prostredie a 
problémy, uvediem aspoň stručne druhý príklad. Je z druhej polovice 
nášho storočia - zo 70. a 80. rokov zo súčasnej americkej estetiky. 
Upozornila naň a zaoberá sa ním v erudovanej štúdii pripojenej 
k antológii zo svetovej estetiky sedemdesiatych a osemdesiatych rokov 
Zdeňka Kalnická.11/ 

V americkej estetike takí renomovaní súčasní autori ako Artur 
Danto, George Dickie, Joseph Margolis a ďalší pri prácach „všeobecne 
                                                        
9/ c.d., s. 66. 
10/ c.d., s. 67. 
11/ Zdeňka Kalnická: Angloamerická, nemecká, francúzska a talianska estetika 

70. a 80. rokov 20. storočia. UK Bratislava 1992, s. 12 - 14. 



estetických“, ako je napr. výklad podstaty umenia, či statusu 
umeleckého diela, subsumujú estetiku, estetické javy do širšieho 
kultúrneho kontextu a definujú, či interpretujú ich v tomto kontexte. 

Koncepcia Georga Dickieho bola kritickou reakciou na dva 
najvýraznejšie smery estetického myslenia v angloamerickej estetike, na 
subjektivistický psychologizmus a naturalizmus. Podľa Dickieho 
podstatu umeleckého diela konštituujú „neukázané“ (nonexhibited) 
kvality, ktoré predmet nadobúda „pomocou umiestnenia do 
inštitucionálnej matrice, ktorú možno nazvať svetom umenia“.12/ Pojem 
„svet umenia“ prebral Dickie od Arthura Danta (1964). Avšak v 
Dickieho koncepcii je „svet umenia inštitúcia, ktorú tvoria 
špecializované umelecké zariadenia (múzeá, galérie, filharmónie, 
divadlá, kiná a pod.), ako aj osoby, ktoré sa podieľajú na fungovaní 
umenia (napr. umelci, umeleckí producenti, riaditelia umeleckých 
inštitúcií, recipienti umenia, zberatelia, kritici, historici a teoretici 
umenia a pod.)“. Ako ďalej podotýka Kalnická, „artefaktovosť diela - 
prvá podmienka v Dickieho definícii - sa tradične chápe v tom zmysle, 
že artefakt je priamo ľudský výtvor. Dickie chápe tento pojem širšie - 
podľa neho artefaktom môže byť aj objekt (napr. koreň stromu), ale pod 
podmienkou, že ich do sveta umenia uviedol človek konajúci v mene 
nejakej umeleckej inštitúcie. Tento človek aktom prezentácie (aj 
prírodného útvaru) udeľuje danému útvaru status artefaktu a status 
kandidáta na verejné uznanie, a teda aj status umeleckého diela. Dickie 
zdôrazňuje, že „svet umenia” sa historicky mení, že každá kultúra 
prináša so sebou inú štruktúru sveta umenia, ktorú je potrebné dôkladné 
preskúmať”.13/  

Artur Danto, ako uvádza Kalnická, pri úvahách o umeleckom diele 
prichádza zasa k záveru, že „estetické kvality diela sú funkciou ich 
vlastnej historickej identity, a preto bude závisieť od kultúrneho 
kontextu, v ktorom je dielo lokalizované, či naň budeme reagovať ako na 
umelecké alebo nie. Toto „puto” s históriou vysvetľuje potrebu 
hlavného pojmu Dantovej teórie umenia - potrebu interpretácie”.14/ 

Tretí zo spomínaných autorov, Joseph Margolis vo svojej knihe 
Umenie a filozofia, v ktorej sa tak isto zaoberá problematikou 
                                                        
12/ c.d. s. 13, kde sa Z. Kalnická odvoláva na dielo: Dickie, G.: Art and the 

Aesthetics. An Institutional Analysis. Ithaca and London 1974, s.12. 
13/ c.d., s.13-14. 
14/ c.d., s. 17. 



umeleckého diela, hovorí, že „umelecké diela sú entity, ktoré sa 
vytvárajú prostredníctvom kultúry (culturally emergent entities), 
exempláre typu (token-of-a- type), ktorý je stelesnený (embodiment) vo 
fyzických predmetoch. Umelecké diela môžu byť identifikovateľné iba 
vtedy, keď sú stelesnené, môžu byť identifikovateľné iba ako entity 
vynárajúce sa v kultúre, v určitom kultúrnom kontexte, v spojení 
s tradíciami a konvenciami, záväznými v danej kultúre“.15/ 

Kultúrny kontext je teda jedna oblasť, v ktorej sa stretáva estetika 
s kulturológiou. 
 
Kulturologická orientácia v dejinách estetiky 
 

Ďalší príklad, ktorý chcem uviesť, je z Kaganových dejín estetiky 
druhej polovice 19. storočia, keď hľadal kritéria na rozčlenenie a 
charakteristiku rôznorodej estetickej problematiky tohto obdobia. M. S. 
Kagan bral do úvahy vplyv konkrétnych vied na vývin estetiky, vplyv 
psychológie, sociológie, biológie, fyziológie atď. Ako samostatnú novú 
vedeckú orientáciu v dejinách estetiky druhej polovice 19. storočia 
vyčleňuje kulturologickú alebo kultúrno-historickú orientáciu v dejinách 
estetiky. Toto osamostatnenie vysvetľuje tým, že „jej vznik podmienila 
skutočnosť, že chápanie umeleckej činnosti sa vo veľkej miere 
redukovalo na vytváranie formy, čo nevyhnutne smerovalo k likvidácii 
estetiky. Toto osamostatnenie vysvetľuje tým, že „jej vznik podmienila 
skutočnosť, že chápanie umeleckej činnosti sa vo veľkej miere 
redukovalo na vytváranie formy, čo nevyhnutne smerovalo k likvidácii 
estetiky Pri úzkom technologickom prístupe k umeniu sa umenie 
nemohlo skúmať z hľadiska všeobecno-umeleckých zákonitostí, 
invariantných pre všetky umenia, ale iba v konkrétnom bytí jednotlivého 
druhu, ktorý sa iba formálnym vzťahom výrazne odlišuje od ostatných. 
Hudobná estetika, estetika výtvarného umenia, poetika atď. začali 
vytláčať estetiku ako všeobecnú teóriu umenia. Súčasne sa však 
vytvorila aj ďalšia možnosť ako spojiť estetiku s vedeckým poznaním 
umenia. Spočívala v obsahovo-historickom prístupe, ktorý odhaľoval 
duchovnú príbuznosť rôznych druhov umenia v jednotlivých obdobiach 
a ich súvislosť s rozvojom kultúry. Vývin estetiky v tomto smere 
stimuloval na jednej strane rozvoj filozofickej kulturológie, ktorá 
objasňovala rozličné základné typy kultúry v dejinách spoločnosti 
                                                        
15/ c.d., s.18. 



(F. Nietzsche, N. Danilevskij, O. Spengler, a ich nasledovníci) a na 
druhej strane úspechy etnológie a archeológie, ktoré odkrývali 
nepoznanú starovekú vrstvu dejín, kultúry a umenia. Pevným základom 
faktov podporovali dôležitý estetický problém - problém pôvodu umenia 
(E. Grosse, K. Bücher, Y. Hirn a iní). V konečnom dôsledku sa zdalo, že 
estetika sa zmenila na filozofiu dejín umeleckej kultúry, ktorá sa 
vymanila z nebezpečia, že sa rozplynie vo formalistickom výklade teórií 
jednotlivých druhov umenia.“16/  

M. S. Kagan tu prezentoval svojbytný prístup k estetike, ktorý sa 
usiloval vyjsť za hranice empirických určení estetických javov a viedol 
k dejinám kultúry. Vznikla tak samostatná kulturologická orientácia 
v nemeckej estetike. Kagan bol jeden z mnohých vedcov, ktorý sa týmto 
vzťahom zaoberal vo viacerých svojich prácach, nielen v rovine 
historickej, ale i v rovine teoretickej.17/ 
 
Modely vzťahov 
 

Posledný príklad si zasluhuje pozornosť z dvoch dôvodov. Jednak 
ako experiment pedagogický, zatiaľ ojedinelý v našej pedagogickej 
praxi, keď sa na spoločnej prednáške stretnú odborníci dvoch vedných 
oblastí a usilujú sa poukázať na styčné body, problémy a pojmy a na to, 
čo ich odlišuje, čo je špecifické pre dané vedné a študijné oblasti. 
Takýto experiment uskutočnili doc. Z. Kalnická a doc. V. Gažová 
s poslucháčmi kulturológie na tému Vzťahy estetiky a kulturológie.18/ 
Druhým pozitívnym prínosom tohto experimentu boli zistenia, ku 
ktorým autorky spolu s poslucháčmi dospeli. 

Na otázku, čo majú spoločné tieto dve vedné disciplíny, našli 
niekoľko odpovedí. Je to spoločné východisko, filozofia, ktorá je 
základom všetkých spoločenských vied. Predovšetkým noetika a 
všeobecná metodológia vied. Z nich čerpajú podnety sociálne teórie, 
sociálna filozofia, rovnako sociológia, politológia, história atď., ako aj 
všeobecná kulturológia a jednotlivé kulturologické disciplíny a rovnako 

                                                        
16/ M. S. Kagan a kol.: Dejiny estetiky. Estetické myslenie druhej polovice 

19. storočia. (Preložila Anna Fischerová.) Univerzita Komenského 
Bratislava, 1982, s. 13-14. 

17/ c.d., s. 48 a n. 
18/ Autorky tento svoj experiment zatiaľ nepublikovali. Rekonštruovala som ho 

na základe sprostredkovaných informácií a poznania ich vedeckých názorov. 



aj teória umeleckej kultúry, estetika a umenovedy. Kulturológia a 
estetika majú ďalej spoločné mnohé pojmy, koncepty, teórie a školy. 
Azda najviac čo ich spája je ich orientácia na hodnoty, ich axiologická 
zakotvenosť. V tejto súvislosti upozornili autorky na tri možné modely 
vzťahu estetiky, kulturológie a axiológie. Mohli by sme ich nazvať: 
prienikový vzťah, ktorý hovorí o účasti axiológie na každej z nich, tzv. 
strešný vzťah, keď axiológia dominuje a kulturológia a estetika sa 
subsumujú, bez vzájomného prieniku, tretí model by sme mohli nazvať 
strešno-prienikový, keď axiológia je východisková a kulturológia s 
estetikou majú isté prienikové, styčné body, problémy, pojmy atď. Pre 
tieto modely by sa dali nájsť príklady v konkrétnych axiologických 
koncepciách a dotýkajú sa iba ich. Tieto modely a úvahy nerátajú s 
existujúcimi a možnými dezaxiologickými kulturologickými a 
estetickými koncepciami.19/  

Možnou spoločnou oblasťou je aj proces interiorizácie kultúrnych, 
estetických a umeleckých hodnôt, problematika skúsenosti, estetickej a 
umeleckej, problematika estetických a umeleckých zážitkov. 
Rozpracovala ju vo svojej kandidátskej práci, vychádzajúc z 
pragmatickej filozofie J. Deweya, Z. Kalnická20/ , ale nájdeme ju aj u 
poľských estetičiek Ireny Wojnarovej21/ a Márie Golaszewskej22/ a je 
jednou z nosných myšlienok Stanislavy Kučerovej v jej posledných 
prácach z deväťdesiatych rokov, jej teórie „výchovy hodnotami 
k hodnotám“23/ . Nájdeme ich však aj u ďalších autorov. Napr. o prvom 
stretnutí s kultúrou ako o skúsenosti a zážitku uvažuje vo svojej 
koncepcii aj Ladislav Hanus24/ . 
                                                        
19/ Problematikou estetickej hodnoty v axiológii a estetike 20. storočia sa 

zaoberá o.i. L. Stolovič v knihe Krasota. Dobro. Istina. Očerk istoriji 
estetičeskoj aksiologii, s. 178-264. 

20/ Z. Kalnická: Koncepty estetickej skúsenosti vo filozoficko-estetickom 
diskurze 20. storočia. Habilitačná práca. FFUK Bratislava 1993. 

21/ Na túto časť koncepcie Ireny Wojnarovej sa odvolávam o.i. v štúdii 
Aesthetic education and the humanization of higher education. In: 
Paedagogica. Zborník FiFUK Bratislava, Vol. 14. 1997, s.71-91, 
v slovenskej verzii  predchádzajúca kapitola tejto publikácie. 

22/ M. Golaszewska: Aesthetic Culture. Kraków 1995. 
23/ S. Kučerová: Človek. Hodnoty. Výchova. Prešov 1996. Pozri tiež Úvod do 

pedagogickej antropológie a axiológie. Brno 1990 a stať Pedagogická 
antropologie stále aktuální. In: Pedagogika, XLII, 1992, č. 2, s. 327-334. 

24/ L. Hanus: Človek a kultúra. Bratislava, Lúč 1997. 



Autorky sa na experimentálnej hodine zaoberali aj špecifikami 
jednotlivých vedných disciplín, ale to je už mimo zorného poľa našej 
súčasnej témy. 

V štúdii som poukázala na niekoľko príkladov zo vzájomných 
vzťahov a podnetov, dotykov a prienikov medzi estetikou a 
kulturológiou. Stretávame sa s nimi aj v dielach estetikov, historikov 
estetiky, ale aj v prácach kulturológov, historikov a teoretikov kultúry. 
Ich štúdium prináša nové podnety pre hlbšie poznanie problematiky a jej 
objektívne hodnotenie. Ani jeden z uvedených príkladov nie je 
zanedbateľný. Odkrýva kulturologickú ako aj estetickú problematiku v 
nových súvislostiach, poukazuje na potrebu interdisciplinárneho 
prístupu ku skúmaniu rovnako estetických ako aj kulturologických 
javov. Ukazuje aj nové perspektívy výskumu a legitímnosť takýchto 
postupov. 
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AKTUALIZÁCIA STARÝCH UMELECKÝCH FORIEM+/  
 
 
Motto: 
„... A ešte väčšmi od človeka z kameňa  
je mŕtva duša, každá duša bez písmen...“ 

Konštantín Filozof: Proglas. 
 
Téma príspevku zdanlivo nesúvisí s názvom konferencie, 

Náboženské dejiny severných Čiech. Je to však len zdanie, lebo nás 
spája spoločný záujem: odhaľovať, pripomínať, sprítomňovať a šíriť 
duchovné hodnoty, a tak - v rámci svojich možností - čeliť, spomaľovať, 
obmedzovať záplavu konzumu, ktorú na nás dennodenne doslova chŕlia 
média všetkého druhu. 

Vo svojom príspevku sa budem zaoberať tromi problémami. 
Chcem predstaviť časť umeleckej tvorby maliarky Edity Ambrušovej, 
ktorá sa roky venuje aj sakrálnej tvorbe a v poslednom období sa 
opätovne vrátila k odkazu solúnskych bratov. Pripomeniem návraty 
odbornej vedeckej verejnosti k štúdiu odkazu Cyrila a Metoda, 
poukážuc na niektoré významné práce posledného obdobia, ktoré 
odkrývajú nové, doteraz neznáme podoby ich diela. V závere budem 
prezentovať, podľa môjho názoru, jedinečnú originálnu umeleckú 
tvorbu, ktorá vzniká na báze hlaholiky. 

Podnetom k úvahe o Aktualizácii starých umeleckých foriem bola 
zdanlivo nenápadná, ale obsahovo bohatá a podnetná výstava Edity a 
Johany Ambrušovej: Pocta solúnskym bratom. Výstava sa stretla so 
záujmom a bola inštalovaná už v Modre, Múzeum Ľudovíta Štúra, máj - 
júl 1996, - v Devíne, Dom kultúry 5. apríla 1997, - v Bratislave, 
Hudobná sieň Bratislavského hradu, 18. mája - 6. júla 1997, - na 
Myjave, Múzeum Slovenských národných rád, 8. júla - 21. septembra 
1997. Návštevníkom, publiku bolo treba pri nej odpovedať na také 
otázky ako napríklad: prečo sú aj dnes aktuálne ikony, prečo si vybrala 
maliarka práve ikony na vyjadrenie svojho umeleckého zámeru, prečo a 
ako sa aktualizuje v umeleckom diele hlaholika, čo všetko sa spája 
s odkazom solúnskych bratov a oživuje pritom v našej pamäti. Analýza 
                                                        
+/ Kapitola je rozšírenou verziou príspevku, ktorý odznel na vedeckej 

konferencii Náboženské dejiny severních Čech. Pedagogická fakulta 
Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem, 9. - 11.9.1997. 



postupov a príčin týchto aktualizácií ma postupne priviedla k 
prítomným úvahám môjho súčasného kulturologického a 
kultúrnohistorického zamerania. 

 
 

Aktualizácia ikony 
 
 Ikony Edity Ambrušovej predstavujú pozoruhodné výtvarné 

zobrazenie historických osobností a javov, ktoré mali veľký význam 
v slovanskom kristianizačnom procese a veľký význam pre naše 
národné a kultúrne dejiny. Na základe štúdia cirkevnej a literárnej 
histórie sa umelkyni podarilo "zrekonštruovať" a umeleckou 
obrazotvornosťou dotvoriť podoby vierozvestov a ich najbližších 
spolupracovníkov. Vytvorila tak pôsobivé obrazy zakladateľov nášho a 
vôbec slovanského písomníctva, staroslovanskej cirkevnej a kultúrnej 
histórie. 

Ikony predstavujú Konštantína-Filozofa, Metoda-Zákonodarcu, ich 
významného žiaka domáceho pôvodu sv. Gorazda a najbližších 
spolupracovníkov: sv. Klimenta Ochridského, sv. Nauma, sv. Sávu, sv. 
Angelára, sv. Konštantína Preslavského, Sedempočetníkov, sv. Cyrila a 
Metoda, sv. Andreja-Svorada, sv. Benedikta, sv. Maura, sv. Vojtecha, 
sv. Bystríka, a sv. Klimenta I. Rímskeho, ktorého kult k nám solúnski 
bratia priniesli. 

Oživením, aktualizáciou tradičnej byzantskej maliarskej formy 
chcela maliarka evokovať aj dnes vzťahy s Byzanciou, podčiarknuť a 
výtvarnou rečou pripomenúť byzantský pôvod solúnskych bratov a ich 
sprievodu. Rovnako jej zámerom bolo navodiť aj pôvodné, tradičné 
výpovedné funkcie ikony. Ikona „rozprávala“ a aj dnes „rozpráva“ 
o minulosti tým, ktorí sa na ňu pozerali a pozerajú. V takomto zmysle 
uvažoval o význame a poslaní ikon aj byzantský ikonofil Ján 
z Damašku. Podporoval ich patriarcha a učenec Fotius, ale rovnako o 
nej písali aj v západnej Európe učenci Karolínskych kníh (Libri 
Carolini) na dvore Karola Veľkého: „Maliari majú zachovávať pamiatku 
na historické udalosti. Obrazy sú na zvečnenie udalostí a okrášlenie 
stien“.1/ Ikona aj dnes môže zachovávať a pripomínať pamiatku na 
                                                        
1/ Wladislaw Tatarkiewicz: Dejiny estetiky II. Stredoveká estetika. Bratislava, 

Tatran 1988, s. 41-46 a s. 86- 97. - Ržena Dostálová: Byzantská vzdělanost. 
Praha, Vyšehrad 1990, s. 147 - 182. - K problematike ikon a ikon s cyrilo-



slovanských a slovenských svätcov, predstavovať ich a dokáže sa 
prihovárať aj súčasnému pozornému divákovi. 

 Tematicky sa usiluje maliarka spojiť portrétne ikony a ikony 
s udalosťami do nového výtvarného a významového celku. Každá ikona 
má ústrednú, historicky známu a významnú osobnosť. Atribúty, ktoré 
ikonu dotvárajú, súčasne "dopovedajú" podstatné udalosti z histórie 
každého svätca. Rozprávajú o jeho spoločenskom, resp. cirkevnom 
statuse, o jeho významných činoch tak, ako sa zachovali 
v dokumentoch, legendách, v historickej pamäti. 

Edita Ambrušová sa venovala cyrilo-metodskému odkazu aj 
v iných umeleckých žánroch. Je autorkou rozmerného gobelínu Veľká 
Morava (1972, 1975, 6,5 x 4 m), kde je zobrazené Rastislavovo 
posolstvo k cisárovi Michalovi III. Ústredným motívom je tu text - 
úryvok z reči, ktorú predniesli veľkomoravskí poslovia na byzantskom 
dvore r. 862. Gobelín v súčasnosti "skrášľuje steny" novej budovy 
Matice slovenskej v Martine.2/ Maliarka je autorkou návrhu vitráží 
                                                                                                                           

metodskou témou viď tiež Anton Wollenek: Icons and Pannonia. In: Anton 
Wollenek: Moderne Ikone. Ausstellungen im Burgenland 1981 - 1982, s. 8 - 
11. - Dorota Filová: Ikony z pohľadu reštaurátorky I.- IV. Múzeum, roč. 
XXXIX (1994), č.1, s. 22 - 25, č.2, s. 24- 27, č. 3, s. 16-19 a č.4, s. 23 - 26. - 
Alexander Frický: Ikony. Košice 1971. - Viktor Lazarev: Styl a kultura. 
Praha 1989. - Jozef Myslivec: Ikona. Praha 1947. - Štefan Tkáč: Ikony. 
Bratislava 1980. - V. V. Byčkov: Vizantinskaja estetika. Teoretičeskije 
problemy. Moskva. Iskusstvo 1977. 

2/ Edita Ambrušová: Veľká Morava. Návrh na gobelín z r. 1972, realizácia 
Valašské Meziříčí 1975. Predlohou textu v staroslovienčine - v cyrilike - je 
text zo Života Konštantína, zachovaný v staroruskom rukopise z 12. storočia, 
Uspenskij rukopis podľa vydania O. Bodjanského. Preklad do slovenčiny 
znie: "I  stalo sa v tieto dni, že Rastislav, knieža slovienske, so Svätoplukom 
poslali z Moravy k cisárovi Michalovi a hovorili takto: Z milosrdenstva 
Božieho sme zdraví. A prišli k nám kresťanskí učitelia mnohí z Vlach i 
Grécka a z Nemiec a učia nás rozlične, ale my Slovieni, prostý ľud, nemáme, 
kto by nás naučil pravdu a vysvetlil zmysel". (Podľa vydania SAV: Pramene k 
dejinám Veľkej Moravy, Bratislava, VSAV 1964, s. 258). Ako uvádza 
autorka v rukopisnej legende ku gobelínu (asi z roku 1972), okrem textu je 
"na ľavej strane gobelínu postava veľmoža s korúhvou, ktorá predstavuje 
posla veľkomoravského kniežaťa Rastislava, privádzajúceho solúnskych 
bratov na Veľkú Moravu, aby tu založili prvú slovanskú školu, ktorá by sa 
stala hlavným žriedlom písomníctva našich predkov. V tomto zmysle sú 
výtvarne koncipované aj obidve postavy solúnskych bratov ako 



v katedrále sv. Emerána v Nitre, na ktorých sú zobrazení aj 
vierozvestovia: sv. Cyril a Metod a ich žiak domáceho pôvodu sv. 
Gorazd a sv. Bystrík. Je autorkou vitráží v kostole v Dubovej a 
mnohých ďalších aj sakrálnych výtvarných diel. 
 
 
Oživovanie historickej pamäti  

 
Zásluhy o sprítomňovanie odkazu sv. Cyrila a Metoda majú vedci a 

výskumní pracovníci rôznych oblastí, archeológovia,3/ historici,4/ 

                                                                                                                           
predstaviteľov duchovnej a hmotnej kultúry Veľkej Moravy. Na spodnom 
embléme sú v skratke zachytené atribúty výdobytkov duchovnej kultúry: 
písmo, kniha a postava žiaka, ako sa zachovala na nákončí opasku a skrinka 
na ostatky v podobe kríža. Na pravej strane gobelínu kniežacia postava 
s blatnickým mečom predstavuje štátnu moc mojmírovskej dynastie. Ženská 
postava s nádobou v ruke znázorňuje aktívnu účasť veľkomoravskej ženy na 
hospodárskom dianí tohto štátu: textil, keramika, výšivka, šperky. Spodná 
mužská postava symbolizuje stavebnú úroveň veľkomoravských sídlisk. 
Emblém na tejto strane vyzdvihuje vyspelý rozvoj hrnčiarstva, štítárstva, 
kovotepectva a stavebníctva, ktoré dosiahli na Veľkej Morave obdivuhodnú 
úroveň. V architektúre nad textom je znázornená slovanská pevnosť a dolná 
architektúra (Hagia Sophia) poukazuje na spätosť Veľkej Moravy 
s Byzantskou ríšou". - Uloženie gobelínu v budove Matice slovenskej sa tak 
isto spája s vierozvestmi. Matica slovenská ako kultúrna inštitúcia 
potláčaného národa vznikla v čase všeslovanských osláv milénia ich 
príchodu. 

3/ Z archeológov to boli predovšetkým Ján Dekan: Veľká Morava. Bratislava 
1976. - Alexander Ruttkay: Ducové. Veľkomoravský veľmožský dvorec a 
včasnostredoveké pohrebisko. Nitra 1975. - Tatiana Štefanovičová: 
Bratislavský hrad v 9.-11. storočí. Bratislava 1975. - Tatiana Štefanovičová: 
Osudy starých Slovanov. 1989. - Veronika Plachá, Jana Hlavicová: 
Slovanský Devín. Bratislava 1990. - Tatiana Štefanovičová: Slovanská 
Bratislava. In: Tatiana Štefanovičová a kol.: Najstaršie dejiny Bratislavy. 
Bratislava, Vydavateľstvo Elán 1993, s. 275 - 325. - Dušan Čaplovič: Zánik 
Veľkej Moravy a vznik Uhorského kráľovstva. Prednáška 16.4.1997 na 
Univerzite Komenského v Bratislave a ďalší. 

4/ Z historikov treba uviesť Petra Ratkoša: Pramene k dejinám Veľkej Moravy. 
Bratislava 1964. - Peter Ratkoš zostavil aj výber Moravské legendy a povesti. 
Bratislava, Tatran 1977. Pripojil k nemu rovnomennú štúdiu (s. 138-163), 
poznámky a vysvetlivky. Úvod napísal Eugen Pauliny. - Matúš Kučera: 



lingvisti,5/ religionisti, resp. historici cirkevných dejín,6/ umenovedci,7/ 
literárni vedci8/ atď. Pri tejto príležitosti by som chcela pripomenúť 

                                                                                                                           
Slovensko po páde Veľkej Moravy. Bratislava 1974. - J. Lukačka: Úloha 
šľachty slovanského pôvodu pri stabilizácii uhorského včasnofeudálneho 
štátu. In: Typologie raněfeudálních slovanských států. Praha 1987. - Ukážka 
nie je ani nechce byť prehľadom, ale iba funkčným autorkiným výberom. 

5/ Lingvistickými analýzami staroslovienského jazyka a dielami písanými v 
ňom ako aj prekladom textov do slovenčiny sa permanentne zaoberal Ján 
Stanislav. Pozri D. Vakarelska-Čobanská: Dielo Cyrila a Metoda v prácach 
Jána Stanislava. In: Dedičstvo sv. Cyrila a sv. Metoda v slovenskej a 
bulharskej kultúre. Nitra - Bratislava 1996, str. 103 - 107. Autorka uvádza aj 
základnú literatúry (12 titulov), v ktorej sa J. Stanislav venoval slovanskému 
písomníctvu a apoštolskej činnosti vierozvestov. Na jeho dielo nadviazali 
ďalší významní slovakisti Eugen Pauliny, Šimon Ondruš o.i. aj knihou Život 
a dielo Metoda prvoučiteľa národa slovienskeho. Bratislava, Tatran 1985. 
Knihu podľa pôvodného návrhu prof. Eugena Paulinyho zostavil, komentár s 
poznámkami a chronológiu spracoval prof. Šimon Ondruš. Predslov "Úvaha 
o začiatkoch našej vzdelanosti a odkaze solúnskych bratov" napísal akademik 
Ján Dekan, ilustroval Miroslav Cipár. - Rudolf Krajčovič: Pri prameňoch 
slovenčiny. Martin, Osveta 1987, 147 s., atď. 

6/ A. Miškovič: Apoštoli Slovienov. Trnava 1963 . - Hudák, J.: Patrocínia na 
Slovensku. Bratislava 1984. - Michal Lacko: Sv. Cyril a Metod. 2. vyd. Rím 
SVSCM 1969. - Anton Bagin: Vybrané kapitoly zo slovenských cirkevných 
dejín. Bratislava 1984. - Anton Bagin: Apoštoli Slovanov Cyril a Metod a 
Veľká Morava. Bratislava - Trnava 1982. - Ján Hnilica: Svätí Cyril a Metod, 
horliví hlásatelia Božieho slova a verní pastieri cirkvi. Bratislava 1990. - 
Michal Fedor: Spolupatróni Európy. Ich odkaz na Slovensku. 1990. - Štefan 
Vragaš: Život sv. Konštantína Cyrila a sv. Metoda. Rím - Martin 1991 a 
ďalší. 

7/ Vo vzťahu k umenovedným analýzam chcem odkázať len na niektoré 
vybrané štúdie, uverejnené po syntetickej práci Jána Dekana: Veľká Morava. 
Doba a umenie, 1976. - Ľubomír Podušel: Veľká Morava a jej odkaz 
v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia, - M. Šimo - Svrčeková: Cyrilo-
metodské motívy vo výtvarnom umení na Slovensku. Obaja In: Dedičstvo sv. 
Cyrila a sv. Metoda v slovenskej a bulharskej kultúre. Nitra - Bratislava 
1996, s. 83 - 94, a s. 120 - 124. - Titus Kolník: Ikonografia, datovanie a 
kultúrno-historický význam enkolpiónu z Veľkej Mače. In: Slovenská 
archeológia XLII (1994), č. 1, s. 125 - 153. (Viď tu aj ďalšiu literatúru.) 

8/ Staroslovienske pamiatky sa vo všeobecnosti považujú za začiatky 
slovanského písomníctva i písomníctva jednotlivých slovanských literatúr. 
V takomto zmysle ich uvádzajú všetky dejiny slovenskej literatúry (napr. 



niekoľko skutočností, ktoré roztvárali priestor pre širšie zoznámenie sa 
s ich odkazom, širší priestor pre propagovanie poznatkov o ich živote a 
diele. 

Bol to predovšetkým rok 1963, 1 100. výročie príchodu solúnskych 
bratov a ich sprievodu na Veľkú Moravu. K tomuto jubileu vyšla kniha 
prof. Eugena Paulinyho: Slovesnosť a kultúrny jazyk Veľkej Moravy. 
Nielenže sa v nej zhodnotila cyrilo-metodská misia, starosloviensky 
jazyk, staroslovienska literárna a prekladová tvorba, ale uverejnil sa tu 
okrem iného nový preklad Proglasu, predhovoru Konštantína Filozofa 
k prekladu evanjelia do staroslovienčiny.9/ Jestvovali, pravda, aj staršie 
preklady Proglasu, ale tie boli dostupné len úzkemu okruhu bádateľov. 
Nový preklad v jazykovej spolupráci s prof. Paulinym prebásnil Viliam 
Turčány a odkryl v ňom mimoriadne, dovtedy celkom neznáme, 
obsahové, myšlienkové hodnoty. Preklad po prvýkrát poukázal aj na 
doteraz nepovšimnuté umelecké, versologické a tvarové hodnoty tohto 
historického textu. Podrobnejšie sa nimi budem zaoberať v tretej časti 
príspevku. 

Ďalším medzníkom bol rok 1980, keď pápež Ján Pavol II. vyhlásil 
sv. Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy a rok 1985, keď boli 
ustanovení za Apoštolov Slovanov.10/ V tom istom roku, 1985, aj 
UNESCO zaradilo 1 100. výročie smrti sv. Metoda medzi svoje jubileá 
a dostalo tak veľké medzinárodné ocenenie. Pri tejto príležitosti vyšli 
viaceré významné publikácie. Okrem iného to bola kniha Richarda 
Marsinu: Metodov boj.11/ Treba ju spomenúť predovšetkým preto, že je 
                                                                                                                           

Stanislav Šmatlák, 1988), antológie staršej slovenskej literatúry (Ján 
Mišianik, 1964, Jozef Minárik, 1977, 1985 atď.) - Bohuslav Kováč: Fantázie 
o Veľkej Morave. In: K studniciam života. Bratislava 1992, s. 131-151 a 
ďalší. 

9/ Eugen Pauliny: Slovesnosť a kultúrny jazyk Veľkej Moravy. Bratislava, 
SVKL 1964. Staroslovienske texty vybral, upravil a preložil univ. prof. 
Eugen Pauliny. Predhovor (Proglas) k sv. Evanjeliu a Pochvalu sv. Gregora 
Naziánskeho prebásnil Viliam Turčány. Rukopis odborne recenzoval doc. dr. 
Šimon Ondruš, CSc. 

10/ Pápež Ján Pavol II. Apoštolským listom Egregiae virtutis vyhlásil dňa 31. 
decembra 1980 svätých Cyrila a Metoda za Spolupatrónov Európy. 
Encyklika Pápeža Jána Pavla II. z 2. júna 1985 ich ustanovila za Apoštolov 
Slovanov. 

11/ Richard Marsina: Metodov boj. Bratislava, Obzor 1985.  Autor tu uverejnil 
všetky podstatné dokumenty spojené s byzantskou misiou, podal ich analýzu 



to opäť kniha, v ktorej sa sprístupnil základný pramenný materiál 
nevyhnutný pre poznanie dejín Veľkej Moravy, byzantskej misie a 
zápasov, ktoré súviseli so zavedením slovienskej liturgie. Na báze 
oživenia a sprítomnenia tohto historického pramenného materiálu sa 
potom rozvíjalo ďalšie štúdium odkazu sv. Cyrila a Metoda.12/  
 
 
K interpretácii cyrilo-metodského odkazu 

 
Spomedzi vedeckovýskumných prác posledného obdobia, ktoré sa 

zaoberajú odkazom Cyrila a Metoda je mimoriadne závažným dielom 
nielen v domácich, ale aj medzinárodných, prinajmenšom slovanských 
reláciách, kniha medievalistu Alexandra Avenaria: Byzantská kultúra v 
slovanskom prostredí v VI. - XII. storočí.13/ Autor v nej sleduje 
interkultúrny proces prenikania byzantskej kultúry do slovanského 
prostredia, do Starej Rusi, na Balkán i na stredný Dunaj na bohatom 
faktografickom materiáli vo všetkých kultúrnych prejavoch: v ideológii, 
práve, materiálnej kultúre, umení, literatúre, teológii a cirkvi. Analyzuje 
podoby akulturačných procesov v slovanskom prostredí a v rámci tohto 
záberu venuje pozornosť vzťahu Veľkej Moravy a Byzancie, cyrilo-
metodskému dielu, kultúrnemu vývoju v ranom Uhorsku i cyrilo-
metodskej tradícii na Slovensku. 

Závery, ku ktorým Avenarius vo svojom výklade dospel, po novom 
interpretujú byzantské vplyvy, ich recepciu a transformáciu 
v slovanských krajinách. Avenarius podáva celkový charakter 
                                                                                                                           

a vlastnú interpretáciu. Zachované písomné pamiatky predstavujú celý 
"zápas, účastníkov, zbrane a taktiku" boja o zavedenie slovienskej liturgie. 
Kristianizačný proces chápe ako východiskový moment utvárania 
slovanského písomníctva a jeho prostredníctvom aj slovanskej kultúry. 
Poukazuje na "zrod, peripetie a význam cyrilo-metodskej tradície pre 
formovanie historického vedomia Slovanov, pre základy slovanských 
národných kultúr, začiatky našich národných a štátnych dejín". 

12/ K najnovším prácam o.i. patria aj príspevky z odborného medzinárodného 
seminára v nitrianskej štátnej galérii zo 6. júla 1993, ktoré vyšli v zborníku 
Dedičstvo sv. Cyrila a sv. Metoda v slovenskej a bulharskej kultúre. Nitra - 
Bratislava 1996. Na niektoré z nich sa v texte odvolávam. 

13/ Alexander Avanarius: Byzantská kultúra v slovanskom prostredí v VI.-XII. 
storočí. K problému recepcie a transformácie. Bratislava, VEDA 1992, 280 
s. 



akulturačných procesov a ich zvláštnosti v historickom slovanskom 
prostredí a hovorí o ich dvoch základných podobách: intencionálnej 
recepcii konkrétnych prvkov kultúry a o intencionálnej transformácii 
byzantských prvkov v slovanskom prostredí. V súvislosti s naším 
prostredím uvádza: že „napriek všetkej pestrosti a rôznorodosti 
byzantských prvkov, ktoré sa do slovanského prostredia dostávali a 
napriek tomu, že v ich prenikaní zohrali veľkú úlohu byzantské záujmy, v 
tej oblasti, ktorá sa s byzantskou kultúrou vo veľmi širokom zábere 
stretla najskôr - na Morave, dospel vývoj oproti očakávaniu v pomerne 
krátkom čase k vytvoreniu organickej kultúry, ktorá vyzerala značne 
integrovane. Zásluhu na tom má samostatná vlastná kultúrna politika 
Konštantína a Metoda, v mnohom sa odlišujúca od pôvodných 
byzantských zámerov. Cyrilo-metodská kultúra a jej pôsobenie však 
nezostali obmedzené len na politickú štruktúru. Prežila ju a sama 
prispela k tomu, že aj v iných slovanských krajinách, napriek všetkej 
rozdielnosti podmienok, vývoj dospieval k hlbokej kultúrnej integrácii a 
vytváraniu organickej kultúry, s črtami väčšej či menšej svojbytnosti“.14/  

Avenarius potom rozoberá a popisuje funkcie a úlohy cyrilo-
metodskej kultúry a jej dedičstva v slovanských krajinách. Zhrnul ich do 
troch funkcií, ktoré sú podľa neho spoločné každej oblasti a, navyše, 
majú aj individuálne črty podľa konkrétnych podmienok: 
1. „cyrilo-metodská kultúra bránila svojbytnosť a autonómnosť 

slovanského kultúrneho prejavu proti silnejúcemu tlaku 
nadnárodných kultúr - latinskej a byzantskej. 

2. svojím pôsobením vytvárala predpoklady na vznik určitého 
kultúrneho paralelizmu a analogickosti v slovanskom prostredí, 
predovšetkým vyzdvihovaním úlohy vzdelania a kultúry vo vlastnom 
národnom jazyku. 

3. Pozvoľným prehlbovaním a uvedomovaním si týchto čŕt dospieval 
vývoj v slovanských krajinách k etnickej spätosti i kultúrnej blízkosti 
a vzájomnosti. Myšlienka blízkosti je zrejmá už u Kristiána 
v Čechách, najdôslednejšie je idea vzájomnosti vyjadrená v Povesti 
vremennych let".15/  

O pôsobení cyrilo-metodského dedičstva hovorí, že sa 
„v slovanských krajinách realizovalo procesom vzájomného prelínania 
dvoch protikladných tendencií: na jednej strane preberaním cyrilo-
                                                        
14/ c.d. s. 196 - 197. 
15/ c.d. s. 197 - 198. 



metodského vzdelanostného a kultúrneho ideálu, ktorý si viac-menej 
ponechával nemodifikovaný charakter a na druhej strane čoraz silnejšie 
podliehal v ostatných súčastiach pomalej transformácii / recepcia a 
tradovanie veľkomoravskej histórie, podávaná v rôznych krajinách 
rôzne, modifikácia cyrilo-metodskej liturgickej praxe a pod. Kontinuita, 
ak ňou rozumieme striktné zachovávanie tradície a recenzia, pokiaľ ňou 
chápeme postupné opúšťanie pôvodného odkazu“.16/  

Napriek tomu, že sa postupne oslabovalo a modifikovalo striktné 
zachovávanie tradície, „cyrilo-metodské dedičstvo sa uchovalo a 
nepôsobilo v slovanských krajinách len vo svojej primárnej polohe /ako 
stimul ku vzniku vlastnej literatúry a kultúry/, ale napomáhalo aj 
vytvorenie slovanskej vzájomnosti. Bolo to spôsobené novou situáciou, 
ktorá sa postupne začala utvárať už od konca 10., ale najmä v priebehu 
11. storočia. Cyrilo-metodská kultúrna jednota bola postupne 
nahradzovaná novým charakterom slovanských kultúrnych vzťahov“.17/  

Uviedla som len niekoľko myšlienok, ku ktorým na základe 
podrobnej a precíznej analýzy dospel Alexander Avenarius. Už aj z nich 
je zrejmé, že jeho dielo nebude môcť obísť žiaden bádateľ, pri štúdiu 
cyrilo-metodského odkazu, dedičstva a tradícií. Podnety z Avenaria sú 
mnohostrannejšie, nielen kultúrno-historické, ale aj metodické a 
metodologické. Východiskom jeho analýz bola teória kultúrnej 
antropológie a jej aplikácia v akulturačných procesoch. Ako ukazujú 
výsledky jeho štúdia, aplikácia princípov akulturačnej teórie môže 
priniesť podstatné výsledky aj v historickom prostredí, na ktorom ho 
použil a nielen v prostredí tzv. prírodných národov, kde sa táto metóda 
používala doteraz.18/  
                                                        
16/ c.d. s. 198. 
17/ c.d. 
18/ V úvode svojej knihy Alexander Avenarius podáva charakteristiku 

doterajšieho bádania v tejto oblasti, cieľ a metódy svojho výskumu a celkové 
zameranie práce. Nadväzuje predovšetkým na tézy Františka Dvorníka 
o byzantských misiách v slovanskom prostredí - (Byzantské misie u 
Slovanů. Preklad V. Vavřínek, Praha 1971). Objasňuje vlastnú koncepciu 
kultúry: „sám chápem rodiacu sa kultúru v určitom období a určitom 
prostredí ako akýsi súbor prevažne umeleckých a estetických hodnôt, ale aj 
ideových aktivít, súbor, v ktorom sa jednotlivé zložky vzájomne ovplyvňujú, 
na seba pôsobia a smerujú od súboru k systému, k vytváraniu určitej 
integrovanej kultúry. Je to teda ponímanie kultúry a kultúrneho vývoja, ktoré 
je primerané najmä vystihnutiu situácie v prostredí, v ktorom sa kultúra ešte 



 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                           
len rodí. Je to v podstate heglovský systém, ktorý rozvíjal napríklad už J. 
Burkhardt a ktorý v poslednom čase našiel svoje uznanie i v diele D. S. 
Lichačova" (s. 9). 
Ďalší metodologický podnet mu poskytol Karl Popper, ktorý o. i. „poukazuje 
na potrebu hlbšieho a neštandartnejšieho, menej typizovaného 
rozpracovania kultúrotvorných procesov, predovšetkým v raných, resp. 
zlomových štádiách vývoja kultúry. Ide o to, aby sme kultúru - zvlášť 
v období jej zrodu - nechápali hneď ako niečo organické a jednoliate“ (s. 
10). Preto celé skúmané obdobie a problémy v ňom chápe ako fakt, 
skutočnosť, že „prechod od predštátnych foriem k organizovanému štátu, od 
pohanskej ku kresťanskej kultúre je poznamenaný uvoľňovaním starých a 
krehkosťou nových väzieb a štruktúr. Je to obdobie, v ktorom na seba naráža 
a vzájomne zápasí nielen staré s novým, ale i obdobie, v ktorom dochádza k 
stretaniu viacerých impulzov a vplyvov vychádzajúcich z rozličných 
prostredí. Protirečenia nevyplývajú v procese vývoja len z vertikálne 
pôsobiacich daností, ale vznikajú i v rovine horizontálnej, synchrónnej. Nie 
je to obdobie existencie celostnej, organickej kultúry. Je to časový úsek, v 
ktorom kultúra k takémuto stavu len smeruje“ (s. 10). 
Inšpiratívne sú aj ďalšie Avenariove závery, a rovnako aj jeho metodické a 
metodologické podnety, napr. v otázke interdisciplinarity vedeckého 
bádania. Odvoláva sa opäť na D. S. Lichačova, ktorý interdicsiplinaritu 
nechápe ako spoluprácu a vzájomné dopĺňanie sa výsledkov vedných 
disciplín, ale jeho poňatie interdisciplinarity „smeruje k prehodnocovaniu a 
zakomponovávaniu najrozličnejčích poznatkov viacerých vedných disciplín 
do systemovo prepracovávaného konceptu, ktorý je dielom jedného 
bádateľa. Tento bádateľ má tak možnosť zo svojho jednotiaceho uhla 
pohľadu zoradiť a využiť samostatné fakty a závery, ku ktorým dospeli 
viaceré vedné odbory. V bádaní o kultúre je, ako sa zdá, takýto postup 
najadekvátnejší“ (s. 10-11). 
Zámerne som vybrala niekoľko základných Avenariových metodologických 
téz, lebo ich považujem za nosné aj vo svojich výskumných postupoch a 
nadväzujem na ne nielen v prítomnej štúdii, ale aj v celej publikácii. 



Nový preklad Proglasu 
 
Literárny vedec, básnik a prekladateľ Viliam Turčány sa po novom 

umeleckom preklade Proglasu zaoberal aj jeho interpretáciou, 
versologickým a sémantickým výskumom, komparáciou s dobovou 
básnickou tvorbou kresťanskej Európy. Vo svojich početných 
štúdiach19/ opätovne po svojich predchodcoch dokazoval priebojnosť a 
jedinečnosť tejto básnickej skladby. Napísal, že „podobnú báseň, ako je 
Proglas, nemohol mať nijaký iný európsky národ v 9. storočí“. Ako sám 
upozorňuje, nebol prvý, kto vyslovil takýto názor. Pred ním to boli 
Roman Jakobson v Moudrosti starých Čech, Ján Stanislav a ďalší. 

 Avšak, ako podotýka Turčány, Jakobson hovoril o výnimočnosti 
Proglasu predovšetkým z významovej stránky, on sám, rozumej 
Turčány, sa vo svojich štúdiách usiloval ukázať jeho jedinečnosť na 
základe versologickej analýzy. Dokazoval, dokladal, že podobnú 
skladbu „sylabickej nápodoby trimetra jambického, nápodoby gréckej 
antickej drámy, nemohli mať iné európske národy vo svojich ľudových 
jazykoch jednak z toho dôvodu, že vševládna latinčina nedovoľovala, 
potláčala pôvodnú tvorbu v ľudovom jazyku a že všade tam, kde takáto 
tvorba predsa len bola, panovala, vládla iná versifikácia, nepoužívajúca 
trimeter jambický“.20/  

Viliam Turčány v tomto duchu prebásnil v spolupráci 
s jazykovedcom a slavistom prof. Eugenom Paulinym Proglas do 
modernej slovenčiny. Odhalil pritom a v svojom preklade aj zachoval 
všetky jeho básnické kvality. V súčasnosti bol pod Turčányho prísnym, 
precíznym a dôsledným pohľadom Proglas preložený aj do angličtiny, 
aby sa s jeho unikátnosťou a priebojnosťou mohla zoznámiť aj svetová 
                                                        
19/ Viliam Turčány: Najstaršia slovanská báseň. In: Literárny týždenník, roč. III 

(1990), č. 25, s. 3 a 5. - Tabule s Proglasom. Literárny týždenník, roč. VII 
(1994), č. 27, s. 3. - Uvažovanie o Proglase. Literárny týždenník, roč. VIII 
(1995), č. 37, s. 8 a 9. - Ten, ktorý stále miloval múdrosť. In: Konštantín 
Filozof: Proglas. Herba 1996, s. 44-47. - Sv. Cyril a Proglas. Rozhlasová 
relácia v spolupráci s Hildou Michalikovou. Slovenský rozhlas 5. júla 1997. 

20/ Život Konštantína Filozofa, ako upozorňuje Turčány, bol napísaný krátko po 
jeho smrti, teda pravdepodobne po 14. 2. 869 a napísal ho pravdepodobne 
jeho žiak Kliment pod dohľadom samého Metoda. Metod preložil viaceré 
bratove spisy z gréčtiny a tie pojal Kliment do tohto životopisu. Preto môžu 
byť zdrojom mnohých podnetov na uvažovanie aj o otázkach, aké si 
bádatelia doteraz nepovšimli. 



verejnosť. Do angličtiny ho preložila Michaela Chorváthová a vyšiel 
dvojjazyčne spolu so slovenským Turčányho prekladom pod názvom 
Konštantín Filozof: Proglas.21/  

V analýzach Proglasu vysvetľuje a zdôvodňuje Turčány aj 
myšlienku, prečo je Proglas oslavou „veľoslavou písmen, veľoslavou ich 
vynájdenia, vynájdenia písma zvaného hlaholika, súčasne aj oslavou 
Písma svätého, presne jeho prekladu do reči zrozumiteľnej ľudu, 
ktorému sa má toto evanjelium hlásať“. Robí to na základe komparácie 
s podobnou dobovou talianskou básnickou skladbou tzv. Indovinello 
Veronese, ktoré pochádza zo začiatku 9. storočia, bolo napísané latinsky 
a bolo „oslavou písmen, pisárovej či spisovateľovej práce“. Práve 
z porovnania s týmto, vo svete literárnej histórie známym príkladom mu 
vyšlo spomenuté hodnotenie Proglasu ako „veľoslavy písmen, písma, 
Slova Božieho“ a jeho prekladu do staroslovienčiny. 

V analýzach Proglasu je zaujímavá aj ďalšia myšlienka, že Proglas 
je aj „oslavou hlaholiky“. Turčány tu má na mysli jednak samotný tvar 
písmen, ale tento výklad tvaru hlaholského písma, ako aj výklad 
pomenovania písmen, považuje za „ďalší dôkaz, nový argument, že 
autorom Proglasu mohol byť iba Konštantín Filozof“ a nie niekto iný 
napr. Konštantín Presbyter inak nazývaný aj Konštantín Preslavský. 
Upozorňuje preto, že Proglas treba čítať spolu so Životom Konštantína 
Filozofa, ktorý bol napísaný krátko po jeho smrti, hlavne jeho XIV. 
kapitoly.22/ Poukazuje na to, že aj tieto spisy „osvetľujú doteraz 

                                                        
21/ Konštantín Filozof: Proglas. Zo staroslovienčiny preložil univ. prof. PhDr. 

Eugen Pauliny, prebásnil PhDr. Viliam Turčány. Úvod "Predslov k 
Predslovu" napísal Ján Chryzostom kardinál Korec. Doslov "Ten, ktorý stále 
miloval múdrosť" napísal PhDr. Viliam Turčány. Proglas a ďalšie texty do 
angličtiny preložila Michaela Chorváthová. Recenzovali básnik doc. PhDr. 
Milan Rúfus a doc. PhDr. a ThDr. Štefan Vragaš. Ilustroval univ. prof. 
Vincent Hložník, graficky upravil akad. maliar Stanislav Stankóci. Kniha 
vyšla s finančným príspevkom Ministerstva kultúry SR a Slovenskej 
informačnej agentúry. Vydala HERBA, s.r.o.. 1996, 52 s. Viazané v koži. 
Nepredajné. 

22/ Viliam Turčány je laureátom prestížnej medzinárodnej prekladateľskej ceny, 
ktorú udeľuje FIT, Medzinárodná organizácia prekladateľov, za prebásnenie 
Danteho Božskej komédie v jazykovej spolupráci s prof. Jozefom Felixom 
(Peklo, Bratislava, SVKL 1964, - Raj, Bratislava Tatran 1986), za preklad 
Ovídiových Premien (Bratislava, Mladé letá 1970), Bukolík a Receptov 



nepovšimnutý fakt, že do umeleckej štruktúry Proglasu priamo vstupuje 
Konštantínov vynález staroslovienska abeceda - hlaholika - a to aj so 
svojimi tvarmi“. Staroslovienska abeceda, hlaholika mala svoju 
filozofiu, zdôvodnenie, upozornil na to o.i. aj Avenarius23/ a Turčány 
nám časť tejto filozofie jazyka, filozofie abecedy, filozofie písmen 
odhaľuje prostredníctvom sémantickej analýzy jednotlivých veršov, 
tvarovej analýzy písmen a ich vzájomnými väzbami.24/  

Turčány sa domnieva, že podstatná časť Konštantínovej filozofie 
písmen spočíva v tom, že hlaholika vo svojich tvaroch „variuje kruh ako 
symbol Boha, Božskej nekonečnosti, ktorá nemá ani začiatok ani koniec, 
trojuholník ako symbol najsvätejšej Trojice a kríž ako znak spásy“. 
Tým, že sa Proglas nezachoval vo svojej pôvodnej podobe v hlaholike, 
ale iba v prepisoch do cyriliky, resp. v jeho ďalších odpisoch a 
prekladoch, „vytratila sa z neho podstatná časť jeho unikátnej výtvarnej 
hodnoty“. Treba doplniť aj jeho významovej hodnoty, ktoré nám 
pomáha odhaliť sémantická, semiotická a versologická analýza a do 
ktorej nám pomáha nahliadnuť prostredníctvom svojho prebásnenia a 
svojich štúdií Viliam Turčány.25/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                           
Salerneskej lekárskej školy (Bratislava, Slovenský spisovateľ 1993), 
Vergíliovho eposu Aeneas (Bratislava, Mladé letá 1981). 

23/ Avenarius, c.d., s. 72-80 lingua sacra, s. 196 lingua quatra. 
24/ V. Turčány: Uvažovanie o Proglase, s. 8. 
25/ Analýzou Proglasu sa zaoberal aj v štúdii: Deux traductions de la poéme 

Slav. Slavica Slovaca. 22, 1987, č. 2, s. 140-145. 



Tvorba na báze hlaholiky 
 
Turčány na niekoľkých miestach pomenúva hlaholiku nielen ako 

„hlaholiacu“, ale aj ako „maľovanú abecedu“.26/ Skutočne, hlaholika 
svojou tvarovou vznešenosťou a ornamentálnosťou, originálnym 
grafickým systémom má sama osebe mimoriadne výtvarné hodnoty.27/ 
Turčány sa usiloval nájsť odborníkov na staroslovienčinu a výtvarníkov, 
ktorí by boli schopní zrekonštruovať a sprítomniť, oživiť tieto historické 
a umelecké klenoty. 

Záujem o cyrilo-metodský odkaz priniesol aj v tomto smere 
neočakávaný výsledok. Talentovaná výtvarníčka Johana Ambrušová sa 
na podnet svojej matky, maliarky ikon, ako sme na začiatku našej štúdie 
uviedli, začala zaoberať štúdiom hlaholiky a jej výtvarných špecifík.28/ 

                                                        
26/ V. Turčány: Básnická jedinečnosť Proglasu. Rozhlasová relácia. V 

spolupráci s autorom pripravila Hilda Michaliková. Slovenský rozhlas, 
Slovensko I, 5. júla 1996. 

27/ O výtvarných osobitostiach hlaholiky píše aj Katarína Habovštiaková a Ema 
Krošláková: Z tvorby solúnskych bratov a ich žiakov. Trnava, Spolok sv. 
Vojtecha 1993, s. 24-26. Podobne sa o nich zmieňuje Ján Hnilica v knihe 
Svätí Cyril a Metod, horliví hlásatelia Božieho slova a verní pastieri cirkvi: 
„Otázkou predlohy hlaholského písma sa zaoberajú vedci už niekoľko 
desaťročí. Doteraz predložili viaceré hypotézy a z nich 
najpravdepodobnejšia sa zdá mienka prof. E. Granstrema. Ešte novšia je 
teória G. Černochvostova, ktorá tvrdí, že Konštantín pri zostavovaní 
hlaholiky použil tri najzávažnejšie kresťanské symboly: kruh (Boh), 
trojuholník (Sv. Trojica) a kríž (Ježiš Kristus). Ich kombináciou vytvoril 
väčšinu hlaholských písmen“. (M. Lacko, Počiatky slovenských dejín a 
obdobie Veľkomoravskej ríše, (J.-M. Rydlo). „Slovensko v retrospektíve 
dejín“, Lausanne, 1976, str. 31). 

28/ Výtvarníčka o tom hovorí v rozhovore s redaktorkou Ivou Rojkovou: „Po 
prvý raz som robila hlaholiku v roku 1991. To mi mama raz pri práci 
povedala: „Však si skús aj ty urobiť Otčenáš.“ Poprosila som prof. Šimona 
Ondruša, aby mi ho napísal. Potom som ho premaľovala. V roku 1996 som 
sa rozbehla tak naozaj. Je neuveriteľné, že počas stáročí Proglas nikto do 
hlaholiky neprepísal. Nahnevalo ma to, preto som sa tú abecedu naučila. 
Prvé dve strany mi trvali dlho, ale potom som sa už rozpísala. Robila som 
v kuse štyri dni a štyri noci. Nemohla som prestať, kým som neprepísala celý 
Proglas - 111 veršov. Čaká ma premaľovať Proglas do ozdobnej podoby. 
Zatiaľ mám hotových len niekoľko veršov. Používam dúhové farby, pretože 
z nich žiari nádej.“ Rozhovor vyšiel pod názvom „Kto prijme tieto písmená, 



Osvojila si "maľovanú abecedu", začala s ňou pracovať a postupne 
vytvárala originálne, unikátne písmové artefakty, v ktorých ožívali staré 
staroslovienske historické pamiatky. Pozornosť si zaslúži už výber 
historických písomných pamiatok, ktoré doteraz výtvarne stvárnila: 
úryvok z Otčenáša, modlitba „Blíž nás buď, Hospodine, prosíme Ťa“, 
úryvok z Nomokanonu, významného právnického spisu svojej doby, 
doplnený sankciami za previnenia: „Kto mŕtvych v hrobe oberie, nech 
sa predá“ (rozumej do otroctva, pozn. A. F.), úryvok z Proglasu: 
„čujže, všetok ľud sloviensky, čujte Slovo od Boha prišlé“. 

Výtvarná revitalizácia, aktualizácia a dotváranie, štylizácia 
staroslovienskych textov má v dielach Johany Ambrušovej dve roviny. 
Texty, ktoré sú známe, sa zachovali len v neskorších odpisoch 
v cyrilike, v mladšej podobe staroslovienskeho písma.29/ Výtvarníčka 
však vytvorila písmové artefakty úryvkov z najstarších 
staroslovienskych písomných pamiatok v predpokladanej pôvodnej 
podobe, v hlaholike. Zrekonštruovala ich pravdepodobnú pôvodnú 
vizuálnu podobu, a tak nám priblížila ich jedinečný starobylý tvar a 
krásu. Druhá významová rovina spočíva v umeleckom dotvorení 
hlaholského písma. Osobitné výtvarné vyznenie dosahuje pri úryvkoch z 
Proglasu a Nomokanonu, kde kombinovaním výtvarných techník a 
farebnosťou zdôrazňuje ich dôležitosť a význam. V jej podaní pôsobia 
opticky vznešene až velebne. V úryvkoch z modlitieb zasa použitá 
technika, kresba tušom a rastrové pozadie evokujú starobylosť 
zobrazených textov. Spomenutými výtvarnými postupmi pretvorila tak 
úryvky z historicky významných písomných pamiatok na umelecké 
diela s mimoriadnou kultúrnohistorickou hodnotou.30/ Je nádej, že 
výtvarníčka nám ďalšou svojou umeleckou činnosťou priblíži a 
predstaví jedinečné historické pamiatky. 
                                                                                                                           

tomu sám Kristus múdrosť vyjaví“. Vo svete ikon a hlaholiky u matky a 
dcéry Ambrušových. Zmena 1997, č. 383, s 18. 

29/ Roky trvajúce diskusie o prvotnosti a druhotnosti hlaholiky a cyriliky 
pokračujú aj súčasnosti. K významným zástancom prvotnosti hlaholiky 
patril v minulom storočí aj J. P. Šafárik. O pôvode a vlasti hlaholiky (1858). 
Pozri o. i. Hana Hollá: Šafárik a hlaholika. Literárny týždenník, VIII (1995), 
č. 37, s . 3. 

30/ Po prvýkrát som na umelecký prínos výtvarníčok upozornila v článku Ikony 
pre dnešok. Historická revue, roč. VIII (1997), č.2, s. 21-22. Podobne aj 
v článku Pocta solúnskym bratom. Katolícke noviny, roč. 112 (1997), č. 27, 
s. 15 a ďalšie. 



 
Intenzívnemu štúdiu odkazu vierozvestov sa venovali v posledných 

rokoch, ako sme sa pokúsili ukázať v štúdii, mnohé vedné odbory. 
Inšpirácie v ňom našli aj mnohí umelci, spisovatelia, výtvarní umelci, 
hudobní skladatelia. Za všetkých spomeniem napríklad vynikajúce 
hudobné vokálne dielo Ivana Hrušovského, so staroslovienskym textom 
Proglasu pre zmiešaný zbor,31/ či báseň Ďaleká tvár Milana Rúfusa a 
celý rad ďalších umeleckých diel32/. 

 
Aktualizácia, oživovanie starých umeleckých foriem a inšpirácie 

historickým materiálom sú neustále prítomné v našom duchovnom 
živote. Medzi odborníkmi sa vedú diskusie o vzťahu umenia a 
náboženstva, o špecifikách sakrálneho umenia, píšu sa dejiny, robia sa 
výskumy významných sakrálnych objektov a umeleckých diel.33/ Robí 
sa ich záchrana a reštaurujú sa, píšu sa dejiny ich obnovy. Je to vzdanie 
úcty, znak piety, ale súčasne aj hľadanie vlastnej identity a identity 
národa, identity vlastnej ľudskosti.34/  
 

 
 
 
                                                        
31/ Ivan Hrušovský: Opus pre miešaný zbor a capella na slová Proglasu. So 

Slovenskými madrigalistami pripravil L. Holásek. Slovenský rozhlas, 
Bratislava. 

32/ Reprezentatívnu časť umeleckej literárnej tvorby, ktorá nadväzuje na cyrilo-
metodský odkaz zozbieral, zostavil a na vydanie pripravil prof. Rudolf 
Krajčovič pod názvom Veľká Morava v tisícročí slovami prameňov, legiend, 
kroník a krásnej spisby. Bratislava, Tatran 1985, 240 s. 

33/ Výskum vzťahu umeleckého, estetického a náboženského, sakrálneho tvoril 
súčasť vedeckovýskumnej úlohy Věry Beranovej: Vztah estetického vědomí 
a jiných forem společenského vědomí. Katedra společenských věd PF UJEP 
Ústí nad Labem, r. 1996. V 4. kapitole tejto práce „Estetické a náboženské 
vedomie“ skúmala vzťah krásy a viery a ich špecifické podoby. Výskumnú 
prácu prezentovala aj na uvedenej konferencii Náboženské dejiny severných 
Čiech. 

34/ Problematikou identity, identifikácie, národnej a kultúrnej identity, ako aj 
problematikou mediálnej kultúry a rastúcou redukciou kultúrnych potrieb v 
spoločnosti konzumu a zábavy, ktoré boli predmetom tejto kapitoly sa o.i. 
zaoberá Viera Gažová: Identita ako problém kultúry 20. storočia. Slovenské 
pohľady, Roč. IV+113 (1997), č. 2, s. 8-16. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NA CESTE K NÁRODNEJ A KULTÚRNEJ IDENTITE 
(Náčrt problematiky.)1/ 
 
 
Motto: 
„... národ nežije len z toho, čo sa stalo, ale aj z toho, že vie čo sa stalo.“ 

S. Š. Osuský 
 

V štúdii sa zaoberám procesom emancipácie slovenskej kultúry 
v záverečnej etape národného obrodenia v 30. a 40. rokoch 19. storočia 
a charakteristikou základných kultúrotvorných procesov tohto obdobia. 
Rozoberám javy minulé, ale nechápem ich ako únik do histórie, ale 
naopak, poznanie vlastnej minulosti považujem za súčasť procesu 
aktuálnej redefinície národnej a kultúrnej identity v súčasnosti.2/ 
                                                        
1/ Príspevok je prvým výstupom z grantovej úlohy K problematike kultúrnej 

identity (Historicko-teoretický aspekt vývinu slovenskej kultúry), ktorú som 
riešila v rokoch 1995 a 1996. 

2/ S problematikou národnej a kultúrnej identity v kulturologických 
koncepciách 20. storočia sa zaoberala V. Gažová v habilitačnej práci 
Súradnice kultúry. Nastolila tu rad metodologických problémov, objasnila 
mnohé terminologické otázky a priniesla aj rad podnetov pre riešenie mojej 
výskumnej úlohy. Na príslušných miestach sa preto na túto prácu odvolávam. 
Z metodologického hľadiska v súvislosti s témou predkladanej práce 
bezprostredne súvisí koncepcia Ceesa Hamelinka, ktorý hľadá cestu „ako 
uchovať kultúrnu identitu a pestovať ju ako nenahraditeľnú hodnotu, ktorá 
umožňuje človeku nielen prežiť svoj život ako integrovaná osobnosť, či ako 
člen integrovaného spoločenstva, ale zároveň umožňuje stať sa hodnotou pre 
iného človeka, pre iné spoločenstvá a participovať na identite širšieho 
rozmeru - nadnárodnej, kontinentálnej, planetárnej“ (Gažová 1996). Cees 
Hamelink podľa autorky podáva „veľkoryso koncipovaný a do dôsledkov 
idúci projekt permanentného skúmania kultúr, ktoré skúma v štyroch 
rovinách: 1. dôsledná analýza podmienok kultúrneho rozvoja, 2. analýza vo 
vzťahu medzi kultúrnym rozvojom a distribúciou ekonomickej a politickej 
moci, 3. analýza vzťahov medzi distribúciou a spôsobmi komunikácie - na 
úrovni kultúrnych procesov a kultúrnych inštitúcií, 4. analýza vzťahov medzi 
spôsobmi komunikácie a podmienkami kultúrneho rozvoja“. Aj podnety 
z Hamelinkovho projektu nám môžu pomôcť odhaliť jadro národnej a 
kultúrnej identity skúmaného obdobia. Gažová ho v tejto práci definuje takto: 
„Jadrom kultúrnej identity by mohlo byť vedomie vlastnej historickosti a 
autentickosti, čiže minulé i aktuálne, ale vždy autentické posolstvo 



Východiskové tézy: 
 
1. V štúdii vychádzam zo sociokultúrneho chápania identity ako ju 

nachádzam napr. v interpretácii M. Zágoršekovej (1993) a 
V. Gažovej (1996). 

2. Národnú a kultúrnu identitu chápem ako permanentný otvorený 
proces v minulosti i v súčasnosti. Vedie ma k tomu analýza 
historických, politických a kultúrnych udalostí skúmaného obdobia. 
Súčasne svoju tézu môžem podporiť a konfrontovať s teoretickými 
úvahami, ktoré o. i. konštatujú, že „národná identita ak o nej 
uvažujeme vo vzťahu k času, sa nám javí ako údaj a zároveň ako 
projekt vytvárajúci prepojenia medzi minulosťou a budúcnosťou. 
Národná a kultúrna identita musí byť koncept flexibilný, permanentne 
nanovo premýšľaný a prepracúvaný“ (Gažová 1996, 58). Toto 
metodologické východisko potvrdzuje aj analýza skúmaných 
dobových dokumentov i syntetických prác z národnej histórie, dejín 
slovenskej literatúry, dejín estetického a filozofického myslenia, 
etnologických výskumov atď. 

3. Proces formovania národnej a kultúrnej identity chápeme súčasne aj 
ako proces vnútorne štrukturovaný, ktorý má svoje komponenty, 
súradnice, pomocou ktorých ho môžeme v tom ktorom období 
popísať. Má aj vonkajšie determinanty, ktoré sa menia s historicko-
politickou situáciou daného obdobia. „Národ ako kolektívna 
subjektivita si utvára svoju identitu na faktoch histórie, jazyka, 
pestovaní citov spolupatričnosti, sunáležitosti, istom druhu solidarity, 
ale tiež a najmä vždy nanovo ako aktuálny sebaobraz, determinovaný 
systémom, ktorého parametre predstavujú normy, kódy, pravidlá, 
regulujúce život a konanie príslušného národného celku, ako aj obraz 
o cudzom, ako štrukturované in/out procesy a vzťahy. Národnú 
identitu treba chápať ako diskurzívne konštruovaný a v závislosti od 
špecifických spoločensko-historických peripétii rekonštruovaný 
koncept“ (Gažová 1996). Aj keď nie je možné popísať v jednom 
príspevku všetky komponenty a súradnice formujúcej sa národnej a 

                                                                                                                           
spoločenstva smerom do svojho stredu i smerom k iným spoločenstvám. 
Historické vedomie lokálneho, národného či ešte širšieho spoločenstva stáva 
sa teda akousi kultúrnou konštantou, ku ktorej sa možno a treba vzťahovať i v 
aktuálnych činoch“ (Gažová 1996). Proces historickosti a autentickosti ako 
jadra národnej a kultúrnej identity je predmetom aj našich analýz. 



kultúrnej identity, pokúsim sa uviesť a pomenovať aspoň tie, ktoré 
považujem v danom období za dominantné. 

4. Vychádzam z faktu, že dominujúce problémy v danej etape výrazne 
ovplyvnil Ján Kollár, predstaviteľ druhej generácie národného 
obrodenia. Pôvodne ma zaujímalo, čo z jeho diela bolo 
„životatvorné“, ktoré myšlienky pôsobili na mladšiu generáciu, ako 
pôsobili, akú úlohu zohrala v tomto procese jeho koncepcia 
slovanskej vzájomnosti, prečo vystúpil proti štúrovskej spisovnej 
slovenčine a čo spôsobilo ich rozchod. Pri riešení nastolenej 
problematiky som považovala Jána Kollára za „modelového autora“ 
tohto obdobia.3/ Počas štúdia materiálov sa však ukázalo, že napriek 
iniciačnej funkcii Jána Kollára vo viacerých oblastiach národného a 
kultúrneho života, treba problémy národnej a kultúrnej identity tohto 
obdobia vidieť v širšom kontexte a vývinovej línii. Za dôležitú a 
nevyhnutnú súčasť procesu formovania národnej a kultúrnej identity 

                                                        
3/ Z rozsiahleho Kollárovho diela mali na formovanie národného a kultúrneho 

povedomia mimoriadny vplyv predovšetkým dve diela: prvá verzia Slávy 
dcéry z r. 1823, resp. druhá verzia z r. 1832 (viď o. i. Hurban: Slovensko a 
jeho život literárny a iné pramene) a rozprava O literárnej vzájomnosti mezi 
kmeny a nářečími slávskymi. Niektoré základné myšlienky k tejto 
problematike som sformulovala v abstrakte pre IV. International Conference 
on Aesthetics, Jagielonian University, Cracow, September, 4. - 8., 1996: Ján 
Kollár's utopia and its significance for Slovak historical and cultural 
development. (Example from the Slovak History, Culture and Literature.) 
Vzhľadom na to, že abstrakt nebol uverejnený, uvádzam ho v plnom znení, 
lebo tvorí súčasť skúmanej problematiky. 
"Concise analyses of Kollár's Utopia about Slavonic reciprocity followed: its 
significance in the History of Slovaks: positive and negative aspects of 
development of Slovak nation, culture and literature, its significans for the 
creation of national, cultural and literature programm of the next Štúr's 
generation. Utopia was a starting point for new ideas, was an imagination of 
future posibilities, was an impulse in searching for new solutions of current 
situation and for making new decisions. What is difference between Utopia 
and Program: 1. enthusiasm, desire, hope, power looking ahead and search 
for new solutions - but unreal, only in the imagination, seen by abstract 
mind's eye. 2. program followed precise analyses of current situation, 
systematic preparation for the fullfilment of the goal and its solution. Role 
and importance of utopia in cognitive process and in the process of social and 
political practice seen within the scale of the experience from the past as an 
impulse for the future. 



preto treba považovať systematický zápas s maďarizačnými 
tendenciami (Rapant 1927, 1931, 1943, 1947), úsilie o vytvorenie 
spisovného slovenského jazyka (Štúr 1843, 1846), zjednotenie 
rôznych koncepcií jazykového, rečového národného programu, 
(Butvin 1964, 1965, 1967), pretváranie kollárovskej koncepcie 
slovanskej vzájomnosti a československej kmeňovitosti (Štúr 1846, 
Hurban 1846), prekonávanie konfesionálneho separatizmu, 
vytváranie celonárodných, resp. nadkonfesionálnych inštitúcií 
(Rapant 1950, Šmatlák 1988), tvorbu národného politického a 
sociálneho programu aj prostredníctvom novín (Ruttkay 1966, 1982), 
pestovanie povedomia spolupatričnosti a príslušnosti k národnému 
celku a jeho kultúre, vytváranie aktuálneho sebaobrazu pomocou 
dobovej literatúry, resp. reflektovanie tohto obrazu cez vlastnú 
tvorivú umeleckú činnosť a umeleckú činnosť predchádzajúcich 
generácií atď. Bázou, východiskom tohoto dlhodobého procesu bol 
zápas o vlastný jazyk, ktorý sa aj s odstupom času, tak ako aj v danej 
dobe, javí ako záchrana, ako proces spásonosný a existenčný,4/ 
národno a kultúrnotvorný.  

Uvedené procesy ako základ národnej a kultúrnej identity vznikali, 
rozvíjali sa v zápase ideí medzi mladšími a staršími generáciami 
bernolákovcov (Juraj Palkovič, Ján Hollý, Martin Hamuljak, či Jozef 
Ščasný atď.), predstaviteľmi kollárovskej generácie (Ján Kollár, P. J. 
Šafárik, Ján Benedikti), osobnosťami z radov evanjelickej inteligencie 

                                                        
4/ Jazykový, rečový program, jeho podstatu a zdôvodnenie podal Štúr vo 

viacerých dielach, ale najvýraznejšie ho sformuloval v diele Nárečja 
slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí (1846) a predtým v 
anonymne vydaných Žalobách a ponosoch, kde o. i. napísal: „Reč je znakom 
osobitosti národa, t.j. národ hovorí skrze svoju reč, že náleží sám sebe, 
poslúcha len vlastný rozum a svojou rečou sa odlišuje od iných a v ríši ducha 
je samostatný, to znamená, že reč ako vonkajší výraz duše postačuje pre 
vývin ľudskosti. Len reč robí národ národom, bez nej by nebol ničím. Podľa 
toho iba ak má vlastnú reč, uznáva sa za národ a ako národu mu prislúcha 
právo na určité poslanie vo svete. Národ, ktorý stratí reč a splynie s cudzím 
národom, priznáva týmto činom, že nevládze sa rozvíjať osobitým spôsobom, 
že jeho duch na tento rozvitok nemá dostatočnej sily a že preto je nútený 
splynúť s duchom iného národa a s jeho atribútom, s rečou. Ale národ, ktorý 
inému národu natíska vlastnú reč, vraví: nebol, vraj, schopný, aby sa 
samostatne vyvíjal v ľudskosti.“ Reč je takto podľa Štúra „v úzkom súvise 
s vnútornou podstatou národa a s vnútrom každého človeka“. 



(J. Palkovič, K. Kuzmány a i.) a nastupujúcej mladej generácie 
štúrovcov (Ľ. Štúr, J. M. Hurban, J. M. Hodža, A. Vrchovský, S. 
Chalupka a ďalší). Uvedený zjednocovací proces mal niekoľko etáp, 
svojich reprezentantov, profilujúce činy a diela, dominujúce myšlienky, 
reprezentatívne inštitúcie, ktoré v príspevku predstavujeme a 
pripomíname ich spoločenský, kultúrny a historický význam. 
 
 
Etapy procesu vytvárania národnej a kultúrnej identity 
v 30. a 40. rokoch 19. storočia 
 
1. etapa 

Koncom dvadsiatych rokov dochádza k prvým náznakom možnej 
spolupráce medzi konfesionálne rôznymi skupinami slovenskej 
inteligencie v Pešti: katolíckej, používajúcej bernolákovskú slovenčinu a 
evanjelickej, píšucej biblickou, resp. slovenčiacou češtinou. Vytvára sa 
organizačná platforma pre možnú kultúrnu a národnú spoluprácu. Bola 
to o. i. aj odpoveď, respektíve obrana voči rastúcej maďarizácii.5/ 
Opozícia voči maďarizácii vznikala medzi národne prebudenou a 
orientovanou inteligenciou. Tvorili ju prevažne kňazi, prípadne učitelia 
a postupne k nim pribúdali aj predstavitelia svetskej inteligencie: 
advokáti, lekári, úradníci atď. (Hučko 1974). Jedným z prvých centier 
spolupráce slovenskej inteligencie bola Pešť. Realizovala sa tu 
spolupráca medzi Jánom Kollárom, Martinom Hamuljakom a skupinou 
okolo nich. 

Aj keď sú známe ďalšie príklady spolupráce medzi staršími 
bernolákovcami s predstaviteľmi evanjelickej inteligencie (napr. 
samotného Bernoláka s evanjelickým farárom Pavlom Inštitorisom 
Mošovským a iné), intenzívnejšia spolupráca sa začala rozvíjať až 

                                                        
5/ Legálna a ilegálna maďarizácia mala svoje etapy od roku 1790, keď sa 

objavujú prvé zákony a jej výraznejšie prejavy. Analýzu celého tohto procesu 
s doloženými dobovými dokumentami spracoval Daniel Rapant a na jeho 
práce sa tu odvolávame. Napr. snem r. 1825 a 1827 uzákonil zavedenie 
maďarčiny do škôl a úradov v celom Uhorsku. Išlo teda o vytvorenie 
verejnoprávneho jazyka na území Uhorska. Keď k tomu zoberieme do úvahy 
fakt, že od 20. rokov 19. storočia hlavným cieľom uhorskej šľachty bol zápas 
o nezávislosť Uhorska, za jednotný národný uhorský štát, aspoň stručne 
naznačíme pozadie maďarizácie v tomto období (Butvin 1964, 1965). 



v polovici dvadsiatych rokov. Konkrétne od roku 1824 môžeme 
sledovať uvedenú spoluprácu Jána Kollára s Martinom Hamuljakom, 
keď vznikla prvá spoločná nadkonfesiálna inštitúcia: Slovenský 
čitateľský spolok so slovanskou knižnicou, na ktorý neskôr nadviaže 
Spolok milovníkov reči a literatúry slovenskej (1834) a bude vydávať aj 
„spoločný“ almanach Zora6/. Išlo teda o nadviazanie viac-menej 
permanentných kontaktov medzi druhou generáciou bernolákovcov a 
evanjelickou inteligenciou na báze kultúrno-národných záujmov a 
tvoriaceho sa národného vedomia. 

Národná ideológia v tomto období vychádzala predovšetkým 
z Kollárovej idey slovanskej spolupatričnosti, slovanskej vzájomnosti. 
Avšak aj tu sa prejavila výrazná diferenciácia názorov medzi Kollárom 
a Šafárikom na jednej strane, Hamuljakom a Hollým na druhej strane. 
Do popredia vystupovali hlavne odlišné náhľady na otázky jazykové, na 
tzv. rečový pojem národa,7/ ktorý mal pod vplyvom Herderovej filozofie 
zástancov aj medzi bernolákovcami aj medzi zástancami bibličtiny, 
resp. slovenčiacej češtiny. 
 
2. etapa 

V druhej polovici tridsiatych rokov nastupuje nová generácia, 
mládež prebudená myšlienkami Kollára a Hollého, ktoré aktivizovali 
uvedomovací a sebauvedomovací národný proces. Platforma sa rozšírila 
aj o nový kultúrny časopis, ktorý začal vychádzať na našom území v 
češtine, Kuzmányho Hronku (od r. 1836). 

Nastupujúca generácia nadväzuje, resp. si zakladá vlastné 
inštitúcie. V rokoch 1828-1829 vznikla v Prešporku Společnost česko-
                                                        
6/ Almanach Zora vychádzal v rokoch 1835 - 1840 zásluhou Martina 

Hamuljaka. Vyšli štyri ročníky a medzi jeho prispievateľmi boli 
predstavitelia oboch konfesií. 

7/ „Rečový pojem národa“ ako jedna z východiskových myšlienok národného 
obrodenia, ktorá mala svoj pôvod u Herdera, našla zástancov aj medzi 
bernolákovcami aj medzi štúrovcami, príslušníkmi staršej aj mladšej 
generácie predstaviteľov národného obrodenia. K Štúrovmu chápaniu pozri 
pozn. č. 4, ktorú môžeme ešte doplniť: „Keď sa niektorý národ opovažuje 
naliehať na iný národ, aby sa zriekol svojej materinskej reči, a to na taký, 
ktorý je schopný duchovného vývinu vo vlastnej reči, pácha na ňom 
najhrubšiu krivdu, lebo sa mu tým upiera právo vlastnej schopnosti v jeho 
duševnej prirodzenosti, právo ľudskosti, ako aj právo na samostatnosť 
v ľudskom spoločenstve“. 



slovanská s pomocnou knižnicou, ktorá sa od roku 1837 premenovala na 
Ústav reči a literatúry česko-slovanskej. Spočiatku mala podobu 
samovzdelávacieho študentského spolku a činnosť bola zameraná aj na 
pestovanie slovenského jazyka, slovanských jazykov a literatúr. 
Společnost mala svoj vývoj a významnú históriu a jej pričinením 
postupne narastá medzi mládežou vedomie národnej osobitosti. Dôležité 
postavenie v mladoslovenskom národnom hnutí mali aj ďalšie 
študentské organizácie a ich literárna, kultúrna a spoločensko-politická 
činnosť. Študentská organizačná báza zjednocovala úsilia mladého 
slovenského pokolenia tridsiatych a štyridsiatych rokov a predstavovala 
výrazne novú črtu národného vývinu. Bolo to zámerne pestované 
vedomie spolupatričnosti, ktorým je poznačená každá závažnejšia 
stránka spoločenskej a kultúrnej aktivity tejto generácie (Šmatlák 1988, 
s. 317-334). 

Mladá generácia nadväzuje aj spoluprácu s bernolákovcami, 
s almanachom Zora,8/ kontakt a spoluprácu s Jánom Hollým. Výrazným 
prejavom spoločných zámerov, výrazom spolupatričnosti bola 
Hurbanova obrana Hollého básnickej tvorby proti odmietavým hlasom z 
Čiech.9/ Práve v tejto súvislosti si Hurban poznamenáva o. i. aj 
myšlienku kmeňovej osobitosti Slovákov: „Kmenovú slobodu sebě 
musíme ušetřit. My jsme Slováci a jedině tím a hlavně tím jsme Slované 
... Kmen každý se ze sebe vyvinuje a proto mužové na čele jeho 
vyvinování stojící, zasluhují našeho uznání, byť jináče tak dalece ve 
způsobích a přesvědení se od nás dělili ...“ (Butvin 1965). Citát 
z Hurbana má niekoľko rovín: obsahuje myšlienku „kmeňovej 
osobitosti Slovákov,“ úctu voči významným osobnostiam 
reprezentujúcim národný život, aj myšlienku spolupráce medzi 
konfesiami. 

Myšlienka spolupráce a vzájomného zbližovania mala svoju 
podobu aj v poézii, keď mladí štúrovci napísali a vydali oslavnú báseň 
na Jána Hollého, kde zdôraznili jeho zásluhy o prebudenie národného 
povedomia. Vyšla pod názvom Břetislavští Slávové.10/  

                                                        
8/ Spoluprácu s almanachom Zora zabezpečoval o. i. Michal Godra, ktorý bol 

horlivým propagátorom jazykovej a literárnej jednoty. 
9/ K odmietavým hlasom patril o. i. Jozef Krasislav Chmelenský, podrobnejšie 

pozri Butvin 1964, s. 432. 
10/ Spolupráca s Hollým bola mnohostranná a Hollý bol pre svoju literárnu a 

buditeľskú aktivitu u štúrovcov veľmi obľúbený. Členovia Slovanského 



Osobitú podobu zjednocovacích tendencií môžeme nájsť aj na pôde 
tajného študentského spolku Vzájomnosť (Vrchovský, Olík, Červenák, 
Chalupka, Hurban a ďalší), ktorí nadviazali spojenie so slovenskou 
katolíckou študujúcou mládežou v Prešporku, Trnave atď. 

Do tohto procesu rôznorodej a bohatej aktivity mladého pokolenia 
zasiahla nová vlna násilnej maďarizácie,11/ ktorá akoby predznamenala 
aj ďalšiu etapu zjednocovacieho procesu a národného programu. 
 
3. etapa 

Od začiatku štyridsiatych rokov sledujeme snahy o politicko-
obrannú aktivitu zo strany Slovákov, ktorá vytvára, formuje už aj 
politickú a nielen kultúrno-národnú jednotu. Je to obdobie 
celonárodných petícií, žalôb, ponôs a prosieb (Rapant 1943, Štúr 1843). 
Od začiatku štyridsiatych rokov môžeme sledovať aj dlhotrvajúce snahy 
Ľ. Štúra o vydávanie slovenských novín (Ruttkay 1982), pre ktoré 
získaval podporu aj u časti katolíckeho duchovenstva. 

Najvýraznejšie sformuloval svoje „žaloby a ponosy“ Ľ. Štúr 
v rovnomennej stati, kde oboznamoval Európu s podobami maďarizácie, 
burcoval proti nej a obhajoval právo Slovákov na vlastnú reč. Preto v 
článku poukazoval aj na bezprostrednú súvislosť medzi jazykom a 
existenciou národa: „ ... reč súvisí čo najvrúcnejšie s existenciou 
každého národa. V nej ako v prvom produkte teoretického ducha 
odzrkadľuje sa národ: ona, reč je teda najistejším znakom ústrojnosti a 
osobitosti každého národa. Rečou národ prejavuje, priam tak ako 
jednotlivec, svoju najvnútornejšiu podstatu, stelesňuje v reči, možno 
povedať svojho ducha. Táto vonkajšia tvárnosť zodpovedá presne 
vnútru každého národa na všetkých stupňoch jeho vývinu a zároveň s 
rečou vyvíja sa aj duch národa akoby v najvhodnejšej forme: sú od seba 
                                                                                                                           

ústavu, ktorý nahradil zakázanú Spoločnosť sa na svojich pravidelných 
stretnutiach zaoberali jeho poéziou, navštevovali ho a radili sa s ním vo 
veciach národných. Vážili si predovšetkým jeho zásluhy o prebudenie 
Slovákov k národnému cíteniu prostredníctvom poézie. 

11/ Ďalšia vlna maďarizácie bola koncom tridsiatych a na začiatku štyridsiatych 
rokov. Uhorský snem v rokoch 1839 - 1840 prijal 6 zák. čl. z r. 1940, ktorý 
uvádzal maďarčinu nielen do verejnej krajinskej správy a súdnictva, ale aj 
do cirkvi. Znamenalo to, že do troch rokov aj v nemaďarských obciach sa 
matriky musia viesť po maďarsky a farármi, kazateľmi, kaplánmi bez 
rozdielu náboženstva sa mohli stať len tí, ktorí ovládali maďarský jazyk 
(Butvin 1964, Tibenský 1975). 



závislé, a tak jedno bez druhého nemôže jestvovať ...“ (Štúr 1843). 
Otázku jazyka spájal nielen s obranou existencie národa, ale jazyk, reč 
je podľa jeho názoru aj predpokladom rozvoja národnej literatúry, vedy, 
kultúry a spoločenského života: „... svoju materinskú reč - ako svätú 
dedovizeň chceme používať ako nástroj duchovného rozvitku a nikdy sa 
jej nezriekneme v pevnom presvedčení, že náš národ nezahynie, nemôže 
zahynúť, lež že aj on po mnohých tvrdých časoch prekrásne rozkvitne a 
vznešenejšie než kedykoľvek predtým postaví sa pred tvár človečenstva i 
pred tvár našej krajiny“ (Štúr 1843). Keď Štúr formuloval svoje žaloby 
a ponosy Slovákov,12/ opieral sa aj o Hollého nekompromisný názor na 
spisovnú slovenčinu. Je to obdobie, keď celá generácia dozrieva k 
myšlienke národnej svojbytnosti, k myšlienke národnej a kultúrnej 
identity. Napomáhala tomu aj ďalšia aktivizácia národného hnutia: 
zakladanie spolkov miernosti, čitateľských spolkov, knižníc, nedeľných 
škôl, ochotníckych divadiel atď. 

V tomto období sa definitívne završuje aj ideová premena 
národného hnutia, prechod od Kollárovej koncepcie slovanskej 
vzájomnosti a československej kmeňovitosti ku koncepcii národnej 
„kmeňovej samobytnosti“. Výrazom týchto snáh bolo aj Štúrovo dielo 
Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí (sformulované 
už okolo r. 1843, vyšlo až v r. 1846), kde nachádzame aj tieto 
programové myšlienky: „Žiadať musíme, aby sa národ náš slovanský 
tak rozvíjal, ako sa on sám rozrástol, t.j., aby sa rozvíjal kmeňovito, bo 
len tak bude život jeho samorastlý, nezakrpatený, nasilu nevyhnaný, ale 
podarený, ako skutočne organický, a preto tá je naša najvrúcnejšia 
žiadosť, aby slovanské kmene vo vlastných nárečiach svoj duchovný 
život vystavili, teda kmene v nárečiach osobných písali, v nich, čo sú 
pred bohom a Slovanstvom ukázali ... Žiadame, aby každý kmeň, ktorý 
má dačo osobitného, duchovného, ktorého nárečie je ešte čisté, 
nepomútené, nepokazené, k písaniu uspôsobené, ktorý duchovne a 
materiálne svoju literatúru udržať vystačí, slovom, aby každý taký kmeň 
nárečie svoje obrábal, v ňom plody ducha svojho vydával a pred tvár 

                                                        
12/ Štúrov anonymne po nemecky v Lipsku vydaný spis nadväzoval na celý rad 

podobných spisov vydávaných aj v zahraničí, aby sa o útlaku Slovákov 
dozvedela aj Európa. Tak napr. Samuel Hojč napísal a vydal dve práce 
Sollen wir magyaren werden? (1833) a Apologie des ungarischen Slavismus 
(1843) a Ján Čaplovič vydal roku 1842 v Lipsku Slavismus und 
Pseudomagyarismus atď. 



Slovanstva postavoval“. Štúr za samostatný národ, v jeho terminológii 
„kmeň“, považuje taký etnický celok, ktorý má vlastnú jazykovú, 
duchovnú a materiálnu svojbytnosť. Uvedomuje si, že od čias Kollára sa 
„značne premenili časy, bo veci o ktorých len pár učených myslelo, 
teraz stá a stá myslia a že sa národnosť v kmeňoch našich každý deň 
viac a viac budí, nové a nové dôkazy na svetlo prichodia. Vydáva sa 
viac kníh, zakladajú sa knihovne, povstávajú nedeľné školy ... Život 
duchovný medzi nami rastie a tým uvedomenie nás samých zo dňa na 
deň sa zväčšuje. Vedomie seba, národa ako národa rastie... Prebudili sa 
aj kmene slovanské k duchovnému životu a prebudili sa raz aj naši 
Slováci a prichodia k sebe ako národ“ (Štúr 1846). 

V zápase o existenciu národa sa rodila aj nová poézia, ktorá 
vytvárala obraz generácie, obraz o sebe, obraz zápasu, poézia 
demokratická, „tlmočiaca intelektuálne ideály historickej spravodlivosti, 
neodcudziteľných ľudských a národných právd“ (Rúfus 1968). Začínali 
v almanachoch (Plody, Jitřenka), z ktorých predovšetkým Hurbanova 
Nitra13/ popri ďalších vydavateľských činoch (Slovenskje pohladi), 
zohrala významnú úlohu v procese formovania národnej a kultúrnej 
identity. 

V roku 1844 vzniká ďalšia významná inštitúcia, spolok Tatrín ako 
prvá celonárodná organizácia, ako „jednota milovníkov národa a života 
slovenského“, na báze ktorého sa spojili obe konfesionálne rozdelené 
časti národnej inteligencie v spoločnom národnom, osvetovom, 
jazykovom atď. programe (Rapant 1950). 

Po rokoch úsilí o povolenie vydávať vlastné noviny dostal Ľ. Štúr 
súhlas a od augusta 1845 začali pravidelne vychádzať Slovenské 
národné noviny a ich príloha Orol tatranský, čím sa vytvoril politický 
orgán, dôležitá platforma národnobuditeľského a 
národnozjednocovacieho procesu. V novinách sa preverovala funkčnosť 
spisovného jazyka, propagovala sa spolčovacia myšlienka, vzdelávalo 
sa, robila sa osveta, dotváralo sa vedomie národnej „pospolitosti“. Popri 
mimoriadnych zásluhách Ľ. Štúra, jeho článkov obranných, burcujúcich, 
vysvetľujúcich atď.14/ vystupovali tu aj ďalší napr. J. M. Hurban s 

                                                        
13/ Almanach Nitra začal Hurban vydávať r. 1842 ešte v češtine. Druhý ročník 

1844 vyšiel už v štúrovskej slovenčine a stal sa prvou praktickou 
manifestáciou nového jazyka. Tretí roč. 1846, štvrtý 1847. 

14/ Slovenskje národňje novini s literárnou prílohou Orol tatránski začali 
vychádzať od leta 1845 do jari 1848. Mali nenahraditeľnú úlohu v 



myšlienkou zjednotenia národa, ktorá bola predpokladom národného 
rozvoja. Rovnako sa táto myšlienka vinie aj článkom A. Sládkoviča 
„Verejná mienka o nás“, kde sa hovorí: „Národ sa predstavuje svojou 
verejnou činnosťou, literárnou tvorbou, koncentrovaním síl vo verejných 
inštitúciách a aktívnym záujmom o národoprospešné a politické 
otázky...“ (Sládkovič SNN II, 198-199). 

Medzníkom v úsilí o kultúrnu a národnú spoluprácu a jej 
vyvrcholením bolo IV. výročné zhromaždenie Tatrína v Čachticiach, 
kde sa prijala spisovná slovenčina za celonárodný spisovný jazyk, 
potvrdila sa spolupráca konfesionálne odlišnej inteligencie, potvrdili sa 
a vytvorili ďalšie možnosti národnej, kultúrnej a spoločenskej činnosti: 
príprava slovenskej gramatiky, starostlivosť o vydávanie osvetovej 
literatúry, tvorba a posudzovanie školských kníh atď. (Rapant 1950, 
Butvin 1965). 

Po Čachticiach nasledovali ďalšie spolčovacie podujatia ako napr. 
schôdza zakladateľov spolkov miernosti vo Veselom, kde sa vytvorilo 
spoločné vedenie z predstaviteľov oboch konfesií a pod. 

Možno povedať, že v tejto etape sa dovŕšila organizačná jednota, 
zjednocovací proces, ktorý vyrastal z otázok spisovného jazyka a 
smeroval ku spolupráci v oblasti kultúrnej, spoločenskej a politickej. 
Vytvárali sa tak nevyhnutné predpoklady národnej a kultúrnej identity 
tohto obdobia. 
 
4. etapa 

Predstavuje ju obdobie vytvárania politickej jednoty, dotváranie 
národno-politickej koncepcie a programu, spoločne pripravované 
národno-politické vystúpenie, ktoré vyvrcholilo v revolučných rokoch 
1848 - 1849. Proces formovania národnej a kultúrnej identity v tomto 
období bude predmetom ďalšej výskumnej práce a ďalšej štúdie. 
 

                                                                                                                           
slovenskom politickom a sociálnom zápase. Z nevyhnutnosti museli 
suplovať rôznorodé úlohy a zaoberať sa rôznorodou problematikou: 
politikou, hospodárstvom, ľudovýchovou, osvetou, právom, históriou, 
popularizáciou vedy, beletriou, literárnou kritikou, poéziou. Štúr v nich 
programovo postupoval od ľudovýchovy k politike a túto svoju taktiku 
vysvetľoval nasledovne: „Hladeli sme skorej prípravy urobiť k tomu, aby 
sme o politických ... otázkach svojim časom, keď bude treba, s úžitkom 
povyprávať mohli“ (Ruttkay 1982). 



Zhrnutie: 
Formovanie národného a kultúrneho vedomia koncom dvadsiatych, 

v tridsiatych a v prvej polovici štyridsiatych rokov predstavovalo 
významnú etapu na ceste k národnej a kultúrnej identite. Spočívalo 
v zjednocovaní rôznych orientácií slovenskej inteligencie a slovenského 
národa: v zjednotení na báze spisovného jazyka, vo vytvorení 
spoločných inštitúcií, kultúrnej a politickej platformy novín, vytváralo 
sa vedomie vlastnej historickosti a autentickosti, vytváral sa aktuálny 
sebaobraz v literárnej tvorbe, pestovali sa city spolupatričnosti, vytvárali 
sa normy a pravidlá národnej a kultúrnej existencie. To všetko položilo 
základ národnej a kultúrnej identity daného obdobia a anticipovalo jej 
ďalšiu perspektívu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JAZYK AKO KULTÚRNA HODNOTA 
 

Motto: 
„Jaký užitek je z lingvistiky? Jen málo lidí má v tomto ohledu jasnou 
představu... Je však například zřejmé, že jazykové otázky zajímají 
všechny ty, kteří mají co dělat s textem, t.j. historiky, filology atd. Ještě 
zřejmější je její důležitost pro všeobecnou kulturu: v životě jednotlivců i 
společenství je řeč faktor důležitější než cokoliv jiného... Bylo by 
nemyslitelné, kdyby její studium zůstalo záležitostí několika 
specialistů...“ 

Ferdinand de Saussure: Kurz obecné lingvistiky.  
 

Kulturológia a moderná kultúrna história sa usiluje postihnúť 
kultúrne javy, ich hodnotu a vývinové premeny prostredníctvom 
mnohých metód, kultiváciou kategoriálneho aparátu a v jeho rámci 
najmä prostredníctvom analýzy kultúrnych univerzálií. Medzi základné 
univerzálie patrí aj jazyk, resp. reč. Jazyk sa všeobecne považuje za 
základný kameň každej kultúry. Dôležité sú jeho funkcie komunikatívne 
pri konštituovaní kultúry a špecifické integračné a emancipačné pri 
konštituovaní národnej kultúry. Je to hlavne preto, že „jazyk a reč sú 
nástroje, prostredníctvom ktorých sa človek identifikuje a integruje 
s určitým spoločenstvom. Jazyk a reč sú nástroje enkulturácie. Okrem 
toho, jazyk a reč sami osebe predstavujú významný sociálny a kultúrny 
kapitál“.1/  

 
V súčasnej kulturológii nachádzame rôzne teórie a koncepcie 

jazyka. Predovšetkým kultúrna antropológia využíva rozvoj lingvistiky 
v 20. storočí a považuje štúdium jazyka za jednu z ciest k pochopeniu a 
deskripcii kultúry a kultúrnych javov. 

Kultúrna história na Slovensku sa už niekoľko rokov usiluje 
skúmať a analyzovať zložité procesy kultúrneho vývoja. Obracia 
pozornosť aj na staršie obdobia. Po období Veľkej Moravy sa pozornosť 
sústredila aj na obdobie stredoveku a raného novoveku, hlavne na 
obdobie 16., 17. a 18.storočia, na vývojové procesy národnej kultúry. 

                                                        
1/ Gažová, V.: Súradnice kultúry. Habilitačná práca. FFUK Bratislava 1996. s. 

21-22. 



V tomto výskumnom poli sa od šesťdesiatych rokov pohyboval aj 
jazykovedec, univ. prof. Rudolf Krajčovič. Jednou z jeho 
„priekopníckych“ štúdií, ktorá otvárala „problematiku formovania (a 
vôbec existencie) kultúrnych jazykových útvarov v predspisovnom 
období“ a teda aj orientáciu kultúrnohistorickú na báze lingvistiky, - 
bola štúdia Hlavné fázy formovania kultúrnej západoslovenčiny. 
Nadväzoval v nej na štúdie E. Paulinyho, ktorý uviedol pojem kultúrnej 
západoslovenčiny a poukázal na analógiu tohto pojmu s pojmom 
kultúrna západoslovenčina, ktorý použil K. Horálek a nadviazal aj na 
svoje predchádzajúce výskumy (Krajčovič 1962). 

Nás v tejto súvislosti zaujal nielen samotný výsledok výskumov, 
fakt existencie kultúrnej západoslovenčiny, ale aj Krajčovičov prístup 
k skúmanému materiálu. V inej súvislosti podstatu tohto prístupu 
postihol M. Hamada: „Slovenský jazykový prejav sa zakladal na hlbšej 
motivácii ľudskej kultúry, ktorá ho vyvolala k životu. Vychádzal 
predovšetkým z nového kultúrneho antroposociálneho konceptu, t.j. 
z nového ponímania človeka, práce, ľudských a sociálnych vzťahov a 
pod.“2/ 

Rudolf Krajčovič chápe kultúrnu západoslovenčinu ako „živý 
(v zmysle formujúci sa) kultúrny jazykový útvar v predspisovnom 
období,  ako nadnárečový jazykový útvar, ktorý sa pred vystúpením A. 
Bernoláka používal ako kultivovaný dorozumievací prostriedok 
v oblasti hospodárskeho a kultúrno-spoločenského života najmä na 
juhozápadnom Slovensku“.3/ Aby mohol určiť fázy jeho vývinu, 
analyzuje jazykovú štruktúru rôznorodého literárneho i archívneho 
materiálu zo 16., 17. a 18. storočia: literárne diela, administratívno-
právne pamiatky - mestské knihy, súdne záznamy, testamenty, 
korešpodenciu atď., ale aj nárečia okolia Trnavy, nárečia na Záhorí a 
pod. Porovnáva ich jazykovú štruktúru, aby dospel k záveru o dvoch 
fázach formovania kultúrnej západoslovenčiny, k ich dištinktívnym 
vlastnostiam, ale aj ku kontinuite ich vývinu, t.j. k unifikačným 
tendenciám v jazykových prejavoch, ktoré sú späté aj s integračnými 
tendenciami hospodárskeho a spoločenského života na juhozápadnom 
Slovensku. 
                                                        
2/ Hamada, M.: Zrod novodobej slovenskej kultúry. Bratislava SAP 1995, s. 8. 
3/ Krajčovič, R.: Hlavné fázy formovania kultúrnej západoslovenčiny. In: 

K počiatkom slovenského národného obrodenia. Zborník štúdií Historického 
ústavu SAV. Bratislava, VSAV 1964. s. 171. 



Pri štúdiu písomných prejavov kultúrnej západoslovenčiny dospel 
autor k záveru, že v 18. storočí sa kultúrna západoslovenčina stáva 
vyspelejším dorozumievacím nástrojom a objavuje sa v tomto jazyku 
rad kultúrno-reprezentatívnych textov (ako napr. mestské prísahy, 
cechové artikuly...), niekoľko závažných prekladov, ba dokonca i 
pomerne vyspelé literárne prejavy (napr. lyrická báseň Štefana 
Seleckého Obraz panej krásnej perem malovaný z roku 1701, 
Gavlovičova Valaská škola mravov stodola z roku 1755 a i.). 

S nastolenou problematikou jazyka ako významného prameňa 
kultúrnej histórie súvisí celý rad ďalších prác a štúdií, z ktorých 
vyplýva, že záujem Rudolfa Krajčoviča o výskum jazyka ako kultúrnej 
hodnoty bol jeho osobným programom, ale aj cieľavedomou 
pedagogickou činnosťou. Máme na mysli napr. štúdiu K problematike 
formovania kultúrnej západoslovenčiny,4/ kde sa uvádza aj preskúmaný 
materiál s archívnymi dátami, ale rovnako aj učebné texty, ako sú 
Technika jazykovej interpretácie so zameraním na vývin jazyka,5/ 
Textová príručka k dejinám slovenského jazyka,6/ Čeština a slovenčina v 
starších archiváliách v predspisovnom období7/. Prostredníctvom týchto 
textov učí Krajčovič odkrývať hodnoty jazyka nielen generácie 
lingvistov, ale zaúča do ich tajomstiev aj generácie historikov, 
archivárov, ale aj všetkých, ktorí chcú poznať pramene našich dejín a 
skúmajú ich ako predmet svojho vedeckého záujmu. Zoznamuje tak 
širšiu než lingvistickú obec so zásadami prepisovania starých rukopisov, 
so zásadami ich čítania a zásadami postupov pri ich interpretácii. 
Odkrýva tak mnohé vrstvy, ktoré jazyk týchto písomností obsahuje. 

Inú podobu jazyka ako kultúrnej hodnoty predstavuje Krajčovičova 
verzia Gavlovičovej Valaskej školy.8/ Je tu prítomný aj Krajčovič poet 
s veľkým zmyslom pre humor, pritom prísne sa tváriaci etik, ktorý 
akoby sa „skryl“ za vynikajúce básnické Gavlovičovo dielo, ktorého 

                                                        
4/ In: Sborník FFUK - Philologica XIV. Red. E. Pauliny. 1962, s. 67-101. 
5/ Krajčovič, R.: Technika jazykovej interpretácie so zameraním na vývin 

jazyka. Bratislava SPN 1966. 210 s . 
6/ Krajčovič, R.: Textová príručka k dejinám slovenského jazyka. Bratislava 

SPN 1979. 184 + 24 s.  
7/ Krajčovič, R.: Čeština a slovenčina v starších archiváliách v predspisovnom 

období. UK Bratislava, 1. vydanie 1983, 2. vydanie 1991. 104 s. 
8/ Gavlovič, H.: Valaská škola. Bratislava Tatran 1971, 452 s. 



svojou úpravou, výberom, „prepísaním“, „poslovenčením“ sprístupnil 
širšej čitateľskej verejnosti. 

 
S Gavlovičom sú spojené aj jeho precízne analýzy, analýzy 

jazykovej štruktúry Valaskej školy. Potvrdzuje známe tézy, že v 
„inventári jazykových prostriedkov tohto diela nachádzame popri 
tradičnom výrazive aj silnú vrstvu jazykových prostriedkov z ľudovej 
reči“,9/ súčasne polemizuje, že „príkry kontrast tradičného a ľudového 
výraziva, ktorý charakterizuje jazykovú výstavbu Valaskej školy od 
začiatku až do konca... nie je primárnym znakom jazykovej výstavby, 
ako sa to často traduje“.10/ Prináša aj nové postrehy a tézy. Gavlovič 
podľa neho „rešpektoval súveké pravidlá umeleckého stvárňovania 
kultúrneho jazyka v tej podobe, v akej bol on v tom čase k dispozícii. 
Nešlo o vedomú jazykovo-normatívnu činnosť..., ale o individuálnu 
prácu s jazykovými faktami, ktorú autorovi umožňovala neprítomnosť 
pevnejšej kodifikácie“.11/ Hovorí, že „jazyková štruktúra umeleckého 
diela odráža prirodzené zákonitosti stvárňovaného jazyka bez ohľadu na 
to, či je on kodifikovaný alebo nie“. Krajčovič ukázal vo svojej analýze 
Gavlovičov pokus o kultivovanie písaného prejavu vhodným 
pravopisným systémom a zhodnotil ho v celkovom vývinovom kontexte 
národného jazyka v jeho predspisovnom období. Na záver konštatuje, že 
„Gavlovičov jazyk vo vývinovom kontexte nášho spisovného jazyka sa 
stupňom svojej systémovej a pravopisnej kultivovanosti viaže nielen 
časovo s veľkým prelomovým obdobím v kultúrnom i spoločenskom 
živote nášho národa v 18. storočí, ale úzko súvisí aj s kodifikáciou 
nášho prvého spisovného útvaru s bernolákovčinou“.12/  

Tretiu podobu jazyka ako kultúrnej hodnoty, na ktorú chceme 
upozorniť, predstavujú Krajčovičove eseje o reči Pri prameňoch 
slovenčiny.13/ Pútavo až poeticky a pritom zasvätene a úctivo vykladá o 
reči ako svedectve, svedectve „o starých, starších i novších premenách 
sveta a človeka, o jeho činorodej práci a myšlienke, o prastarých 

                                                        
9/ Krajčovič, R.: Jazyková výstavba Valaskej školy. In: Hugolín Gavlovič: 

Valaská škola. Bratislava, Tatran 1971. s. 423. 
10/ c.d. 
11/ c.d., s. 431. 
12/ c.d., s. 433. 
13/ Krajčovič, R.: Pri prameňoch slovenčiny. Martin Osveta l987. 147 s. 



príbuzenstvách a susedstvách...“.14/ Reč mu je „kronikou o živote našich 
predkov, zvečnený život našich predkov,“15/ ktorý sám odkrýva ako 
archeológ, aby vydal spomínané svedectvá. Je to pútavý výklad o vývoji 
rodnej reči adresovaný širokému publiku. Kniha esejí by si zaslúžila 
samostatnú štúdiu, lebo je to Krajčovičova filozofia rodnej reči. Zatiaľ si 
pripomeňme aspoň niektoré myšlienky z nej. „Reč nie je beztvárna 
nakopenina inej reči podobných alebo nepodobných čiastočiek. Reč je 
v dlhej histórii ukutá celosť prácou, umom i srdcom svojho nositeľa.“16/ 
„Naša reč má svoje starouhorské dejiny tak ako ich má náš ľud."17/ 
Odhaľuje stredoveký paradox, obsiahnutý v našej reči: „Slovo 
poddaného zašifrované v názve sa v latinskom dokumente stalo 
symbolom majetkov zemepána. Vďaka tomuto paradoxu nám naša reč 
zanechala vzácne svedectvá o kráľovských i panských poriadkoch v 
staršom stredoveku, svedectvá o sebe samej, o práci svojho stvoriteľa i 
tvoriteľa, poddaného ľudu, o velebe okolitej prírody, ktorej bol 
hosťom“.18/ Priam unikátne sú jeho úvahy a etymológie o názvoch obcí 
a miest ako aj jeho výzva, napísaná ešte v polovici osemdesiatych 
rokov: „Z našich názvov obcí a miest vraví čas... Sú svedectvom, 
výpoveďou priam z úst našich praotcov. Ich starobylosť odráža dávnu 
podobu našej reči. Chráňme si ju, hoci aj zákonom!“ 19/  

Špecifickou dimenziou Krajčovičovej lingvistickej orientácie je 
rozvinutý, vycibrený cit pre umeleckú hodnotu slova. Potvrdzuje to aj 
výber, predslov či komentáre v knihe Veľká Morava v tisícročí slovami 
prameňov, legiend, kroník a krásnej spisby. Je to intímny dialóg, ktorý 
autor vedie s dejinami prostredníctvom kultivovaného slova, je to „pocta 
našim prvým učiteľom tým, čím oni poctili našich veľkomoravských 
predkov - kultivovaným slovom“.20/ Je to sprítomnenie, pripomenutie i 
splatenie dlhu voči solúnskym bratom, ktorí „pripravili dôstojný vstup 
do našich dejín..., priniesli našim veľkomoravským predkom záblesk 
novej kultúry, najmä však kultúrne, zrozumiteľné slovo..., dali mu silu, 

                                                        
14/ c.d., s. 10. 
15/ c.d. 
16/ c.d., s. 24. 
17/ c.d., s. 31. 
18/ c.d., s. 35. 
19/ c.d., s. 36-37. 
20/ Veľká Morava v tisícročí slovami prameňov, legiend, kroník a krásnej 

spisby. Zostavil R. Krajčovič. Bratislava Tatran 1985. s. 10.  



aby mohlo vypovedať o živote, sociálnej spravodlivosti v obrazoch a 
podobenstvách“.21/  

Krajčovič nosí hlboko v sebe tento významný medzník našich 
národných dejín. Ako znalec a milovník umeleckého slova zozbieral 
všetky významnejšie diela s veľkomoravskou tematikou a z ich úryvkov 
vyskladal mozaiku vďaky: od prvých písomných pamiatok o živote a 
diele Konštantína a Metoda, cez záznamy v cestopisoch a análoch, cez 
ozveny v kronikách a povestiach, polemikách a sporoch až po umelecké 
diela, „obrazy a podobenstvá“ skryté v slovách z 19. a 20. storočia, 
ktoré boli inšpirované odkazom Veľkej Moravy. 

Dielom Rudolfa Krajčoviča sa tiahne idea o jazyku ako základnom 
integrujúcom a emancipačnom prvku národnej kultúry, o jazyku ako 
významnom zdroji národnej a kultúrnej identity. Svojím dielom sa 
vedome usiloval prispieť k jeho hlbšiemu poznaniu. Túto myšlienku 
možno opäť doložiť jeho krédom slovami Eugena Suchoňa, ktorými 
uviedol knihu Veľká Morava: „Poznanie dejín je jediný kľúč 
k národnému uvedomeniu. Ak nerešpektujeme našu históriu, nie sme 
národ. Silu človeka poznáte vtedy, keď stojí pred prekážkou, ktorú musí 
prekonať, odstrániť... Silu národa spoznáme, keď stojí zoči-voči 
dejinám... Čím bohatšie budú pramene poznania našich dejín, tým 
väčšia bude naša hrdosť na našu národnú minulosť a súčasnosť.“22/ U 
Krajčoviča sa to týkalo aj dejín jazyka. 

Aktuálne otázky národnej a kultúrnej identity, či národnej kultúrnej 
identity, ktoré sa aj teraz na konci dvadsiateho storočia ozývajú s 
rovnakou intenzitou ako v obdobiach predchádzajúcich, rieši v 
teoretickej i praktickej rovine sociológia, politológia, kulturológia.23/ 
Avšak rovnako sa k tejto problematike môže vyjadriť a sa vyjadruje aj 
lingvistika. Pripomenutie jedného aspektu bohatej vedeckej a 
pedagogickej činnosti univ. prof. Rudolfa Krajčoviča chcelo byť toho 
ukážkou. 
 
 

                                                        
21/ c.d. 
22/ c.d. 
23/ Gažová, V.: K pojmu kultúrnej identity. In: Slovenská kultúra a umenie 

v európskom kultúrnom priestore. Zborník materiálov z vedeckej 
konferencie. Red.: E. Tkáčiková. Pedagogická fakulta Univerzity 
Komenského 1993, s. 40-45. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SLOVENSKÁ KULTÚRA  
V ZBORNÍKOCH STUDIA ACADEMICA SLOVACA 
Úvaha nad štúdiami v dvadsiatich piatich ročníkoch 
 
 
Motto: 
„...Iba pochopenie hodnôt národnej kultúry vytvára platformu pre 
úspešnú komunikáciu s multikultúrnou Európou a Svetom...“ 

Jana Sošková 
 

Roky sledujem s profesionálnym záujmom ako aj obdivom 
k organizátorom Letnú školu slovenského jazyka a kultúry Studia 
Academica Slovaca. Účastníkom sa tu okrem výcviku v jazykových 
zručnostiach sprostredkúva aj to najlepšie, čo máme v oblasti 
jazykovedy a kultúry, čím sa môžeme pochváliť, čo nás reprezentuje. 

Príležitostne som mala možnosť získať niektorý zo zborníkov a 
zoznámiť sa s novšími a najnovšími poznatkami prednášateľov 
z jednotlivých oblastí slovakistiky. Na žiadosť frekventantov napísal 
J. Mlacek pre jubilejný XXV. ročník SAS analytickú a hodnotiacu 
štúdiu Jazykoveda v dvadsiatich piatich zväzkoch zborníka Studia 
Academica Slovaca, (XXV, 264) a obzeral sa po autorovi, ktorý by 
napísal pandant o zvyšných štúdiách s problematikou kultúry. Keď som 
dostala takúto ponuku, privítala som ju, lebo to bola príležitosť prečítať 
si mnohé vynikajúce prehľadné aj súhrnné štúdie, ale aj príležitosť 
zamyslieť sa nad nimi, vytvoriť si koncepciu pre ich analýzu a poukázať 
aspoň v náznakoch na ich význam, prínos a hodnotu nielen v kontexte 
slovakistiky, pre ktorý boli určené, ale aj pre dejiny a teóriu slovenskej 
národnej kultúry. Týmto úvodom som naznačila aj dva základné zámery 
štúdie: spraviť analýzu prednášok, zaoberajúcich sa slovenskou 
kultúrou, ako sa s nimi stretávame v zborníkoch SAS a súčasne si 
preveriť jestvujúce koncepty národnej kultúry, pokiaľ sú v nich 
obsiahnuté. 

Po dvadsiatich piatich ročníkoch Studia Academica Slovaca je čas 
na bilancovanie a obzretie sa po materiáli, ktorý sa v týchto štúdiách 
zhromaždil. Čo všetko sa prezentovalo, aké problémy sa nastolili, kto a 
ako ich riešil, čo všetko sa rozumelo pod pojmom slovenská kultúra? 
Tieto otázky stáli na začiatku štúdia zozbieraného materiálu. 



Ako je všeobecne známe, zborníky prednášok Letného seminára 
slovenského jazyka a kultúry začali vychádzať roku 1972 pri jeho VIII. 
ročníku. Už prvý zväzok vzbudil zaslúženú pozornosť. Obsahoval 
takmer všetky prednášky realizované v tom roku a predovšetkým 
„slovakistom poskytoval širší kontext a pevnejšie zázemie na 
poznávanie slovenskej histórie, kultúry a reálií v diachronickom i 
synchronickom priereze“ (Mistrík, I, 5). Túto myšlienku postupne 
realizovali v priebehu rokov desiatky odborníkov v jednotlivých 
oblastiach jazykovedy, umenia, histórie, etnológie, žurnalistiky. 
Prinášali prehľady, boli úvodom do problematiky a v nejednom prípade 
naznačovali aj širšie kontexty, robili komparácie. Na tento typ štúdií 
nadviazali v neskorších zborníkoch témy špecifickejšie a konkrétnejšie. 
Väčšina štúdii si dodnes zachovala poznávaciu hodnotu a boli by 
použiteľné vo výberoch reprezentujúcich našu kultúru. Skôr, ako 
pristúpime k obsahovým analýzam, uvedieme na začiatok niekoľko 
konkrétnych údajov a čísel, aby sme mali predstavu a prehľad o 
skúmanom materiáli. 
 
 
Kvantifikačné údaje 
 

Keď chceme spraviť obsahovú analýzu štúdií zaoberajúcich sa 
slovenskou kultúrou, musíme si najskôr vymedziť okruh problematiky, 
ktorá do oblasti kultúry patrí. Ako východisko nám poslúžila koncepcia 
kultúrnych univerzálií, poznatky o subsystémoch kultúry a ich členení. 
Zaoberala sa nimi vo svojej habilitačnej práci Súradnice kultúry 
V. Gažová.1/ Medzi kultúrne univerzálie sa porovnávaním mnohých 
kultúr z rôznych historických období a teritórií zaraďujú symboly: gestá, 
artefakty, znaky, znamenia, jazyk, jeho hovorená a písaná podoba 
normy: zvyky a obyčaje, mravy, práva, tabu a ich sankcie a konečne 
hodnoty: ideálne a reálne.2/ Iné členenie kultúry na subsystémy 
materiálnej, spoločenskej a duchovnej kultúry (podľa Kroebera -
 Kluckhohna) môžeme odvodiť zo základných trendov ľudskej aktivity 
a v nich má svoje miesto aj umenie, veda a morálka.3/  

                                                        
1/ V. Gažová: Súradnice kultúry. FiFUK Bratislava 1996, 170 s. 
2/ c.d., s. 24-29. 
3/ c.d., s. 45-46. 



Keď sme porovnali súbor kultúrnych univerzálií a subsystémov 
kultúry s tematickým zameraním príspevkov v jednotlivých zborníkoch, 
vytvorili sa nám okruhy vedných odborov, ktoré s ich výskumom 
súvisia. 

 
PREHĽAD PROBLEMATIKY KULTÚRY V ZBORNÍKOCH SAS 
 
Rok Roč. Štúdie 

c./k.: j. 
Dr.u. Etnol. Hist. Hud. Kult. Lit. Ped. Rôzne V.u. Žurn. 

1972 1. 25/12:13 2 1 - - 1 6 - - - 1 
1973 2. 25/11:14 1 1 1 2 - 3 - - 2 1 
1974 3. 32/12:20 3 1 - 1 1 4 - 1 2 1 
1975 4. 36/18:18 2 1 - 1 2 8 - - 2 1 
1976 5. 37/12:25 1 3 - 1 - 4 - - 2 1 
1977 6. 39/14:25 - 2 1 1 - 6 - - 2 - 
1978 7. 44/14:28 - 3 1 - - 5 2 2 2 1 
1979 8. 32/16:16 2 3 1 - - 7 - - 1 2 
1980 9. 27/13:14 - 2 2 1 2 3 1 1 - 2 
1981 10. 32/13:19 2 1 3 - - 1 - 4 1 2 
1982 11. 38/17:21 2 4 3 - 1 4 - 1 - 2 
1983 12. 35/18:17 1 5 1 - 1 2 1 2 1 2 
1984 13. 37/18:19 1 2 2 1 2 5 2 - 2 1 
1985 14. 32/10:22 1 3 1 - - 3 - 1 - 2 
1986 15. 32/14:18 1 4 2 - - 4 - 1 1 2 
1987 16. 29/9:20 1 4 - - 1 1 - - - 2 
1988 17. 29/9:20 1 4 - - - 1 1 - - 2 
1989 18. 37/15:22 1 4 1 - - 6 - 1 - 2 
1990 19. 27/6:21 - 4 - - 2 - - 1 - - 
1991 20. 27/11:16 - 2 1 - 2 6 - - - - 
1992 21. 21/14:7 - 1 4 - 4 4 1 - - - 
1993 22. 28/17:11 - 8 - - 3 4 1 - - - 
1994 23. 30/13:17 - 2 5 - 2 4 - - - - 
1995 24. 28/11:17 - 2 3 - - 6 - 1 - - 
1996 25. 35/19:16 - 6 4 - 4 5 - 3 - - 
             
Spolu: 794/338:456 22 73 32 8 28 102 9 19 18 27 
Poradie  6. 2. 3. 10. 4. 1. 9. 7. 8. 5. 
Priemer: 32/13:16           
% účasť: 42 % : 58 %           
 
Preto sme do nášho chápania kultúry zaradili (v abecednom poradí) 
príspevky o dramatickom umení (divadle, filme, rozhlasovej hre), 
hudbe, literatúre, výtvarnom umení a architektúre, teda o jednotlivých 
druhoch umenia. Ďalej sme sem zaradili príspevky s etnologickou 
problematikou: ľudovou duchovnou a materiálnou kultúrou, zvykmi a 
tradíciami. Samostatnú kapitolku tvoria štúdie z našich národných dejín 
a sledujeme pri nich presah do národnej kultúry. Do samostatnej 
kapitolky sme sústredili štúdie venované explicitne niektorému 



kultúrnemu javu. V závere sú to stretnutia so žurnalistikou a kapitolka 
„Rôzne“, ktoré dopĺňa obraz o národnej kultúre v zborníkoch SAS. 
Problematika jazyka zdanlivo z našej analýzy vypadla, ale nie fakticky, 
lebo si ju pripomenieme niekoľkými poznámkami, ktoré dokreslia jej 
väzbu na kultúru.  

Uvedené čísla by mali byť pomerne presné, hoci na začiatku 
písania tejto state boli ešte presnejšie. Vyplýva to zo skutočnosti, že 
v priebehu analýz sa dotvárala koncepcia štúdie a čiastočne sa menilo a 
zmenilo zaradenie jednotlivých príspevkov. Napr. štúdiu P. Libu: 
Tradícia - literatúra - folklór sme pôvodne začlenili medzi štúdie 
o literatúre, ale v konečnom dôsledku sme ju analyzovali a hodnotili 
v kapitolke o kultúre. Podobne aj prednášky o ľudovom výtvarnom 
prejave by bolo možné začleniť do okruhov ľudovej kultúry, ale 
adekvátnejšie sa ukázalo analyzovať ich v kontexte výtvarného umenia. 
Aj táto „nepresnosť“, resp. presahovosť implikuje myšlienku o 
prechodnosti, o vnútorných väzbách a vzájomných súvislostiach, 
podmienenostiach kultúrnych javov, ale aj reflexiách o nich.  

Najbohatšie je v zborníkoch zastúpená literatúra, 102 príspevkov 
širokého tematického zamerania od dejín literatúry, cez prehľady bežnej 
ročnej produkcie poézie, prózy, literatúry pre deti a mládež, sporadicky 
aj iné druhy ako napr. science-fiction, až po štúdie z literárnej vedy a 
literárnej kritiky.  

Na druhom mieste je počtom 73 štúdii bohato zastúpená etnológia 
so svojimi disciplínami. Po nich nasleduje história, ktorá spolu 
s archeológiou je zastúpená 32 štúdiami, ďalej sú to štúdie so 
všeobecnou kultúrnou problematikou v počte 28. Permanentné 
zastúpenie v zborníkoch mala do roku 1990 žurnalistika, takmer vždy s 
jedným alebo dvoma príspevkami. Podobne aj výtvarné umenie a 
dramatické umenie, ktoré do roku 1990 boli zastúpené takmer každý rok 
zaujímavou štúdiou, avšak v poslednom čase sa s touto problematikou v 
zborníkoch vôbec nestretávame. Je to pravdepodobne aj preto, že 
organizátori dávajú prednosť stretnutiam so živými umeleckými dielami 
a autentickými zážitkami frekventantov počas exkurzií, bohatých aj na 
dotyk s výtvarným umením. Hudba bola zastúpená skromnejšie a aj to 
iba v prvých ročníkoch (II-VI, IX a XIII). Medzi disciplínami, ktoré sa 
sporadicky vyskytujú, je aj pedagogika (9 štúdií). Ako samostatnú 
oblasť sme vyčlenili “Rôzne” - lebo aj táto problematika patrí do oblasti 
kultúry, hoci je zastúpená len ojedinelými štúdiami.  



Z celkového počtu 794 štúdií v dvadsiatich piatich zborníkoch SAS 
sa 338 zaoberalo kultúrnou problematikou. To znamená, že v priemere 
bolo 32 štúdií na jeden zborník a z toho priemerne 13 pripadá na 
kultúrnu oblasť, čo je z celkového počtu 42 %. 

Ako z prehľadu vidieť, zastúpenie kultúrnych oblastí nie je 
v jednotlivých ročníkoch rovnaké. V prvých ročníkoch bolo okolo 12-14 
príspevkov, čo predstavovalo približne polovicu z celkového počtu 
prednesených prednášok. Boli však roky, keď prevládali štúdie 
s jazykovednou problematikou, kde bol pomer 9:20 ( XVI. a XVII. roč.) 
v prospech jazykovedy, ba aj 6:20 (XIX. roč.). V posledných rokoch 
pribúda štúdií s témami o kultúre a v roku 1996 bol pomer dokonca 
opačný 19:16 (XV. roč.). Tabuľka a komentár okrem toho, že poskytujú 
prehľad o zastúpení jednotlivých oblastí kultúry, sú aj dobrou bázou pre 
komparáciu. 
 
 
K pojmu „slovenská národná kultúra“ 
 

Na začiatku analýz uvádzame niekoľko metodologických a 
metodických poznámok: Nechceme a nebudeme robiť kritiku a „sypať 
popol na hlavu“ vedcom a pedagógom uplynulého obdobia, ktorí písali 
len tak, ako mohli. Preto si budeme zásadne všímať a vyberať 
myšlienky a poznatky, ktoré považujeme aj dnes za nosné, objektívne, 
prínosné a dá sa na nich ďalej rozvíjať plodný odborný dialóg. 
Pokúsime sa poukázať a vybrať racionálne jadro, prípadne naznačiť 
ďalšie otázky, ktoré sa v súvislosti s nimi vynárajú.  

Seriál zborníkov SAS uvádza štúdia Karola Rosenbauma: 
Slovenská národná kultúra (I, 1972, 7). Autor v nej frekventantov 
zoznamuje s niekoľkými základnými problémami: s pojmom „slovenská 
národná kultúra“, veľmi stručným náčrtom „tisícročných dejín 
slovenskej národnej kultúry“, prvými teoretickými náhľadmi na 
špecifiká národnej kultúry a jej hlavnými znakmi. 

Pri objasňovaní pojmu slovenská národná kultúra sa pridržiava jeho 
„klasického obsahu” a rozumie pod ním „kultúrnu a umeleckú tvorbu 
s prihliadnutím k vývinu a stavu vzdelanosti, t.j. školstva, osvety a vedy 
a samozrejme, k ekonomicko-spoločenskej situácii. Kultúra je však 
špecifický reálny systém, hovoríme o nej ako o súbore hodnôt, 
vytváraných v slovenskom národnom prostredí, adresovaný národnému 



kolektívu a viazaný, spätý s jeho životom, dejinami a prítomnosťou“. Je 
spojená s formovaním sa národnosti vo feudalizme, buržoázneho národa 
a národa v každom ďalšom historickom období. (I, 9-10). 

Autor vyjadruje názor, že slovenská národná kultúra má svoje 
tisícročné dejiny (I, 16). „Jej počiatky poznáme od 9. storočia, a to 
z čias pohanských obradov, ktorých zvyšky sa zachovali v ľudovej 
kultúre aj z čias kristianizácie.“ Potom „prechádza slovenská kultúra na 
románske umenie, gotické, renesančné, baroko, rokoko, klasicizmus, 
romantizmus, realizmus, symbolizmus, umeleckú avantgardu...“ Ďalej 
poukazuje v tejto súvislosti na „vytváranie rozličných tradícií“, z 
ktorých explicitne menuje: tradíciu veľkomoravskú spojenú s cyrilo-
metodskou, husitské tradície, tradície vzťahov českej a slovenskej 
kultúry (Karlova univerzita a jej význam pre slovenskú kultúru, pomoc 
Slovenska Čechám po Bielej Hore, príspevok J. Kollára a P. J. Šafárika 
pre rozvoj českej vedy a kultúry), tradíciu češtiny ako spisovného 
jazyka Slovákov až do polovice 19. storočia, tradíciu ľudového hrdinu 
Jánošíka, tradície slovanskej vzájomnosti atď. (I, 16), pričom 
poznamenáva, že „uvedené tradície tvoria základňu, na ktorej vyrastá 
celá stavba národnej kultúry“ (I, 17). 

Prvé teoretické náhľady o špecifickosti národnej kultúry spája 
s voľbou spisovného jazyka, ktorým sa dali „najadekvátnejšie vyjadriť 
umelecké diela i publicistika, politické myšlienky“. Myslí tým „reformu 
Bernoláka r. 1787 a uzákonenie strednej slovenčiny Ľ. Štúrom r. 1843“ 
(I, 10). 

Za hlavné znaky slovenskej národnej kultúry považuje tri: Význam 
ľudového umenia pre národnú kultúru a jej vznik. „V ľudovom umení 
našla jazyk, umelecký obraz, metrum, spôsob básnenia, poetiku“ (I, 11). 
Ďalším znakom je výrazná angažovanosť národnej kultúry na obrane 
národa. Tu však podotýka, že „literatúra zastupovala šírkou svojich 
vzťahov k národu celý rad inštitúcií, ktoré pre nezdravú situáciu 
nemohli vzniknúť“ (I, 13). Tretím znakom je „výberový“ vzťah 
národnej kultúry k inonárodným kultúram, „voľba partnerov na 
konfrontáciu a tvorbu na základe podnetov z inonárodných kultúr“ (I, 
14). Menuje predovšetkým vzťah k slovanským kultúram, ktorý 
teoreticky zdôvodnil Šafárik a Kollár, a vzťah k českej kultúre. Popri 
týchto hlavných znakoch uvádza aj ďalšie napr. nerovnomerný vývin 
jednotlivých druhov umenia, ako aj samotnej literatúry (I, 15). 



S chápaním národnej kultúry sa museli vyrovnávať aj ďalší autori, 
aj keď sa zaoberali len parciálnymi otázkami a nemajú explicitne 
v názvoch svojich štúdií túto problematiku. Máme na mysli celý rad 
veľmi hodnotných štúdií historikov, historikov jazyka, štúdií, v ktorých 
autori predkladajú, nazvali sme to, všeobecné otázky kultúry. Dotýka sa 
to aj mnohých štúdií etnografických a etnologických s veľmi širokým 
tematickým záberom, ako aj štúdií z jednotlivých druhov umenia. 

Postupne budeme rozoberať jednotlivé oblasti a upozorníme na 
zaujímavé a závažné témy a vo vybraných prípadoch aj na ich riešenie. 
Poskladá sa tak mozaika problémov, podnetov a inšpirácií aj ku 
koncepcii národnej kultúry.  
 
 
Prínos štúdií s historickou tematikou 

 
Do tohto okruhu problémov sme vybrali štúdie, ktoré zaujali 

závažnosťou nastolenej problematiky. Obchádzame state a aktuálne 
vystúpenia poznačené časom, dobou realizácie. Na druhej strane 
upozorňujeme aj na štúdie s archeologickou problematikou, ktoré majú 
zväčša širšiu kultúrno-historickú platnosť. Vychádzame z predpokladu, 
že poznanie vlastnej národnej histórie je východiskom vedomia o sebe, 
o svojom národe, a teda aj poznania kultúrnych javov, ktoré s danou 
dobou súvisia. Vedomie vlastnej historickosti a autentickosti tvorí jadro 
národnej a kultúrnej identity indivídua, spoločenstva, národa. Je to 
posolstvo smerom do svojho stredu i smerom k iným spoločenstvám. 
V tomto zmysle sa historické vedomie akéhokoľvek spoločenstva: 
lokálneho, národného, širšieho, stáva kultúrnou konštantou. Tvorí jadro 
kultúrnej identity.4/  

Historické štúdie v zborníkoch prinášajú rad odborných analýz 
historických udalostí, ktoré podmienili etnogenetické formovanie 
národa od najstarších období k obdobiam novším. Patria sem štúdie R. 
Marsinu: K etnogenéze Slovákov (XXIV, 106), Význam Metóda 
v dejinách Veľkej Moravy (XV, 287), Svätopluk a jeho výročie (XXIII, 
144), Príchod starých Maďarov do Karpatsko-dunajskej kotliny (XXV, 
120), O osídlení Slovenska od 11. storočia do polovice 13. storočia (XI, 
289), či O vývoji miest na Slovensku v stredoveku (X, 227). Podobne aj 
štúdie F. Uličného: Osídlenie Slovenska v stredoveku (XXI, 147), M. 
                                                        
4/ c.d., s. 78. 



Kučeru: Historický vývin slovenskej dediny (XI, 251) či Slovensko a 
európska vzdelanosť v stredoveku (VII, 217), J. Baďuríka: Slovensko v 
pomoháčskom období (XXV, 8), M. Podrimavského: Myšlienka 
slovenskej štátnosti 1848-1914 (XXIV, 145), Jazyková otázka 
v slovenskej politike 1848-1918 (XXIII, 206), S. H. Vajanský a 
štúrovská koncepcia národnej svojbytnosti (XXV, 170). 

S kultúrnou a kulturologickou problematikou súvisia aj také 
problémy, ako rozoberajú vo svojich štúdiách J. Novák: Heraldické a 
genealogické bádanie na Slovensku (X, 303), J. Vozár: Význam 
baníctva v dejinách Slovenska (XXI, 156), J. Tibenský: Svetonázorový 
a vedecký profil Mateja Bela (XIII, 567), D. Lehotská: Pohľad na dejiny 
Bratislavy (XI, 263), J. Šimončič: Ohlasy francúzskej revolúcie na 
Slovensku (IX, 353), J. Hučko: Ľudovít Štúr a dnešok (XV, 221), V. 
Matula: Kollárovská a štúrovská koncepcia slovenského národa a 
slovanskej vzájomnosti (VIII, 175). 

V súvislosti s kultúrou na Slovensku sú aktuálne aj poznatky, ktoré 
poskytovali vo svojich štúdiách J. Chovan: Múzejníctvo na Slovensku 
(VI, 207) či P. Kartous: Archivníctvo na Slovensku (X, 181), ale aj 
J. Žudel: Vývoj administratívneho členenia Slovenska (XII, 497). 

Cenné poznatky o najstarších podobách hmotnej kultúry poskytla 
účastníkom LSSJaK aj archeológia. Viaceré príspevky v zborníkoch 
SAS sa zaoberajú zachovanými pamiatkami starších lokalít, popisom a 
analýzou najstarších odkrytých a zachovaných kultúrnych pamiatok. 
B. Chropovský predstavil Ranokresťanský mestský útvar Nitrava (XIII, 
243), V. Plachá - J. Hlavicová: Národnú kultúrnu pamiatku Devín - 
slovanské hradisko (XVIII, 401). Celý cyklus štúdií v zborníkoch SAS 
priniesla T. Štefanovičová: Osídlenie bratislavskej brány v 6.- 12. 
storočí (XXIV, 168), Príspevok k počiatkom kresťanstva na Slovensku 
(XX, 305), Archeológia o Veľkej Morave (XXIII, 241), Vývoj 
niektorých veľkomoravských centier do predmestských útvarov (XXV, 
213), Bratislavský hrad (XIV, 505), ako aj prednášku Archeologický 
výskum a ochrana pamiatok na Slovensku (XXI, 128). 

Štúdie sú svedectvom intenzívnych historických a archeologických 
výskumov a množstva nových poznatkov. Napr. archeológia v 
posledných rokoch priniesla doklady o jestvovaní konkrétnych lokalít, o 
ich vzhľade, usporiadaní a živote v nich, o remeselnej výrobe a jej 
druhoch, o šírení kresťanstva rôznymi misiami atď. Nálezy dosvedčujú 
neobyčajný kultúrny a hospodársky rozmach Veľkomoravskej ríše. Vo 



všeobecnosti možno konštatovať, že „pamiatky hmotnej kultúry tak 
podstatne dopĺňajú strohý obraz známy z písomných prameňov o vzniku 
a vývoji tohto štátneho útvaru“ (Štefanovičová, XXIII, 245).  

Ako vidieť z tohto prehľadu, účastníci seminárov dostali 
v zborníkoch veľa cenných poznatkov z našej histórie, ale zostalo aj 
veľa nepovedaného, nad čím sa báda, čo je v archívoch i pod zemou. 
Napríklad stále aktuálna otázka o Slovanoch v Karpatskej kotline, o ich 
pôvode a príchode na naše územie. Prehodnocujú sa interpretácie nášho 
stredoveku, ale aj novších a najnovších období. Sú to témy, ktoré by iste 
zaujali aj zahraničných slovakistov. 
 
 
Etnologické a etnografické štúdie 

 
Etnografia ako prevažne historická veda, ktorá sa zaoberá 

zvláštnosťami kultúry a spôsobu života kmeňov, národností a národov, 
ale aj ľudstva ako celku so svojimi špecifickými metódami a 
metodikami práce, akým je zbieranie, ale aj bezprostredné pozorovanie 
javov materiálnej a duchovnej kultúry, tvorí dôležitú súčasť, podľa 
niektorých bádateľov a v niektorých spoločenstvách, aj podstatu či 
východisko národných kultúr. Etnológia sa chápe širšie, ako veda 
zovšeobecňujúca poznatky etnografie a s možným či faktickým 
presahom do ďalších spoločenskovedných disciplín. V tomto zmysle 
budeme analyzovať bohaté zastúpenie a široký tematický rozptyl 
etnografických a etnologických štúdii v zborníkoch. 

Ako sme už v prvej časti štúdie uviedli, v zborníkoch je vyše 
sedemdesiat prednášok s touto tematikou. Poukazujú na žánrové 
bohatstvo našej ľudovej kultúry a na druhej strane aj na jej systematický 
výskum a dlhodobé odborné spracovávanie. Pokúsime sa roztriediť 
tento materiál, aby čo najvýraznejšie vynikli mnohostranné potenciálne 
či faktické väzby na formovanie jednotlivých oblastí novodobej, 
modernej, v nejednom prípade aj súčasnej kultúry. Na popis materiálu, 
jeho druhové a žánrové členenie využívame parafrázy názvov 
jednotlivých prednášok. Nie je to neúcta voči autorom, ale zdôraznenie 
výstižnosti pomenovania analyzovaných etnografických javov.  

Najviac sú v štúdiách zastúpené folkloristické žánre, výskum 
piesňového materiálu a stav folklórnej tradície (Michálek, I, 61), funkcie 
a tematika piesní (Droppová, XXIV, 44), jednotlivé druhy piesní: piesne 



so sociálnou a revolučnou tematikou (Droppová, XV, 117), banícke 
piesne (Droppová, XVII, 127), piesne s historickou tematikou 
(Droppová, XVIII, 75), jarmočné a púťové piesne (Droppová, XIX, 71), 
viacjazyčné piesne a ich kontexty (Droppová, XXIII, 67). 

Samostatný žánrový okruh tvoria ľudové povesti. Uvažuje sa o ich 
vzťahu k slovenským dejinám (Michálek, III, 147), predmetom 
výskumu sú aj lokálne povesti (Michálek, IV, 155). Frekventantom sa 
prezentovali ľudové rozprávky ako výrazný fenomén ľudovej 
slovesnosti (Habovštiak, XIX, 97), predstavili sa zbierky našich 
rozprávok a ich vydávanie (Michálek, XIX, 211), slovesno-dramatické 
formy (Leščák, VII, 41), ľudová próza v minulosti a súčasnosti 
(Gašparíková, XV, 143), jej tematické okruhy: humoristické rozprávanie 
(Michálek, X, 241), spomienkové (Michálek, XV, 303), so sociálno-
odbojovou tematikou (Michálek, VIII, 189 a XIII, 33), či problematika 
memorátov a ich tematické vrstvy v súčasnosti (Michálek, XXIII, 154) 
alebo ľudová próza na slovensko-moravskom pohraničí (Michálek, 
XXV, 128).  

Pozornosť sa venovala aj porekadlám (Mlacek, XII, 357), 
pragmatickým súvislostiam ich vývinu (Mlacek, XXII, 153) atď. 
Príspevky pripomenuli aj takú špecifickú folkloristickú problematiku, 
akou je náhrobná ľudová poézia (Michálek, XXI, 87), či masky 
v ľudovom divadle (Slivka, XXII, 224). 

Z ďalších prejavov ľudovej umeleckej činnosti treba ešte spomenúť 
štúdiu o ľudových tancoch (Dúžek, XI, 85), ľudovej architektúre, 
staviteľstve a bývaní (Kovačevičová, V, 161, Ušak, VIII, 445) a 
ľudových technických stavbách (Ušak, XVIII, 557).  

Osobitnú kapitolu tvorí problematika výskumov umeleckých 
remesiel (Michalides, VIII, 203), ich špecifických podôb: rezbárstva 
(Kovačevičová, XII, 287), čipkárstva (Holéczyová, VI, 139), habánskej 
keramiky (Kalesný, XII, 271). Vybraných zamestnaní, ako je 
mlynárstvo, špeciálne v južných oblastiach (Mlynka, XXII, 167), či 
chovu oviec (Ochodnický, IX, 253).  

Mimoriadnu pozornosť si zaslúžia štúdie E. Horváthovej 
o ľudovom myslení a predstavách, spôsobe života, zvykoch a obradoch. 
Napr. o staroslovanských božstvách v slovenských prameňoch (XIX, 
151), o predstavách o prírode (VI, 161), o výročných zvykoch (XII, 
239), remeselníckych zvykoch (XIV, 279), o práci v ľudových zvykoch 
(XVIII, 195), o iniciačných obradoch mládeže (XV, 205), ale aj o 



etnomedicíne (XVI, 151) a tradičnej metrológii (XVII, 201). K tomuto 
významovému okruhu sa viažu aj štúdie ďalších autorov o kultúre a 
spôsobe života: o tradičnom spôsobe života na dedine a jeho premenách 
(Podolák-Podoláková, XVI, 303), o spôsobe života robotníkov 
(Michálek, XIV, 359), o spevných príležitostiach v dedinskom prostredí 
(Droppová, XX, 23), o rodine (Botíková, XXII, 37), tradičných formách 
účasti rodiny a spoločenstva na obradoch životného cyklu (Jakubíková, 
XXII, 104), rodinných obyčajoch v súčasnosti (Jakubíková, XXV, 83), 
obyčajových tradíciách a aktivitách špecifických lokalít (Škovierová, 
XXV, 205). 

Historické a teoretické pohľady na problematiku sú zastúpené 
v štúdiách J. Michálka a Ľ. Droppovej. J. Michálek uvažuje 
o mikromigrácii a jej vplyve na ľudovú kultúru (II, 105), vzťahu 
folklóru a literatúry (VII, 267), o kontaktoch slovenského a českého 
národopisu (XII, 329), o špecifickosti ústnej slovesnosti (XVI, 245), 
o ústnej tvorbe a sociálnej komunikácii (XX, 141), o estetických 
aspektoch v dejinách národopisného výskumu (XVIII, 293), o ľudovej 
slovesnosti a migrácii (XXII, 140). V zborníkoch sú zastúpené aj štúdie 
analyzujúce vývinové obdobia národopisu (IX, 199) alebo významné 
osobnosti etnografie, ako boli P. J. Šafárik (XXIV, 113), P. Dobšinský 
(V, 227), či P. G. Bogatyrev (XI, 305). Ľ. Droppová poukazuje na 
premeny estetických funkcii ľudovej piesne (V, 49), na stredoeurópske 
kontexty nášho folklóru (XXII, 76) na súčasné kontexty folkloristiky, 
ktoré smerujú od kontaktovej po masovú komunikáciu (Droppová, 
XXV, 47). Na tomto mieste treba zdôrazniť, že uvedení autori mali 
najväčší počet prednášok na LSSJaK. J. Michálek predniesol a uverejnil 
v zborníkoch SAS 24 prednášok, čo je absolútny rekord a Ľ. Droppová 
pripravila 12 prednášok. 

Samostatnú tematickú oblasť tvorí súčasná prezentácia ľudovej 
kultúry a jej ochrana. Jedným z najväčších úspechov slovenskej 
etnografie a etnológie v posledných rokoch bolo vydanie Etnologického 
atlasu Slovenska. Účastníkom ho predstavila S. Kovačevičová (XIII, 
279). Múzeum slovenskej dediny uviedla (Horváthová-Jesenská, XI, 
207), národopisný film (Slivka, XI, 487), význam súborov SĽUK a 
Lúčnica (Droppová, XIV, 117), ľudovú pieseň v súčasnom piesňovom 
repertoári (Droppová, XVI, 85), technické stavby a ich ochranu 
(Mlynka, XXV, 145). 



Do širších geografických a spoločenských súvislostí zaradil 
etnologickú problematiku vo svojich prednáškach J. Podolák: Slovenská 
ľudová kultúra na pozadí balkánsko-karpatských vzťahov (VII, 415), 
Význam ľudovej kultúry v etnickom vývine Slovákov v 18. a 19. storočí 
(XVII, 353), Vývoj etnickej štruktúry na južnom Slovensku (XXII, 
181), Etnická štruktúra obyvateľov Slovenska (XXV, 164).  

Na záver tejto kapitolky treba povedať, že podiel, význam a 
postavenie etnografie a etnológie v dejinách a teórii kultúry sú 
nezastupiteľné. Ukázali nám to aj tematické okruhy analyzovaných 
štúdií. Niektoré poznatky sú absolútne autonómne, iné tvoria 
východisko a predpoklad na ďalšie zovšeobecnenie. Množstvo štúdií je 
porovnateľné s kultúrno-antropologickými výskumami vo svete. Ich 
uverejňovaním v cudzích jazykoch a zahraničných časopisoch by určite 
získali medzinárodný ohlas. Zostáva však ešte veľa javov ľudovej 
kultúry, ktoré budú potrebovať aj ďalšie etnografické a etnologické 
štúdium a iste zaujmú i zahraničných študentov. 
 
 
Niekoľko poznámok na okraj jazykovedných štúdií 

 
V našom kultúrnom priestore sa viac ako dvesto rokov za jeden 

z rozhodujúcich kultúrnych fenoménov považuje jazyk. Považoval sa za 
národotvorný, kultúrotvorný, bytostne existenčný (Bernolák, Štúr atď.). 
Podobne je to aj s písmom, či najstaršími zachovanými pomenovaniami, 
názvami, písanými pamiatkami atď. A práve týmito problémami sa 
zaoberá časť jazykovedných štúdií v zborníkoch LSSJaK. Napriek 
tomu, že tvorili súčasť analytického a hodnotiaceho príspevku J. 
Mlaceka v jubilejnom 25. zväzku SAS, nemôžeme ich v súvislosti s 
problematikou kultúry a dejín národnej kultúry obísť ani v tomto 
prehľade. Treba pripomenúť mimoriadny význam prednášok 
univerzitných profesorov: Jána Stanislava: Kultúrny jazyk na Veľkej 
Morave a v slovenskej časti Panónie (III, 449), Elementy latinskej a 
byzantskej kultúry na Veľkej Morave a v severnej Panónii (IV, 25), 
Umelecké slovo v staroslovienskych pamiatkach (VI, 529); Eugena 
Paulinyho: Vývin česko-slovenskej jazykovej hranice v najstaršom 
období (VII, 369), Šimona Ondruša: Pôvod etnomyma Slovák, Slovan, 
Slověn a etnonyma Čech (IV, 221), Pôvod názvov slovenských vrchov, 
hradov a stolíc (IX, 261), Sémantická motivácia základných právnych 



pojmov u starých Slovanov a Slovákov (X, 329); Rudolfa Krajčoviča: 
Kultivované slovo na Veľkej Morave (XIV, 329), Zápas o normu 
spisovnej slovenčiny v matičných rokoch (XVII, 249), Význam 
mapovania historickej toponymie (XXIII, 119) a Vincenta Blanára: 
Jazykovedné dielo Ľudovíta Štúra v slovenskom a slovanskom kontexte 
(XXII, 10). Podnetné sú aj príspevky M. Majtána: Špecifiká 
starozákonnej lexiky slovenských prekladov Biblie (XXV, 114) a K. 
Habovštiakovej: Veľkomoravská ríša ako kolíska vzdelanosti 
slovanských predkov, kde okrem iného podáva podrobnejšiu 
charakteristiku staroslovienskeho písma, hlaholiky (XXV, 69). 

Uvedené prednášky patria do radu tých odborných, resp. vedeckých 
prác, ktorými sa zapĺňajú mnohé, aj doteraz jestvujúce biele miesta 
v poznaní závažných javov našej kultúry a namiesto nich sa tradovali 
skresľujúce mýty, polopravdy a nepravdy. 

K týmto príspevkom by sme mohli doplniť aj celý rad ďalších 
podnetných poznatkov v štúdiách E. Horáka, ktorý porovnáva prístup 
Vuka Karadžića a Ľudovíta Štúra k spisovnému jazyku (XVI, 127), 
J. Sabola o komunikatívnosti a kognitívnosti v jazyku štúrovskej 
generácie, alebo J. Kačalu O jazykovej (a nielen) situácii na Slovensku 
v 30. rokoch v diele Ľ. Nováka (XXV, 91). V tejto súvislosti treba 
pripomenúť aj prednášku J. Horeckého, ktorej názov „Slovotvorná 
motivácia ako odraz kultúrneho pozadia” (XXI, 28) presne pomenúva 
tie kultúrotvorné procesy každého historického obdobia, na ktoré sme tu 
chceli upozorniť a ktoré majú nezastupiteľnú funkciu jazyka v kultúre 
národa. Jazyk a reč to sú nástroje enkulturácie. Prostredníctvom nich sa 
človek identifikuje a integruje s určitým spoločenstvom, 
„prostredníctvom jazyka sme vťahovaní do kultúry”5/, získavame 
vedomie etnicity, v našom prípade, nadobúdame vedomie slovenskosti. 

Jazyk, reč, písmo, písomné podoby jazyka, spisovný jazyk, to sú 
integrujúce činitele každého etnického spoločenstva, podstatné činitele. 
Jazyk je aj symbolom duchovnej a kultúrnej identity istého 
spoločenstva. Na druhej strane jazyk a reč predstavujú samy osebe 
významný sociálny a kultúrny kapitál. Štúdium jazyka je preto jednou z 
ciest, pomocou ktorej možno uchopiť a popísať kultúrne javy a kultúrne 
procesy istého obdobia i celého historického vývoja národa. 
 
 
                                                        
5/ c.d., s. 25 



Štúdie o kultúre 
 
Štúdie, ktoré sme zaradili do tejto časti, obsahujú rôznorodú 

problematiku. Pôvodne sme sem začlenili aj jazykovedné prednášky so 
širšou kultúrnou pôsobnosťou, ale ako sa ukázalo, produktívnejšie bolo 
ich samostatné prezentovanie, ako sme to spravili v predchádzajúcej 
kapitolke.  

Chceme tu pripomenúť tri štúdie, zaujímavé z metodologického a 
teoretického aspektu. Je to štúdia M. Hamadu: Humanizmus a 
reformácia na Slovensku vo vzťahu k antickej kultúre (XIX, 127), štúdia 
P. Libu: Tradícia-literatúra-folklór (XXI, 56) a štúdia J. Botíka: 
Zvláštnosti kultúry zahraničných Slovákov (XXIII, 21).  

M. Hamada v spomínanej štúdii analyzuje základné procesy 
reformačnej kultúry na Slovensku, jej nositeľov a tendencie od 
momentu prenikania reformácie do kultúry na Slovensku, cez 
diferenciáciu podôb reformačného humanizmu, významných 
reprezentantov, predovšetkým kultúrnu a vzdelávaciu aktivitu a názory 
Leonarda Stoeckela, ktoré „na dlhé obdobie predznamenali podobu 
našej kultúry a vzdelanosti a modelovali aj formovanie nášho 
osvietenstva a klasicizmu“ (XIX, 130). Predstavil tak vysokú úroveň 
reformačnej kultúry na Slovensku, ale aj spôsob jej analýzy, 
interdisciplinárny prístup ako model pre analýzu kultúrnych fenoménov. 
Hamadova štúdia sa opiera o. i. aj o rozsiahly, mnohostranný a 
dlhoročný tímový výskum, ktorý sa prezentoval významnou publikáciou 
Od kráľovstva ducha ku kráľovstvu človeka6/. Poukazuje súčasne na 
fakt, že vedľa rozvinutej ľudovej kultúry, jestvovala u nás rozvinutá 
vzdelanecká „latinská” kultúra a jej rôzne, rovnako vyspelé podoby. 
Hamada sprostredkoval v štúdii zahraničným účastníkom syntézu tohto 
poznania, jej medzinárodné kontexty, trvalú hodnotu a prítomnosť v 
našej národnej kultúre. 

Spomenutú štúdiu P. Libu by bolo možné prezentovať vzhľadom 
na jej tému v rôznych kapitolkách. Avšak svojím obsahom, nastolenou 
problematikou a riešením patrí do kulturológie. Písať a uvažovať 
o kultúre sa nedá bez pojmu tradícia. Liba analyzuje pojem a jeho 
chápanie. Tradícia je podľa neho v prvom rade pojem kultúrovedný, 
filozoficko-historický, hoci naň reflektujú ďalšie vedné disciplíny. 
                                                        
6/ Novacká, M. a kol.: Od kráľovstva ducha ku kráľovstvu človeka. Antológia, 

Výber. Bratislava Tatran 1986. 



„Začleňuje sa do dejín kultúry ako zložito determinovaný a 
diferencovaný segment kultúry.” Predstavuje „funkčne heteronómnu 
duchovnú štruktúru, ktorá si vyžaduje špecifickú komunikáciu”. 
Upozorňuje na fakt, že pri skúmaní tradície treba rozlišovať pojem 
aktualizácie a aktuácie, vysvetľuje rozdiely medzi nimi a podotýka, že 
„aktuačný proces (zosúčasňovanie, sprítomňovanie tradície) 
jednotlivcov alebo spoločenstiev si žiada objasniť pojem minulosť 
(dávnosť) a postoje k nej.“ Rozlišuje pojmy minulosť a história 
„minulosť nikdy nie je hotová, je vždy v stave zrodu ako prítomnosť a 
budúcnosť. História je faktická, nedá sa zmeniť.” Za konštitutívny znak 
tradície považuje jej časový vzťah k budúcnosti. Zaujíma ho vzťah 
tradície a priestoru, metodologický význam rozlíšenia historického a 
dejinného, život tradície, stratifikácia tradície, jej hodnota a rozmery, 
dejiny skúmania tradície i jej súčasné teórie a podoby u nás. Upozornil 
na koncepcie tradície u J. Bakoša, P. Zajaca7/, a ďalšie. Za dôležité 
považuje aj odlíšenie tradície a tradicionalizmu, ako jednostranného 
dodržiavania tradície a iba nasledovanie vzorov. Špeciálnu pozornosť 
venuje potom literárnej tradícii. 

Mimoriadne zaujímavú koncepciu kultúrnych procesov podáva vo 
svojej štúdii J. Botík. Zvláštnosti kultúry zahraničných Slovákov chápe 
ako zvláštnosti kultúrnych procesov v podmienkach etnického 
rozdelenia. Majú synkretický charakter a tvoria ich reálie kultúry 
materského národa, kultúra vytvorená v novej domovine a kultúra 
obklopujúceho národa. Pozornosť venuje hlavne vytváraniu nových 
autentických kultúrnych tradícií, ktoré označuje ako druh etnickej či 
národnej subkultúry. Analyzuje pritom procesy kultúrnej konvergencie, 
vyrovnávania existujúcich kultúrnych rozdielov a formovanie novej 
kultúrnej homogénnosti (XXIII, 25), procesy kultúrnej divergencie, 
akulturácie, rozmanité zmeny v dôsledku pôsobenia inoetnických 
kultúrnych vplyvov a výpožičiek, stupne akulturačných procesov, 
zmeny v individuálnej kultúrnej štruktúre atď. Popis a analýza 
kultúrnych procesov, ako nám ju podal J. Botík, sa nedotýka len kultúry 
„etnických enkláv” a „etnickej diaspory”, ale rozširuje chápanie 
národnej kultúry o procesy, ktoré tvoria jej súčasť. Ich poznávanie a 
rešpektovanie ovplyvní aj naše reflexie o dejinách národnej kultúry. 

                                                        
7/ Literárna a literárno-múzejná tradícia. Acta Musei Oraviensis. Dolný Kubín 

1980. 



Majú všeobecnejší, metodologický charakter. Iste zaujali aj 
zahraničných frekventantov. 

Zatiaľ ojedinelými boli prednášky o diele slovenskej emigrantskej 
inteligencie a jej objektívnejšom zhodnotení v domácom kontexte. 
Jedinou prednáškou v tomto smere bola Švagrovského a Matejkova 
charakteristika diela prof. Michala Lacka (XX, 313). Nazdávame sa, že 
aj v tejto oblasti je čo ponúknuť zahraničným účastníkom predovšetkým 
preto, že veľká časť diel slovenskej emigrantskej spisby je napísaná aj 
po anglicky alebo v iných cudzích jazykoch a dotýka sa takmer výlučne 
slovenskej problematiky. 

Časť príspevkov tohto tematického okruhu si všíma etnické 
špecifiká: E. Mistrík povahu slovenského národa (XX, 153), F. Kočiš 
ľud ako základ života národa a štátu (XXI, 41). A. Čunderlík zasa 
zoznamuje s vývinom kultúrneho života v Bratislave (XII, 129). 

Viacerí autori predstavujú činnosť kultúrnych inštitúcii: Š. Pasiar 
minulosť a prítomnosť knižníc na Slovensku (XIII, 453), M. Eliáš 
zbierkové fondy Matice slovenskej (XI, 121), M. Kováč Národný dom 
v Martine (XIX, 177), E. Jóna slovakistické spolky a spoločnosti (IX, 
145). O záujmovej umeleckej činnosti informoval frekventantov 
V. Fábry (IX, 109). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Štúdie o umení 
 
Podstatnú časť príspevkov o kultúre tvoria štúdie o jednotlivých 

druhoch umenia. Od prvých ročníkov prinášali zborníky celkom 
pravidelne prehľady o dramatických umeniach až do roku 1990. Od 
XIX. ročníka tieto umenia nie sú zastúpené, čo je iste na škodu 
prezentácie špecifík slovenského dramatického umenia, lebo je stále čo 
ponúkať aj zahraničnému záujemcovi. Svedčia o tom mnohé úspešné 
zahraničné produkcie z tejto oblasti: úspechy slovenského filmu, opery, 
inscenačné postupy, medzinárodné prehliadky rozhlasových hier atď. 

Z toho, čo sa doteraz v prednáškach ponúklo, treba uviesť prehľady 
o minulosti a prítomnosti slovenského divadla (Z. Rampák, I, 161, 177), 
o dramatickom umení (Mikola, II, 135), aj jeho úvahu o výročiach našej 
divadelnej kultúry (XVIII, 309), staršiu a novšiu slovenskú drámu 
v európskom kontexte (Z. Rampák, III, 299, 317), M. Cesnakovej-
Michalcovej štúdiu o divadle na Slovensku od stredoveku do novoveku 
(VIII, 45), M. Mistríkovu o rozvoji divadelníctva u nás (XI, 33) a jeho 
charakteristiku vývinu slovenského herectva (XIII, 377), Čavojského 
výklad o slovenskej dráme matičného obdobia (XVIII, 63) a o vzťahoch 
slovenského a českého divadla (XII, 115). 

Samostatne sa prezentovali otázky súčasnej slovenskej drámy 
(Z. Rampák, IV, 327), najmladšej generácie v slovenskom divadle (X, 
269), interpretácia klasiky v súčasnosti (P. Palkovič, XV, 345) a ukážka 
jedného autora, Jonáša Záborského, ako subjektu a súčasne aj objektu 
drámy (XVI, 211). 

V ďalších štúdiách odborníci predstavili rôzne podoby divadla u 
nás: divadlo ochotnícke (V. Štefko, VIII, 425), bábkové 
(V. Predmerský, XI, 443), divadlo pre deti a mládež (Podmaka, X, 369) 
a ľudové divadlo (M. Slivka, V, 493). 

K dramatickým umeniam patrí aj film. Jeho prezentácia v LSSJaK 
bola veľmi chudobná. Okrem dvoch prednášok P. Mihálika o slovenskej 
kinematografii (III, 127) a etapách vývinu slovenskej filmovej réžie 
(XIV, 337), sa do programu seminárov nedostali ďalšie. Je to iste na 
škodu, lebo slovenský film zaznamenal nejeden aj medzinárodný úspech 
a má bohatý fond hodnotných umeleckých diel. Nespomínam pritom 
úspechy filmov o umení a tvorbu krátkeho filmu. Podobná situácia je aj 
s rozhlasovou hrou, na ktorú upozornil len jeden príspevok (J. Slovák, 
IV, 411). 



Ešte skromnejšie zastúpenie ako dramatické umenie mala hudba. 
J. Kresánek prednášal o slovenskej hudbe v európskom kontexte (II, 
73), L. Mokrý o slovenskej opere (IV, 189), I. Mačák o najstarších 
hudobných nástrojoch u nás (III, 111) a o ľudových sláčikových 
nástrojoch (II, 85). J. Burlas podal výklad o ľudovej hudbe v domácej 
hudobnej kultúre (VI, 45) a o vzťahu ľudovej a súčasnej hudby (XIII, 
129). Etnomuzikológ O. Elschek vysvetlil funkčné a historické aspekty 
slovenskej ľudovej piesne a hudby (XI, 137). V najbližších rokoch by 
bolo vhodné prezentovať vyspelú hudobnú kultúru minulosti i 
súčasnosti viacerými odbornými prednáškami, prípadne aj koncertami, 
usporiadanými pri príležitosti LSSJaK. 

Zo všetkých umení má v zborníkoch najpočetnejšie zastúpenie 
literatúra. Prezentuje sa tu domáca literárna tvorba všetkých období, 
literárnych druhov a žánrov, smerov a orientácií až po najnovšiu 
postmodernú produkciu. Zastúpená je aj literárna kritika a teoretické 
reflexie. Uvažuje sa o špecifikách, kontextoch, aspoň stredoeurópskych, 
robia sa komparácie s príbuznými literatúrami atď. Vzhľadom na 
skutočnosť, že práve literatúre sa má venovať samotná analyticko-
hodnotiaca štúdia, obmedzím sa len na niekoľko poznámok. 

Na štúdiách o literatúre ma zaujal nielen ich tematický rozptyl, ale 
čo treba osobitne pripomenúť, mimoriadne početné zastúpenie 
prednášajúcich. Sto dva príspevkov je od päťdesiatich troch autorov! 
Patria medzi nich vedeckí pracovníci, vysokoškolskí pedagógovia, 
bratislavskí i mimobratislavskí, vydavateľskí redaktori, odborní 
pracovníci literárne orientovaných pracovísk, príslušníci staršej, 
strednej, mladšej i najmladšej generácie. Je to svedectvo, že práve v 
tejto oblasti je silná odborná, vedecká škola, dlhodobá príprava, 
systematické vzdelávanie. Len preto je možné také mohutné zastúpenie 
odborníkov a striedanie generácií. Z osobností prednášateľov si 
pozornosť zaslúžia viacerí, čo bude iste predmetom ohlásenej štúdie, ale 
najpočetnejšie zastúpenie má svojimi štúdiami M. Tomčík. V ôsmich 
prednáškach venoval pozornosť modernej slovenskej lyrike (I, 293, III, 
485), literárnej kritike a jej významným predstaviteľom (VII, 577, XIV, 
535), vzťahu českej a slovenskej literatúry (V, 553, VI,551, X, 541) a 
metodologickým otázkam (IV, 477). 

 
Výtvarné umenie a architektúra má tiež pomerne slabé zastúpenie 

v zborníkoch SAS. Staršie podoby výtvarnej kultúry predstavil 



K. Kahoun (II, 29), súčasné Ľ. Peterajová (III, 273), ktorá prezentovala 
aj fotografickú tvorbu (VII, 401) a predstavila SNG ako významnú 
kultúrnu inštitúciu s bohatými fondami výtvarného umenia (VI, 451). 
Pohľad na súčasné maliarstvo, sochárstvo a grafiku doplnil svojou 
štúdiou B. Bachratý (XV, 7). 

S výtvarným umením je bezprostredne prepojená architektúra. 
Prehľad jej vývoja podal M. Kusý (V, 179), o perspektívach urbanizácie 
prednášal P. Zibrin (VII, 595), o barokových kaštieľoch a ich domácej 
podobe D. Majzlík (XIII, 319), o vidieckych sídlach R. Šteis (XII, 469) 
a o historicky cenných drevených konštrukciách P. Dutka a P. Ferjenčík 
(VIII, 59). 

Pozornosť si zaslúžia aj prednášky o insitnom umení na Slovensku 
(Tkáč, X, 433) a o ľudovom výtvarnom prejave. Prednášky E. Plickovej 
o baníctve ako stimule ľudovej výtvarnej tvorby (IV, 305), o výtvarných 
aspektoch ľudovej keramiky (VI, 465) a pastierske motívy v ľudovom 
výtvarnom prejave (V, 365), ako aj štúdie I. Pišútovej o ľudovej maľbe 
na skle (XIII, 473) svojím obsahom presahujú rámec etnografických 
výskumov, preto som ich priradila k štúdiám o výtvarnom umení. 

 
Na záver sa žiada poznamenať, že by sa bolo treba vrátiť 

k systematickej prezentácii všetkých druhov a žánrov umenia, ako tomu 
bolo v prvých ročníkoch zborníka SAS. Máme veľa pozoruhodných 
umeleckých diel vo všetkých oblastiach umenia a aj pripravených 
ambicióznych mladých odborníkov, ktorí sú schopní podať ich výklad. 
 
 
Školstvo a vzdelávanie 
 

Na význam vzdelávania a vzdelania najmä vo väzbách ku kultúre 
upozornili vo svojich príspevkoch viacerí autori, aj keď sa špeciálne 
nezaoberali pedagogickými problémami (Hamada, Botík). Poukázali na 
mnohostrannosť a nezastupiteľnosť vzdelania pre rozvoj a záchovnú 
funkciu kultúry. V tejto súvislosti treba uviesť aj rad príspevkov, ktoré 
sa priamo zaoberajú školstvom, vzdelávaním, výchovou a pedagogikou 
ako vedou, prípadne historickým odkazom jej významných 
predstaviteľov. 

Základy školstva u nás predstavil J. Kotoč (VII, 171), O. Pavlík 
(IX, 285) a o vývoji výtvarného školstva informovala A. Bibzová (XIII, 



83). J. Lešinský sa zaoberal vysokoškolským technickým štúdiom na 
Slovensku a jeho rozvojom (XXII, 120). O špeciálnych podobách 
výchovy, o výchove vedeckých pracovníkov a o vedeckých hodnostiach 
informoval J. Horecký (VII, 131) a o výchove a vzdelávaní mladej 
umeleckovýtvarnej generácie A. Bibzová (XVII, 47). 

S dejinami slovenskej pedagogiky v európskom kontexte a so 
vzťahom J. A Komenského ku Slovensku zoznámil zahraničných 
účastníkov J. Mátej (XII, 309, XIII, 343). K odkazu Komenského a jeho 
pôsobeniu u nás sa vrátil vo svojej štúdii po rokoch aj J. Pšenák (XXI, 
111). 
 
 
Stretnutia so žurnalistikou 

 
V osemnástich ročníkoch, s výnimkou šiesteho, bola vždy 

zastúpená aj žurnalistika jedným, ale takmer pravidelne dvoma 
príspevkami F. Ruttkaya a J. Vatrála. Aj keď je žurnalistika vedná 
disciplína s aktuálnou spoločensko-politickou problematikou, treba 
povedať, že aj po r. l989 si mnohé príspevky zachovali svoju odbornú 
hodnotu. V prvom rade treba spomenúť štúdie F. Ruttkaya s historickou 
tematikou: o Ľ. Štúrovi ako predstaviteľovi slovenskej modernej 
žurnalistiky (I, 185), o Danielovi Lichardovi (II, 285), Samuelovi 
Jurkovičovi, zakladateľovi prvého úverového družstva na svete (XIII, 
485), o najstaršom časopise u nás - Starých novinách literního umění 
(XVI, 331), alebo Slovenská žurnalistika v matičných rokoch (XVII, 
371). Celkove v zborníkoch uverejnil sedemnásť štúdii. J. Vatrál 
predstavil frekventantom žurnalistickú prítomnosť a ostatné média: 
Slovenské časopisy pre deti (VIII, 457), Periodickú tlač na Slovensku po 
roku 1945 (IX, 367), Rozhlas na Slovensku (X, 469), Československú 
televíziu (XI, 537), Regionálnu tlač na Slovensku (XII, 483), Periodickú 
tlač spoločenských organizácii (XV, 455), Československú tlačovú 
kanceláriu na Slovensku (XVI, 407), Slovenský zväz novinárov (XVIII, 
573) a ďalšie. 

Od XIX. ročníka sa tematika slovenského novinárstva a médií 
v zborníkoch nevyskytuje, a to aj napriek tomu, že táto oblasť sa 
obsahovo, štruktúrne aj odborne rozrastá o nové špecializácie, ako je 
napr. propagácia a s tým spojené nové kultúrne fenomény. V poslednom 
ročníku prednášok sa predsa len objavil náznak návratu k pravidelným 



príspevkom aj z oblasti žurnalistiky, v štúdii D. Serafínovej o reklame 
ako staronovom kultúrno-spoločenskom jave a jej podobách v 
Bratislave na konci dvoch storočí (XXV, 194). 
 
 
„Rôzne“ 

 
V tejto kapitolke chceme pripomenúť dva druhy problémov, ktoré 

dotvárajú obraz o slovenskej kultúre a jej prezentácii. Prvý tvoria 
krajinopisné charakteristiky, akými sú vinárstvo a jeho perspektívy 
(Farkaš, X, 87), slovenské jaskyne (Jákal, X, 155), kúpeľníctvo na 
Slovensku (Brázdovičová, XII, 71), ľudové liečenie (Jesenská-
Horváthová, X, 167), liečivé rastliny (Kresánek, X, 213), vodné dielo 
Gabčíkovo (Czako, XXV, 31) alebo slovenská kuchyňa (Markuš, VI, 
321). 

Druhý okruh tvoria súpisy a prehľady, ktoré dopĺňajú zborníky a 
poskytujú dôležité informácie: o slovakistických prácach slovenských 
jazykovedcov, ktoré boli publikované v zahraničí (Augustínska, IX, 
397), o absolventoch SAS ako prekladateľoch slovenskej literatúry 
(Augustinská, XI, 553). Prinášajú údaje o slovenských jazykovedcoch a 
literárnych vedcoch, ktorí vo svojich prácach venujú pozornosť 
slovakistike (XIV, 565), o slovakistike v zahraničí na pozadí činnosti 
lektorátov slovenského jazyka a informácie o správach vyslaných 
lektorov slovenčiny (Pekarovičová, XXIV, 197) a Prehľad 
o frekventantoch za 25 rokov od vzniku seminára (Hazuchová, XVIII, 
391).  

Pri tejto príležitosti možno spomenúť aj novú modernejšiu grafickú 
úpravu a predovšetkým tlač zborníkov. Podmienili to nové technické 
vymoženosti, prechod na počítačové písanie a spracovávanie textov. Čo 
však novým zborníkom štúdií zatiaľ chýba, sú registre, či už predmetové 
alebo menné, čo by iste uľahčilo orientáciu v množstve materiálov, tém 
a autorov. Aj to patrí ku kultúre, ku kultúre komunikácie a vo vyspelých 
systémoch je to samozrejmosťou. 
 
 
 
 
 



Konklúzie 
 

1. Analýzou materiálu dvadsiatich piatich ročníkov prednášok, ktoré 
odzneli na LSSJaK sme zistili, že slovenská kultúra v nich mala 
bohaté a rôznorodé zastúpenie, 42 %. Štúdie poskytli účastníkom 
obraz o vývoji slovenskej národnej kultúry, o jej jednotlivých 
oblastiach, procesoch a významných osobnostiach. Treba 
pripomenúť, že prednášky dopĺňali ďalšie aktivity, ktoré 
frekventantom približovali podoby našej kultúry. Boli to 
špecializované semináre, besedy s významnými umelcami a vedcami. 
Každoročne sa organizovali exkurzie po kultúrnych centrách 
Slovenska, kultúrnych inštitúciách, pamätihodnostiach, múzeách, 
galériách, skanzenoch. Frekventanti mali možnosť vidieť úspešné 
filmy slovenských režisérov, či vypočuť si hudobné skladby a 
interpretačné umenie našich umelcov na koncertoch v rámci 
hudobného leta. 

2. Na začiatku obsahovej analýzy sme uviedli „klasickú definíciu“ 
slovenskej národnej kultúry, ktorú sme postupne konfrontovali 
s množstvom, rôznorodosťou, šírkou a pestrosťou tém rozoberaných 
štúdií. Zistili sme jej limity i mnohé „presahy“ nad rámec danej 
definície. Práve tak sa nám ukázalo nevyhnutné rozšíriť chápanie 
kultúry o ďalšie „kultúrne univerzálie“ a subsystémy, procesy 
enkulturácie, akulturácie atď., pomocou ktorých môžeme 
objektívnejšie popísať staré i nové kultúrne javy a procesy našej 
kultúry. Všetky štúdie potvrdzujú tézu o univerzálnosti kultúrnych 
javov na jednej strane a jedinečnosti ich podôb v rovine národnej 
kultúry na strane druhej. 

3. Analýza materiálu bola veľmi podnetná aj z metodologického 
hľadiska. Ukázala nevyhnutnosť interdisciplinárneho prístupu pri 
skúmaní problematiky dejín národnej kultúry, ako aj súčasných 
podôb národnej kultúry vôbec. Faktom zostáva, že výraznú a 
životazáchovnú funkciu kultúry suplovala v istom období našich 
dejín literatúra. S odstupom času však vidieť, že literatúrocentrickosť 
je ohraničujúcim, nedostatočným prístupom, aj keď prínos 
dominantného postavenia literatúry v určitom období je 
nepopierateľný. Štúdium materiálov zo série zborníkov bolo podnetné 
aj pre uvedomenie si a preverenie ďalších metodologických 
princípov. Výskum národnej kultúry potrebuje otvorený integrujúci 



model, systém a štruktúru, otvorený ďalším doteraz nezohľadneným 
otázkam, na ktoré už poukázalo a ktoré odkrylo a popísalo vedecké 
poznanie uvedených vedných disciplín. Upozornili na to aj viaceré 
štúdie v zborníkoch. 

4. Štúdie poukázali aj na jednotlivé funkcie národnej kultúry, ktoré sa 
výrazne prejavili vo vzťahu k zahraničnému recipientovi. Nepriamo 
ich vyslovil J. Mistrík, keď hovoril o prvotných zámeroch publikovať 
prednášky a zostaviť z nich zborníky. Videli sme, že štúdie skutočne 
„poskytli širší kontext, pevnejšie zázemie na poznávanie slovenskej 
histórie, kultúry a reálií v diachronickom a synchronickom priereze“. 
Realizovali teda základné funkcie kultúry, funkciu komunikatívnu, 
poznávaciu, reprezentatívnu a predovšetkým integračnú. Boli 
významným enkulturačným fenoménom. Súčasne poukázali na 
mnohostrannú vyspelosť národa v minulosti i prítomnosti, na 
schopnosti ľudí, žijúcich na tomto území. Vypovedali o podstate 
našej kultúrnej a národnej identity. 

5. Autorom všetkých štúdií patrí vďaka nielen zahraničných účastníkov 
Letného seminára slovenského jazyka a kultúry, ale aj nejedného 
domáceho „študenta“, ktorý si aj prostredníctvom nich dotvára 
kultúrny rozhľad o vlastnej kultúre práve šírkou záberu 
prezentovaných tém, ako aj novosťou poskytovaných informácií a 
poznatkov. Mnohí autori už nie sú medzi nami, ale zostali ich práce, 
ktoré poslúžia ešte nejednej generácií záujemcov. 

6. Štúdie poskytujú aj materiál na polemiku s krajnými názormi 
o charaktere našej kultúry, polemiku s rôznym typom charakteristík 
o „zápecníctve“, vymýšľanom alebo na druhej strane obávanom 
„nacionalizme“. Práve naopak poskytujú vedomie kontinuity hodnôt, 
ktoré sa v tomto priestore generáciami vytvárali, neraz aj “vyvážali” 
aby si ich iní „prisvojili“, alebo sa nimi hrdili. Bude ešte úlohou nie 
jednej generácie spraviť aspoň súpisy týchto hodnôt a zverejniť ich 
pre naše vlastné poznanie. Mám na mysli napr. „dary“ bratislavskej 
kapituly budapeštianskej, ako ich uvádza vo svojej knihe Alžbeta 
Güntherová: Stredoveká knižná maľba na Slovensku,8/ unikáty 
v Univerzitnej knižnici: zbierky inkunábulí a vzácnych tlačí, alebo 
Belove na svoju dobu jedinečné Notície atď. Ďalšie podnety na 

                                                        
8/ Güntherová, A.: Stredoveká knižná maľba na Slovensku. Bratislava 1961. 



prezentáciu dáva napr. aj kniha Štefana Holčíka o korunováciách 
v Bratislave9/ a pod. 

7. Ukázalo sa, že analýza a hodnotenie vybraných štúdií zo zborníkov 
Studia Academica Slovaca nám poslúžilo aj na formulovanie 
niektorých podnetov pre vlastnú koncepciu vývinu slovenskej 
národnej kultúry, jej etáp, závažných problémov, aj keď v štúdii nie je 
celkom explicitne vyslovená, iba implicitne prítomná.10/  

8. Pri analýze a hodnotení príspevkov sme si uvedomili, že by sa z nich 
dali zostaviť tematické výbery: historické, umelecké, etnografické a 
pod., ktoré by v slovenčine, ale aj v prekladoch do cudzích jazykov 
mohli poslúžiť nielen ako učebná pomôcka pre nových účastníkov 
LSSJaK, ako reprezentatívne texty pre rôzne použitie v zahraničí, ale 
aj ako vzdelávací materiál na vysokoškolských a kultúrnych 
pracoviskách domácich. Výber J. Mistríka: Slovakistické štúdie 
(1985) mal iného adresáta. Bol určený predovšetkým slovakistickým 
a slavistickým pracoviskám a Slovákom v zahraničí. 

9. „Obzretie sa“ za predchádzajúcimi dvadsiatimi piatimi ročníkmi 
zborníkov prednášok a komparácia s koncepciami kultúry 
v súčasných teóriách nám poskytlo možnosť naznačiť aj perspektívu, 
čo by bolo možné ponúknuť zahraničným záujemcom, čo sa doteraz 
neponúklo, kde sa pretrhla niť napr. kvalitnej ponuky zo slovenského 
umenia atď. Prirodzene, veľa závisí aj od dopytu. Potom aj 
manažment môže byť vynikajúci tak ako doteraz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
9/ Holčík, Š.: Korunovačné slávnosti. Bratislava, Tatran 3. vydanie 1992. 

Nemecká verzia Kroningsfeierlichkeiten in Pressburg/Bratislava 1560-1830. 
Bratislava, Tatran 1992. 

10/ Pozri tiež Slovo na záver. 



SLOVO NA ZÁVER 
 
 

Rôznorodosť, zložitosť, bohatosť problematiky kultúry, jej 
aspektov historických, filozofických, antropologických, axiologických 
atď. bola predmetom úvah o kultúre od najstarších čias.1/ Svedčia o tom 
myšlienky od Cicera cez renesančných mysliteľov po Rousseaua a 
Herdera až do súčasnosti.  

Systematickejší záujem o kreovanie samostatnej oblasti štúdia 
reflektujúcej kultúrne javy možno sledovať od konca 19. storočia. 
V tomto období sa vyčlenila špecifická kulturologická línia 
filozofického, historického, umenovedného a estetického myslenia, 
ktorú reprezentovali Jacob Burckhardt, Friedrich Nietzsche a Wilhelm 
Dilthey.2/ Osobitné miesto tu zastával J. Burckhardt, ktorý veril 
v životné a výchovné poslanie histórie, bol odporcom uspávajúcej viery 
o automatizme pokroku, zaujímala ho podstata tvorivého ducha. Kultúru 
považoval za špecifickú oblasť ľudskej činnosti a snažil sa objaviť 
princípy, ktoré tvoria jej základ. V mnohom anticipoval vznik 
kulturológie.3/  

Kulturológia ako samostatná vedná disciplína sa vyčlenila 
postupne. Ako je známe, pojem kulturológia uviedol W. Ostwald 
(1910), aby odlíšil štúdium kultúrnych javov od javov sociálnych, ktoré 
študuje sociológia. Nazdával sa, že tieto dve triedy javov nie sú 
synonymné. Do antropologickej literatúry ho uviedol r. 1939 L. A. 
White. Osamostatnenie kulturológie ako vedeckej disciplíny vychádzalo 
z presvedčenia, že kultúra reprezentuje odlišnú svojbytnú oblasť (R. H. 
Lowie, 1936/37) a nemusí sa študovať s ostatnými sociálnymi javmi ako 
funkčná súčasť sociálneho celku.4/  

                                                        
1/ Úvahy o kultúre helenistického obdobia boli predmetom analýzy Milana 

Zemku v kandidátskej dizertačnej práci: Umenie ako kultúrny a civilizačný 
fenomén. FFUK 1972/1992. 

2/ Na systematický záujem o kulturológiu upozornil o. i. M. S. Kagan a kol.: 
Dejiny estetiky druhej polovice 19. storočia. (Preklad A. Fischerová). UK 
Bratislava 1982, s. 48 a n. 

3/ Jaroslav Marek: Jacob Burckhardt. In: J. Burckhardt: Úvahy o světových 
dejinách, s. 235-250. 

4/ Václav Soukup: Dějiny sociální a kulturní antropologie. Praha, UK 1996, s. 
93-157. 



S osamostatnením kulturológie sa spájajú aj pokusy o jej 
definovanie a vymedzenie predmetu. Kulturológia predstavuje vedecké 
štúdium a interpretáciu kultúrnych javov (L. A. White, 1964), tvorí sa 
na hraniciach mnohých vedných odborov a súčasne sa usiluje o vlastný 
status. Vo väčšine prípadov sa zdôrazňuje filozofický status 
kulturologického skúmania, súčasne však aj možnosť rôznych orientácii 
výskumu.5/  

V systéme vied 20. storočia má kulturológia svoje miesto 
v súčasnej humanistike, vo vedách sociálnych a filozofických. Jeden zo 
známych modelov začlenenia kulturológie do systému spoločenských 
vied predstavuje F. Austeda. Považuje ju za filozofickú disciplínu, ktorá 
má svoje miesto na pomedzí ontológie a axiológie. Za špecifickú oblasť 
ontológie považuje filozofiu kultúry a za jednu z jej oblastí 
Kulturtheorie alebo Kulturwissenschaft.6/  

S rozvojom kulturologického myslenia, predovšetkým v druhej 
polovici nášho storočia, možno sledovať mnoho rôznorodých orientácií, 
teórií a koncepcií, ako aj profilovanie či formovanie viacerých 
národných kulturologických škôl a sústredeného záujmu o problematiku 
kultúry.7/  

                                                        
5/ Pokusy o definíciu kulturológie, určenie jej predmetu sa však tiahnu celým 

20. storočím. Jestvuje nepreberné množstvo definícií, pozri napr. Kroeber, A. 
L. - Kluckhohn, C.: Kritický nástin systémů a definic kultúry. I., II. Brno 
1968-1970.  

6/ Začlenenie kulturológie do systému spoločenských vied v druhej polovici 
20. storočia podáva o.i. F. Austeda: Moderne Philosophie. Probleme - 
Positionen - Profile. Frieburg 1972, s. 32. Pozri tiež V. Gažová: Úvod do 
kulturológie.  

7/ V kulturologickom myslení 20. storočia dominuje niekoľko základných línii: 
sociologický prístup, ktorý reprezentuje škola M. a A. Weberovcov, americká 
sociológia kultúry P. A. Sorokina, francúzska P. Bourdieu, J. Boudrillard, 
E. Morin, nemecká N. Elias a ďalší. Kultúrno-historická línia rôznej 
orientácie: od Johana Huizingu, cez José Ortegu -y- Gasseta, Oswalda 
Spenglera, Arnolda Toybeeho, Fritza Graebnera, k anglickému difuzionizmu, 
ktorý reprezentujú W. J. Perry, G. Eliot-Smith, Boasova škola kultúrneho 
relativizmu atď. Osobitnú orientáciu tvoria psychologické a psychoanalytické 
prístupy: J. J .Bachofen, S. Freud, G. Róheim atď. Jestvujú však aj prístupy 
semiotické, napr. tartuskej školy J. Lotmana, B.  Uspenského, ale aj 
semiotické diskurzy U. Eca a ďalších bádateľov. Vytvorili sa tiež národné 
školy alebo orientácie v kulturológii. Napríklad okrem už spomenutých 



Do tohto európskeho a celosvetového trendu vedeckého a 
pedagogického zamerania sa celkom organicky začlenila svojou 
orientáciou aj Katedra kulturológie FFUK. Po jej vzniku to bolo 
predovšetkým odborné, vedeckovýskumné zameranie prostredníctvom 
riešenia výskumnej úlohy Slovenská kultúra v multikultúrnej Európe, 
ktorej cieľom je poukázať na účasť slovenskej kultúry v európskom 
kontexte v minulosti i súčasnosti na báze interdisciplinárneho prístupu. 
Jednotliví pedagógovia ako riešitelia čiastkových úloh  prehĺbili 
integrálny pohľad na problematiku formovania národnej kultúry 
v kontexte európskej a svetovej kultúry. Vedecký výskum prispieva 
súčasne aj k precizovaniu relatívne rozkolísaného kategoriálneho 
aparátu, ktorý by bol relevantný kulturologickej problematike. 
Pozornosť sa sústreďuje aj na výskum aktuálnych kultúrnych procesov, 
ako je napr. multikulturalizmus, vzťah národnej a kultúrnej identity v 
minulosti aj prítomnosti, nové trendy v kultúrnom manažmente, či 
sociologický výskum meniacich sa kultúrnych orientácií obyvateľstva. 
Výsledky vedeckovýskumnej práce sa uplatňujú nielen v pedagogickej 
práci, ale prostredníctvom konferencií sa sprostredkúvajú aj širšiemu 
odbornému domácemu i zahraničnému publiku a spoločenskej praxi.8/  

                                                                                                                           
koncepcií, rozvinutá je poľská kulturológia, ktorá má bohatú tradíciu 
rôznorodých orientácií: od katastrofickej teórie Stanislava Witkiewicza, 
funkcionálnej antropológie Bronislawa Malinowského, koncepciu Józefa 
Chalasínského po sociopragmatickú poznańskú školu, sociologickú 
orientáciu Antoniny Kloskowskej, semiotickú Štefana Žolkiewského, 
nespomínajúc ďalšie významné vedecké osobnosti: Jerzyho Kmita, Teresu 
Kostyrko atď. Významná je antropologická orientácia kulturológie, o.i. C. 
Lévi-Strauss, R. Girard a ďalší. 

8/ Odborný profil Katedry kulturológie sa vytváral postupne. Z pôvodného 
Oddelenia teórie a riadenia kultúry pri Katedre estetiky a vied o umení z roku 
1974 sa po roku 1989 stalo Oddelenie teórie a dejín kultúry a od roku 1995 
samostatná Katedra kulturológie. Zmeny názvu symbolizujú aj podstatné 
zmeny v orientácii a profile nielen absolventov študijného odboru, ale aj 
odbornom, vedeckovýskumnom zameraní pedagógov. Od roku 1995 členovia 
katedry riešia GÚ 95/5195/022 v projekte VEGA, komisii č. 11 vedy o 
spoločnosti: Slovenská kultúra v multikultúrnej Európe. 
Okrem toho členovia katedry spolupracujú pri riešení viacerých aktuálnych 
projektov: medzinárodný seminár Itegration shock, Bratislava, september 
1996. (V. Gažová: National Identity - Cultural Identity, K. Podoláková: 
Problems and Risk in the Process of European Integration.) 



V kulturologických koncepciách 20. storočia, vedľa koncepcií 
antropologického, sociologického, pragmatického, naturalistického a 
antinaturalistického atď. zamerania, má svoje organické miesto aj 
problematika kultúrnohistorická, problematika národných kultúr a ich 
špecifík. Študujú ju predstavitelia rôznych koncepcií a orientácií. Medzi 
známejšie a vplyvnejšie patrila vo svojej dobe o. i. kultúrnohistorická 
škola difuzionizmu, nemecko-rakúski teoretici Friedrich Ratzel, Leo 
Frobenius, Fritz Graebner, Wilhelm Schmidt, britská škola William 
James Perry, Grafton Eliot-Smith a ďalší, ktorí študovali základné 
mechanizmy rozvoja kultúry, šírenie kultúry, preberanie kultúrnych 
prvkov v dôsledku kontaktov a migrácie a pod.9/ Jednu z koncepcií 
predstavuje napr. Cees Hamelink svojím podnetným projektom 
permanentného skúmania kultúry, jadra kultúrnej identity, adekvátneho 
modelovania kultúrnych procesov a úsilia chrániť a rozvíjať kultúrnu 
identitu ako faktor zdravého a sebavedomého kultúrneho života 
spoločenstva.10/  

Moje úsilia uchopiť problematiku dejín národnej kultúry sa spájali 
a spájajú s prípravou cyklov prednášok z dejín národnej kultúry, cyklov 
výberových prednášok a s riešením vedeckovýskumnej úlohy. 
Tematicky a problémovo sa zamerali na formovanie slovenskej národnej 
kultúry od obdobia národného obrodenia. Sústredila som sa na 
preverenie niekoľkých problémov: V prvom rade to bolo preverenie 
cesty ku kultúrnej emancipácii, kde ma zaujímalo predovšetkým 
utváranie programu národnej kultúry, história problému do roku 1918, 
významné procesy, osobnosti, inštitúcie a ďalšie fenomény 
podmieňujúce kultúrnu emancipáciu národa. Ďalej ma zaujímala 
diferenciácia konceptov národnej kultúry: rozpracovávanie, 
modifikovanie programu národnej kultúry, kulturologické koncepty 
rokov 1848-1918, integračné a dezintegračné procesy v kultúre. 
Pozornosť som venovala aj kulturologickým konceptom 20. storočia a 
ich determinantám: demografickým, geopolitickým, konfesionálnym, 
politickým atď. Podstatná, materiálová časť tejto vedeckovýskumnej 
práce sa realizovala v pedagogickej činnosti, pripravené sú antológie 
textov z dejín národnej kultúry, ktoré sú určené pre internú potrebu 
poslucháčov katedry a postupne vznikajú prvé syntézy v podobe 
                                                        
9/ Pozri tiež: Václav Soukup a kol.: Sociální a kultúrní antropologie. 

Nedatované ako aj jeho Dějiny sociální a kultúrní antropologie (1996). 
10/ V. Gažová: K pojmu kultúrnej identity (1993), s. 43-45. 



čiastkových štúdií k jednotlivým problémom. Prítomná monografia 
vznikala priebežne v tomto systematickom výskume a má za cieľ 
preveriť nosnosť použitých teoreticko-metodologických konceptov.  

Vývin slovenskej národnej kultúry bol a je predmetom záujmu 
viacerých vedných oblastí a mnohých vedcov nielen v súčasnosti, ale aj 
v nedávnej minulosti a v starších obdobiach. S mnohými prácami som 
sa počas svojej dlhoročnej vedeckovýskumnej činnosti zaoberala a 
niektorým venujem pozornosť aj v štúdiách. Je to komparácia 
s podobnými úsiliami u nás (A. Avenarius, E. Várossová, M. Hamada, 
K. Rosenbaum, P. Liba a ďalší). Odvolávam sa na ich koncepcie a 
pracujem s nimi.11/  

Jednotlivé kapitoly monografie sú zamerané na riešenie parciálnych 
kultúrno-teoretických problémov, súvisiacich s dejinami národnej 
kultúry. Usilovala som sa urobiť ich transparentnými a v tejto 
záverečnej úvahe ich začleňujem do širšieho kontextu vlastných 
výskumov, do podobných výskumov domácej proveniencie, ako aj do 
kulturologických výskumov vôbec.  

Ako pracovný postup som využívala deskripciu a analýzu 
konkrétnych, aktuálnych kultúrnych javov, ktoré podmienili, vyvolali 
riešenie teoretického problému súvisiaceho s danou tematikou. 
Usilovala som sa ho pomenovať, zviditeľniť, riešiť a začleniť do 
systému problémov, ktorými sa zaoberá kulturológia. Išlo pritom 
o prelínanie prístupu logického a historického, diachrónneho a 
synchrónneho. Je to zatiaľ prvý krok dlhodobejšieho a 
cieľavedomejšieho úsilia, pokusu o systémové uchopenie problematiky 
kulturologických koncepcií u nás, ako aj o nové prečítanie starých 
relevantných prác a diel o danej problematike. Rovnako je to aj snaha 
precizovať kritéria, resp. stanoviť si nové kritériá posudzovania 
procesov a javov, vytvárajúcich systém národnej kultúry. 

Monografia sa skladá z dvoch častí: tematického okruhu Od 
estetiky ku kulturológii a kapitol z národnej kultúry. Kulturologické 
kapitoly uvádza stať Aktualizácia starých umeleckých foriem.12/ Okrem 

                                                        
11/ S danou problematikou, komparáciami s kulturologickými prácami domácej 

proveniencie som sa zaoberala aj v doteraz nepublikovaných, ale 
prednesených príspevkoch na konferenciách a seminároch, o. i. What is 
slovak culture like? Sebareflexia slovenskej emigrantskej inteligencie atď.  

12/ Hlavné myšlienky kapitoly Aktualizácia starých umeleckých foriem som 
predniesla na medzinárodnej vedeckej konferencii Náboženské dejiny 



toho, že predstavuje časť sakrálnej umeleckej tvorby maliarky Edity 
Ambrušovej a objavných písmových artefaktov na báze hlaholiky 
výtvarníčky Johany Ambrušovej, podstatná časť venuje pozornosť 
oživovaniu a prebúdzaniu historickej pamäti, sprítomňovaniu cyrilo-
metodského odkazu v rokoch šesťdesiatych až deväťdesiatych. O 
„oživenie“ pamäti a rozvíjanie tradície sa pričinili svojimi dielami 
archeológovia, historici, lingvisti, historici cirkevných dejín, literárni 
vedci, umenovedci atď. V početných poznámkach uvádzam a 
komentujem podstatnú časť tejto produkcie. Zo spomenutých autorov 
ma zaujali predovšetkým myšlienky a názory dvoch vedcov: 
medievalistu Alexandra Avenaria a prekladateľa, literárneho vedca 
Viliama Turčányho. V tejto kapitole som upozornila na podnetné 
Avenariove teoretické premisy, východiská, riešenie problémov a jeho 
konklúzie, lebo majú podľa môjho názoru širší kulturologický záber a 
dôsledky.  Stali sa východiskom aj môjho kulturologického konceptu. 
Z Avenariových názorov ma zaujala predovšetkým jeho koncepcia 
kultúry, ktorá chápe „rodiacu sa kultúru v určitom období a určitom 
prostredí ako akýsi súbor prevažne umeleckých a estetických hodnôt, ale 
aj ideových aktivít, súbor, v ktorom sa jednotlivé zložky vzájomne 
ovplyvňujú, na seba pôsobia a smerujú od súboru k systému, 
k vytváraniu určitej integrovanej kultúry. Je to teda ponímanie kultúry a 
kultúrneho vývoja, ktoré je primerané najmä vystihnutiu situácie 
v prostredí, v ktorom sa kultúra ešte len rodí“.13/  

Na ďalší metodologický podnet upozornil Avenarius 
prostredníctvom Karla Poppera, keď zdôraznil „potrebu hlbšieho a 
neštandardnejšieho, menej typizovaného rozpracovania kultúrotvorných 
procesov, predovšetkým v raných, resp. zlomových štádiách vývoja 
kultúry. Ide o to, aby sme kultúru - zvlášť v období jej zrodu - nechápali 
hneď ako niečo organické a jednoliate“.14/  Autor tu zdôrazňuje 
dynamiku a heterogénnosť prvkov, javov vstupujúcich do rodiacich sa 
procesov. 

Avenarius preto celé skúmané obdobie a problémy v ňom chápe 
ako proces, ako skutočnosť, že „prechod od predštátnych foriem 
k organizovanému štátu, od pohanskej ku kresťanskej kultúre je 
                                                                                                                           

severných Čiech, ktorú usporiadala PF Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad 
Labem 9.9.-11.9.1997. 

13/ Alexander Avenarius: c.d., s. 9. 
14/ c.d., s. 10. 



poznamenaný uvoľňovaním starých a krehkosťou nových väzieb a 
štruktúr. Je to obdobie, v ktorom na seba naráža a vzájomne zápasí 
nielen staré s novým, ale i obdobie, v ktorom dochádza k stretaniu 
viacerých impulzov a vplyvov vychádzajúcich z rozličných prostredí. 
Protirečenia nevyplývajú v procese vývoja len z vertikálne pôsobiacich 
daností, ale vznikajú i v rovine horizontálnej, synchrónnej. Nie je to 
obdobie existencie celostnej, organickej kultúry. Je to časový úsek, 
v ktorom kultúra k takémuto stavu len smeruje“.15/ Nazdávam sa, že tu 
vytvoril a popísal model, resp. modelovú situáciu, ktorá je príznačná 
nielen pre kultúrne zmeny, ale pre vývin kultúry vôbec. 

Inšpiratívne pôsobia aj ďalšie Avenariove závery a rovnako aj jeho 
metodické a metodologické podnety. Pomenoval a analyzoval dôležitý a 
mimoriadne aktuálny problém výskumu kultúrnych javov a procesov, 
našiel a ukázal ho v diele významného ruského vedca D. S. Lichačeva 
v otázke interdisciplinarity vedeckého bádania v kulturológii. Napriek 
tomu, že som už upozornila aj na tieto Avenariove myšlienky, 
považujem za potrebné v záverečnej sumarizujúcej úvahe ich opäť 
pripomenúť.  

Avenarius sa odvoláva na D. S. Lichačova, na jeho chápanie 
interdisciplinarity, lebo ju nechápe ako spoluprácu a vzájomné 
dopĺňanie sa výsledkov vedných disciplín, ale jeho poňatie 
interdisciplinarity „smeruje k prehodnocovaniu a zakomponovávaniu 
najrozličnejších poznatkov viacerých vedných disciplín do systémovo 
prepracovávaného konceptu, ktorý je dielom jedného bádateľa. Tento 
bádateľ má tak možnosť zo svojho jednotiaceho uhla pohľadu zoradiť a 
využiť samostatné fakty a závery, ku ktorým dospeli viaceré vedné 
odbory. V bádaní o kultúre je, ako sa zdá, takýto postup 
najadekvátnejší“.16/  

Uvedené Avenariove metodologické i metodické tézy považujem 
za nosné aj vo svojich výskumných postupoch a tvoria jednu 
z východiskových kulturologických koncepcií dejín národnej kultúry, na 
ktorú by som chcela nadviazať vo svojich výskumoch. 

Avenarius nastolil a riešil aj ďalší dôležitý teoretický a historický 
problém - vznik kultúry z odkazu Cyrila a Metoda u nás a špecifickú 
„kultúrnu politiku“, ktorú realizovali aj na našom území. Súčasne tak 
upozornil aj na závažný problém - na vývin stredovekej kultúry na 
                                                        
15/ c.d. 
16/ c.d., s. 10-11. 



našom území aj po rozpade Veľkomoravskej ríše. Napriek tomu, že 
stredoveká problematika nie je predmetom mojich analýz, považujem za 
potrebné na tomto mieste poznamenať, že aj kulturológia sa bude 
musieť zaoberať touto problematikou, lebo ďalší vývin kultúry podľa 
môjho názoru neznamenal úplné prerušenie, ruptúru, totálnu 
diskontinuitu s predchádzajúcim vývinom, ale len útlm, takmer tragický 
a hlboký, ale naďalej prežívali mnohé formy kultúry etnika žijúceho na 
tomto území. Sú o tom doklady hmotnej i duchovnej kultúry tohto 
obdobia. Bez nároku na úplnosť ich možno pripomenúť cez novšie 
práce R. Marsinu, J. Tibenského, T. Štefanovičovej, R. Krajčoviča, T. 
Kolníka, A. Ruttkaya, J. Lukačku, M. Kučeru, M. Slivku, J. Bakoša a 
ďalších,17/  ktoré analyzujú historický a kultúrny vývin v období 
stredoveku. Patria medzi ne doklady o vývine jazyka, jeho „ľudových“ 
podôb, stredoveké kroniky, legendy, povesti, doklady hmotnej kultúry, 
remesiel, spôsobu života atď. Kontinuita tu existovala, aj keď bola 
limitovaná, parciálna, v mnohom však doteraz nepoznaná, alebo 
tendenčne interpretovaná. 

                                                        
17/ Literatúra interpretujúca a hodnotiaca jednotlivé kultúrne javy obdobia 

stredoveku na Slovensku je pomerne bohatá. Iba výberovo uvádzam diela, 
ktoré ma pri štúdiu mimoriadne zaujali: R. Marsina: Metodov boj, 
Bratislava 1986; - R. Marsina: Legendy stredovekého Slovenska. Ideály 
stredovekého človeka očami cirkevných spisovateľov. Budmerice 1997; - 
J. Sopko: Kroniky stredovekého Slovenska. Stredoveké Slovensko očami 
kráľovských a mestských kronikárov. Budmerice 1995. - Stredoveké 
latinské kódexy slovenskej proveniencie I.-III, MS Martin 1981,1982, 1986, 
- Nitriansky kódex, faximile, MS, Martin 1987; - jazykovedné dielo R. 
Krajčovič, ktorého bibliografiu uvádzam pri štúdii jazyk ako kultúrna 
hodnota; - A. Ruttkay: Ducové. Nitra 1975. - J. Lukačka: Úloha šľachty 
slovanského pôvodu pri stabilizácii uhorského včasnofeudálneho štátu. In: 
Typologie raněfeudálních slovanských států. Praha 1987, - M. Slivka: 
Kláštorisko a rad ďalších odborných a vedeckých prác. V tejto súvislosti si 
zaslúži pozornosť napr. aj spracovanie problematiky Kultúrneho poslania 
benediktínskych kláštorov v diplomovej práci Zuzany Slušnej (Katedra 
estetiky FFUK 1997, konzultant A. Fischerová), ktorá naznačuje potrebu 
študovať pramene o kultúrnej orientácii stredovekých kláštorov aj na našom 
území. 



Ďalší okruh problémov som nastolila a analyzovala v kapitole Na 
ceste k národnej a kultúrnej identite.18/ Bolo treba riešiť a analyzovať 
otázku: či jestvuje nejaké jadro národnej a kultúrnej identity a ak áno, 
tak čo ho tvorí? Uspokojivú odpoveď, podľa môjho názoru, som našla 
prostredníctvom V. Gažovej u Ceesa Hamelinka.19/ Ako som 
podrobnejšie poukázala v danej kapitole, v prvom rade sa tu pracuje 
s názorom, že jestvuje jadro kultúrnej identity a síce, že: „jadrom 
kultúrnej identity by mohlo byť vedomie vlastnej historickosti a 
autentickosti, čiže minulé i aktuálne, ale vždy autentické posolstvo 
spoločenstva smerom do svojho stredu i smerom k iným spoločenstvám. 
Historické vedomie lokálneho, národného či ešte širšieho spoločenstva 
stáva sa teda akousi kultúrnou konštantou, ku ktorej sa možno a treba 
vzťahovať i v aktuálnych činoch“20/ .  

Proces utvárania vedomia historickosti a autentickosti ako jadra 
národnej a kultúrnej identity je predmetom analýzy v tejto úvahe. 
Prostredníctvom nej som si uvedomila rôzne aspekty vytvárania 
vedomia historickosti a autentickosti. Štúdia poukazuje na cestu k nim. 
Analýzy dobového materiálu, od Bernoláka, Hollého, Kollára, až po 
„zrenie“ v dielach príslušníkov štúrovskej generácie, najmä v národnom, 
kultúrnom a politickom programe Ľudovíta Štúra, J. M. Hurbana, a 
ďalších príslušníkov generácie, nám ukázali jednotlivé „kroky“ 
utvárania tohto vedomia historickosti a autentickosti. Preverovala som 
ich v prednáškach, seminárnych cvičeniach, diplomových prácach, 
vedeckovýskumnej práci v roku 1997.21/  Do tejto publikácie nie sú 
zaradené. 

Preverenie a potvrdenie vyššie spomínanej hypotézy prináša aj 
štúdia Jazyk ako kultúrna hodnota.22/  
                                                        
18/ Kapitola pôvodne vznikla ako súčasť riešenia GÚ za rok 1996 a čaká na 

uverejnenie v zborníku z odborného medzinárodného seminára, na ktorom 
som ju prezentovala. 

19/ Gažová - Hamelink, - pozri pozn. č. 2 v príslušnej kapitole. 
20/ c.d. 
21/ Čiastkové výstupy smerujúce k danej téme sú o.i. aj v diplomových prácach: 

Vladimír Mikláš: Hurbanov Životopis Ľudovíta Štúra, Katedra kulturológie 
FFUK Bratislava 1996, Denisa Barancová: Kollárove Národné spievanky a 
ich kultúrnohistorický význam. Katedra kulturológie FFUK Bratislava 1996 
a ďalšie. 

22/ Kapitola bola pôvodne napísaná k životnému jubileu profesora, lingvistu 
Rudolfa Krajčoviča. Vyšla v zborníku Philologica 45, 1997, s. 255-260. 



Rozsiahlejšia kapitola Slovenská kultúra v zborníkoch Studia 
Academica Slovaca bola pôvodne písaná na „objednávku“, ale 
zozbieraný materiál poskytol zázemie na istú rekapituláciu a potvrdenie 
základnej hypotézy a teoretického problému k dejinám národnej kultúry 
z predchádzajúcich výskumov. Potvrdil kontinuitu kultúry etnika 
žijúceho na našom území, pripomenul ďalšie zdroje duchovnej kultúry - 
o. i. na to poukazuje vysoká úroveň školstva (Hamada).  Usilujem sa 
naznačiť zložitosť a šírku dejín národnej kultúry, upozorniť na 
nedoriešené koncepty dejín národnej kultúry, resp. polemiku so staršími 
koncepciami a niektorými ich aspektami. Poukázala som tu aj na 
nevyhnutnosť rozšíriť, modifikovať tzv. „klasickú definíciu“ slovenskej 
národnej kultúry, ako bola prezentovaná v prvých rokoch Letnej školy 
slovenského jazyka a kultúry.  

Vyslovujem tu názor, že výskum národnej kultúry potrebuje 
otvorený integrujúci model, systém a štruktúru, otvorený ďalším doteraz 
nezohľadneným otázkam (Botík, Liba, Avenarius), na ktoré už 
poukázalo a ktoré odkrylo a popísalo vedecké poznanie mnohých 
vedných disciplín. V súčasnosti s istou dávkou zjednodušenia možno 
konštatovať, že jestvujú dve koncepcie slovenskej kultúry: staršia, ktorá 
sa pri objasňovaní pojmu národná kultúra pridržiavala tzv. klasického 
obsahu a vychádzala z jazykového základu a literárneho odkazu. Za 
hlavné znaky slovenskej národnej kultúry považovala: význam 
ľudového umenia pre národnú kultúru a jej vznik, výraznú 
angažovanosť národnej kultúry na obrane národa a výberový vzťah 
k inonárodným kultúram.23/ Uvedené charakteristiky sú pre slovenskú 
kultúru legitimné, opodstatnené a oprávnené. Nemožno voči nim ako 
charakteristikám nič namietať, ani ich spochybňovať. Nazdávam sa 
však, že nepostihujú celú šírku, bohatosť a mnohostrannosť našej 
kultúry. Sústredené sú predovšetkým na literatúru a neprihliadajú k 
ďalším kultúrotvorným ľudským aktivitám, ktoré tvoria súčasť kultúry.  

V súčasnosti sa do popredia dostávajú koncepcie, mohli by sme ich 
pracovne nazvať novšie, ktoré chápu kultúru širšie, popisujú ju 
pomocou kultúrnych univerzálií. Ukazuje sa ako produktívne rozšírené 
chápanie kultúry práve o tie „kultúrne univerzálie“, ktoré sa doteraz 
nebrali do úvahy v požadovanej miere a rozsahu a ktoré tvoria jej 
súčasť. Rovnako poukazujú na potrebu zohľadňovať aj v našom 
                                                        
23/ Podrobnejšie sa problematikou zaoberám v príslušnej kapitole, kde je 

uvedený pramenný materiál a ostatná dokumentácia. 



prostredí problematiku subkultúr, ktorým sa venovala iba sporadická 
pozornosť.24/ A tak širším, mnohostrannejším záberom, ako to 
predpokladajú kultúrne univerzálie, možno popísať aj ďalšie tvorivé 
procesy jestvujúce v našej kultúre, rovnako ako zobrať do úvahy 
procesy enkulturácie, akulturácie, interkultúrnych kontaktov, 
multikulturalizmu atď. Pomocou nich možno objektívnejšie popísať 
staršie i novšie kultúrne javy a procesy národnej kultúry. 

Prechod, premostenie medzi kulturologickými a estetickými 
kapitolami tvorí štúdia Estetika a kulturológia. Poukazuje na potrebu 
hlbšieho a s Popperom cez Avenaria povedané, neštandardného 
rozpracovávania jednotlivých aspektov skúmanej problematiky. 
V danom prípade išlo o dejiny estetického myslenia na Slovensku. 
V širšom meradle však štúdia upozorňuje na skutočnosť, že aj vo 
výskume je potrebné hľadať postupy, ktoré umožnia prehĺbiť pohľad, 
odkrývať nové aspekty, nové prístupy, vytvárať nové, niekedy 
adekvátnejšie kritéria hodnotenia. Naznačuje tiež potrebu 
interdisciplinárneho prístupu k skúmaným javom. Zaoberá sa aj 
styčnými bodmi kulturológie, filozofie, estetiky, umenovied a histórie. 

Monografiu uvádzajú reminiscencie na poslednú fázu „estetického 
obdobia“, keď som sa zaoberala dejinami estetického myslenia na 
Slovensku. Do budúcnosti zostáva otvorená otázka ich aplikácie. V tejto 
kapitole som spravila istý prierez vedeckou prácou Evy Botťánkovej a 
zhodnotenie jej výsledkov. 

Kapitola Estetická výchova a humanizácia vzdelávania na 
vysokých školách hodnotí možnosti v zmenených podmienkach 
deväťdesiatych rokov. Súčasne aj dokumentuje predchádzajúce úsilia 
v tejto oblasti, ktoré by nemali zostať zabudnuté. V kapitole ukazujem, 
že tvoria súčasť kultúrnej výchovy a jej humanizačného posolstva. 

Ako naznačuje výber, nastolenie a riešenie kulturologických 
problémov v jednotlivých kapitolách, predstavujem v monografii pokus 
o tvorbu vlastnej koncepcie dejín národnej kultúry, poučený v domácej i 
zahraničnej literatúre. Je to náčrt podstatných tendencií, ktoré smerujú 
k svojbytnému kulturologickému konceptu. 
 
 
 
                                                        
24/ Pozri o. i. práce P. Libu: Kontúry populárnej literatúry. Bratislava 1981, - 

Literatúra a folklór. Nitra 1991 a ďalšie. 
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DOSLOV 
Odkrývanie hodnotového sveta národnej kultúry patrí 

k najvýznamnejším povinnostiam kulturologickej reflexie. Tento proces 
nielenže nie je nikdy zavŕšený a zavŕšiteľný, ale jeho rôzne dimenzie a 
tým aj rôznosť predostieraných pohľadov na národnú kultúrnu minulosť 
a prítomnosť sa javia byť neopomenuteľnou podmienkou zdravej 
sebareflexie na úrovni indivídua či society. 

Monografia A. Fischerovej prispieva k týmto požiadavkám 
vrchovatou mierou. Pestrosť kultúrnych elementov, bohatstvo 
kultúrnych aktivít a osobností slovenského národného života nazerá cez 
prizmu matrice kultúrnych univerzálií. Pomeriava tak priezračným 
spôsobom, bez akejkoľvek snahy o neadekvátnu glorifikáciu, artefakty 
národnej kultúry s kultúrou svetovou. Východiskom a kritériom je pre 
ňu chápanie kultúry ako humánnej identifikácie, ktorej dáva každý 
národ špecifický tvar ako dar sebe i ostatnému svetu. 

Anna Fischerová striktne sleduje líniu reflexie kultúry definovanú 
dnes už klasickými a všeobecne uznávanými Cultural studies. 
Inštrumentárium bazírujúce na dôkladnom poznaní faktografie 
obohacuje o jedinečný zážitok introspekcie budovanej na bohatej 
erudícii na jednej strane a schopnosti nachádzať súvislosti utajené vo 
forme na strane druhej. Svieži pohľad A. Fischerovej na kultúrne deje 
minulé či súčasné, subtílna potencia nájsť inšpiráciu vo faktoch už 
mnohokrát interpretovaných a otvoriť ich čitateľovi nevšedným a 
objavným spôsobom, sú adekvátnym potvrdením a naplnením jej 
zámeru vytvoriť vlastnú koncepciu dejín národnej kultúry. 

Pole predkladaných kapitol je široké, ale nie disparátne. Autorka 
citlivo buduje súvislosti, zachytáva súčasný trend prekračovania limitov 
jednotlivých disciplín (najmä v I. časti) a programovo ich následne 
využíva pri konštruovaní vlastnej metodologickej bázy reflexie javov 
národnej kultúry (v II. časti). Výsledkom je inšpirujúce konzistentné 
dielo, ktoré prispieva k rozvoju kulturológie ako vednej disciplíny, ale 
najmä, a to je možno ešte dôležitejšie, k rozvíjaniu historického 
vedomia akcentujúc autentickosť posolstva minulosti pre súčasnosť i 
budúcnosť. 

Monografia Anny Fischerovej si určite nájde svojho čitateľa a, 
dúfajme, že i pokračovanie. 

Bratislava 1.3.1998                 Viera Gažová 



Myšlienka S. Š. Osuského („...národ nežije len z toho, čo sa stalo, 
ale aj z toho, že vie čo sa stalo“) je trvalou výzvou duchovným 
pracovníkom. Napĺňať túto úlohu nie je izolacionistickým programom. 
Naopak. Iba pochopenie hodnôt národnej kultúry vytvára platformu na 
úspešnú komunikáciu s multikultúrnou Európou a svetom. Kultúrna 
komunikácia je obojstranným procesom. Je prijímaním aj 
odovzdávaním informácií a hodnôt, no je nevyhnutné vedieť, čo 
prijímame, ale aj čo môžeme odovzdať, presnejšie aké hodnoty 
vymieňame. Práca A. Fischerovej Kultúrologický koncept dejín 
národnej kultúry ukazuje jednu z ciest, ako vedieť, čo sa v národnej 
kultúre stalo, ako vedieť, čím ona je, ako si môcť uvedomiť dosah a 
dôsledok individuálnej, osobnostnej duchovnej kreácie v kultúrnej 
tvorbe a kultúrnej komunikácii. 

Tematizácia jednotlivých častí práce by mohla vyvolať dojem 
difúznosti a nekompaktnosti práce, prípadne jej nekomplexnosti 
vzhľadom na pojem dejiny národnej kultúry. Viacnásobné čítanie 
jednotlivých častí a prijatie ponuky autorky spolu sa zamyslieť nad 
nastolenými otázkami nás však presvedčí, že difúznosť je len zdaním. 
Autorka totiž nevychádza z nejakej abstraktnej, hotovej metodologickej 
koncepcie, ktorú by iba „dopĺňala“ faktami z národnej kultúry. 
Postupuje iným spôsobom, poznaním, analýzou, vedením, interpretáciou 
historických, inštitucionálnych, tradičných, jazykových a reflexných 
aktov našej kultúry, explanuje metódu jej skúmania, pojmový aparát, 
princípy a súvislosti. Text knihy je súborom príspevkov, vnútorne 
skĺbených zameraním autorky na otázky kulturológie v ich historickom 
a teoreticko-aplikačnom rozmere. V tejto súvislosti vystupuje ako klad 
skutočnosť, že autorka chápe problematiku umenia, estetiky, jazyka, 
vzdelávania predovšetkým v súvislostiach ich humanizačných dosahov 
v oblasti spoločenských vzťahov. O výklade jednotlivých faktov z dejín 
národnej kultúry môžu viesť odborníci z rôznych oblastí spory, no 
sporným nie je to, ako A. Fischerová odkrýva ich kulturologickú 
dimenziu. 

V každej kapitole a každom paragrafe práce obracia autorka našu 
pozornosť k osobnostiam, ktoré svojou tvorbou, pôsobením v rôznych 
inštitúciách spoluutvárali hodnoty národnej kultúry, reflektovali jej 
kontinuitný a diskontinuitný pohyb, ukazovali zlomové body, vytvárali 
myšlienkové tradície. Toto „zaľudnenie“ považujem za osobitosť 
Fischerovej chápania kultúry. Z obsahu celej práce vyplýva, že 



Fischerová nechápe kultúru ako nejaké abstraktum, ako odľudštenú 
inštitúciu, ako neosobný, anonymný akt. Ak hovorí o kulturologickom 
význame skúmania dejín estetického myslenia na Slovensku, vidí vklad 
nielen Kuzmányho, ale aj E. Botťánkovej a jej pomenovanie metódy 
skúmania dejín estetiky. Ak hovorí o univerzálnej kultúrnej hodnote 
jazyka, plasticky ju ukazuje prostredníctvom Bernoláka i Krajčoviča. 
Ak rieši otázku výskumu neustáleho vedeckého skúmania a oživovania 
cyrilo-metodských tradícií, robí tak prostredníctvom zdôraznenia 
kulturologických aspektov skúmaní Avenaria alebo umeleckej tvorby 
Ambrušovej. Podobne, ak rieši teoreticky problém možnosti 
komunikácie národnej a európskej kultúry, robí tak prostredníctvom 
analýzy kultúrneho dosahu nového Turčányho prekladu Proglasu a 
Chorvátovej prekladu Proglasu do angličtiny alebo prostredníctvom 
zhodnotenia významu metodologických prác Gažovej, či historicko-
estetických prác Kalnickej. 

Autorka citlivo odlišuje literárnovedný, umelecko-kritický, 
filozofický, estetický a kulturologický aspekt či dimenziu pri narábaní 
s jednotlivými faktami a hodnotami dejín slovenskej kultúry (etapy 
národnej a kultúrnej identity, kantovská a originálna tradícia 
slovenského estetického myslenia, európska originalita Proglasu ako 
oslavy písma a jeho transformácie Ambrušovou do podoby výtvarného a 
farebného tvaru, v ktorom sa zjednocuje obraznosť so znakom, alebo 
napr. konštituovanie Katedry estetiky a estetickej výchovy v Bratislave 
ako kultúrnej inštitúcie, ktorá vychovala rad profesionálov, alebo širší 
kultúrny dosah 25. ročníkov SAS ako príkladu odovzdávania hodnôt 
slovenskej kultúry svetu a pod.). Fischerová v uvedených súvislostiach 
ukazuje, ako môže jeden vedec a znalec uplatniť interdisciplinárny 
prístup. Metodologicky vysvetľuje tento postup osobitne v časti Estetika 
v horizontoch interdisciplinárnosti.Uplatniť interdisciplinárny prístup je 
nevyhnutný osobitne v kulturológii, no vyžaduje širokú rozhľadenosť a 
vedeckú erudovanosť. Fischerová to oznamuje v celej práci. 

Autorka pracuje akoby so známymi faktami našej kultúry 
(konštituovanie slovenského jazyka a národnej identity, cyrilo-metodská 
tradícia, existencia kultúrnych inštitúcií) a väčšina intelektuálnej obce 
vie, kto bol Bernolák, Kuzmány, čo je Proglas. Autorka však prispieva 
tým, že ich vysvetľuje v kultúrnom kontexte, že ukazuje kultúrnu 
hodnotu určitého historického, vedeckého, organizačného aktu. 
Vysvetľuje, ako sa utvára tradícia, jazyk, gesto, inštitucionálna matrica, 



transfery ako konštitutívne prvky kultúry a navyše, zakotvuje ich 
v tvorbe osobností. Hoci recenzovaná práca nesie názov 
„Kulturologický koncept dejín národnej kultúry“ nájdeme v nej celostné 
vyjadrenie a dôkazy o tom, že kultúru tvoria osobnosti a ich tvorivé 
výsledky, že tradícia má svoju históriu a kontinuitný i diskontinuitný 
transfer, že inštitúcie nie sú odsubjektivizovanými faktormi samočinne 
pôsobiacimi, ale že ich funkčnosť závisí od subjektov, ktoré v nich 
pracujú, že dynamika kultúry závisí od žičlivosti alebo nežičlivosti 
spoločenského rámca a v ňom zakotvenej kultúrnej politiky, že 
k výmene hodnôt dochádza s presahom časových dimenzií, osobitne 
v súvise s ich kvalitou a schopnosťou ich reflexie, že pracovníci rôznych 
inštitúcií by si mali byť vo väčšej miere vedomí kultúrnych dôsledkov 
svojho pôsobenia. 

Fischerovej štúdie k dejinám národnej kultúry  sú odkrývaním 
kultúrnej tradície a vedeckého kulturologického myslenia v teoretickej 
spisbe a som presvedčená, že nájdu chápajúcich čitateľov i vedeckých 
následníkov, lebo sú pozitívnym posunom v našom kulturologickom 
vedení. (Svoje poznámky a odporúčania jednotlivostiam som odovzdala 
autorke, aby ich mohla zohľadniť v konečnej úprave textu.) 

Vydanie tejto práce obohatí našu kultúrnu verejnosť vo viacerých 
smeroch - je príspevkom k teoretickému kulturologickému skúmaniu a 
k interpretácii faktov a hodnôt národnej kultúry, k pomenovaniu a 
chápaniu významu národnej kultúry v kontexte s európskou, je 
úspešným preverením únosnosti uplatnenia interdisciplinárnych 
prístupov pri skúmaní kultúry, je pozitívnym vstupom do aktuálnej 
diskusie o potrebe humanizácie vzdelávania a výchovy odborníkov, 
prispieva k sebareflexii zmyslu kultúrnej tvorby na Slovensku.  

 
V Prešove, 6.3.1998     Jana Sošková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Р E З Ю М E  
 
Aвтор дaнной моногрaфии, изучив соврeмeнныe отeчeствeнныe и 
зaрубeжныe культурологичeскиe концeпции, прeдстaвляeт свою 
собствeнную культурологичeскую концeпцию истории рaзвития 
нaционaльной культуры. При этом он исходит из положeния, что 
культурология – это нaукa о тeорeтичeских основaх и мeтодaх 
исслeдовaния культуры. Культурa жe им понимaeтся кaк цeпь 
союзов, объeдинeний , систeм осмысляющe–оцeночного хaрaктeрa 
в процeссe их возникновeния и рaспaдa, их институционaлизaции и 
измeнeний, их взaимодeйствия и смeны, их посрeдничeской роли и 
т.д. При изучeнии всeх этих aспeктов культурологии 
прeдстaвляeтся нeобходимым сочeтaниe сeмиологии, сeмaнтики с 
aксиологиeй, нaряду с чeм трeбуeтся тaкжe привлeчeниe и других 
нaучных дисциплин. 
 Моногрaфия дeлится нa двe чaсти. В пeрвой чaсти 
внимaниe удeляeтся эстeтичeским вопросaм, a тaкжe вопросaм 
взaимодeйствия эстeтики и культурологии. Во второй чaсти 
aнaлизируются конкрeтныe явлeния истории нaционaльной 
культуры. 
 
 
I. ОТ  ЭСТEТИКИ  К  КУЛЬТУРОЛОГИИ 
 
К проблeмaтикe изучeния истории эстeтики в Словaкии 
 
В дaнной глaвe aвтор aнaлизируeт рeзультaты изучeния истории 
эстeтичeской мысли в Словaкии, к которым пришлa 
исслeдовaтeльницa Эвa Боттянковa. Помимо всeго прочeго, 
Боттянковa дeтaльно исслeдовaлa процeсс рaзвития эстeтичeского 
мышлeния в Словaкии доштуровского пeриодa, т. e. в 20–30–e годы 
19 вeкa. Исслeдовaтeльницa покaзaлa, что укaзaнный пeриод  был 
эпохой нaивысшeго подъeмa в рaзвитии эстeтичeского мышлeния 
кaк в количeствeнном отношeнии (15 обширных журнaльных и 
книжных публикaций дeвяти aвторов), тaк и в кaчeствeнном 
отношeнии. В этот пeриод нeпосрeдствeнно вслeд зa aвторaми, 
пишущими свои исслeдовaния по эстeтикe нa лaтинском языкe  
(Дaниэль Мaтeй Шeврлaй,  Мaтeй Голко–млaдший,  Михaл Грeгуш  



Людвиг Шeдиус),  приходит группa дeятeлeй  ( Ян Коллaр,  
П.Й.Шaфaрик,  Фрaнтишeк Пaлaцкий, Кaрол Кузмaни, Aндрeй 
Вaндрaк),  вдохновлeннaя идeями нeмeцкой кaнтовской эстeтики – 
отчaсти сaмого Кaнтa, a отчaсти концeпциями eго критиков и 
эпигонов.  Труды этой исслeдовaтeльницы  при любом дaльнeйшeм 
изучeнии дaнной проблeмaтики нe прeдстaвляeтся возможным 
обойти. 
 
Эстeтичeскоe воспитaниe и гумaнизaция обрaзовaния в 
высшeй школe. 
 
Дaннaя глaвa прeдстaвляeт собой инновaционноe толковaниe 
возможностeй гумaнизaции чeрeз посрeдство эстeтичeского 
воспитaния в высшeй школe. Aвтор aргумeнтируeт  здeсь кaк 
общeствeнной нeобходимостью этого процeссa, тaк и eго 
эффeктивностью, которaя достигaeтся чeрeз посрeдство функций 
искусствa в той мeрe, в кaкой они нaходят отрaжeниe в 
эстeтичeской тeории, a тaкжe чeрeз посрeдство кaтeгории 
эстeтичeского опытa. Здeсь жe aвтор излaгaeт мaтeриaл о 
позитивных рeзультaтaх дeятeльности нaучно–пeдaгогичeского 
коллeктивa сотрудников Кaфeдры эстeтики и эстeтичeского 
воспитaния Философского фaкультeтa Унивeрситeтa имeни Я. A. 
Комeнского в Брaтислaвe в сфeрe рeaлизaции зaдaч эстeтичeского 
воспитaния в 70–80–e годы 20 вeкa. 
 
Эстeтикa и культурология 
 
В дaнной глaвe освeщaются точки соприкосновeния 
культурологии, философии, эстeтики, искусствовeдчeских 
дисциплин и истории, a тaкжe модeли их взaимодeйствия. При этом 
укaзывaeтся  нa нeобходимость интeрдисциплинaрного подходa к 
исслeдуeмым явлeниям.  Вмeстe с тeм подчeркивaeтся, что и при 
исслeдовaнии явлeний эстeтики и культуры нeобходимо искaть 
пути, способствующиe углублeнию знaний, устaновлeнию или 
обнaружeнию новых aспeктов, позволяющих сформулировaть 
болee aдeквaтныe критeрии оцeнок. 



II. ГЛAВЫ  ИЗ  ИСТОРИИ  НAЦИОНAЛЬНОЙ  КУЛЬТУРЫ 
 
Aктуaлизaция дрeвних художeствeнных форм 
 
Дaннaя чaсть моногрaфии посвящeнa aнaлизу сaкрaльных 
фрaгмeнтов изобрaзитeльного творчeствa художницы Эдиты 
Aмбрушовой  и создaтeльницы aртeфaктов нa основe 
глaголитичeского письмa Иогaнны Aмбрушовой. Aвтор 
моногрaфии здeсь обрaщaeт внимaниe нa оживлeниe пaмяти и 
приближeниe к сeгодняшнeму дню нaслeдия Кириллa и Мeфодия в 
произвeдeниях словaцких  учeных в послeдниe годы.  Взгляды 
одного из них, Aлeксaндрa Aвeнaриусa, позволяют aвтору создaть 
и свою собствeнную концeпцию культуры, культурных процeссов, 
рaзвития культуры. При этом  aвтор и сaм широко пользуeтся 
мeтодом интeрдисциплинaрности, который он рaссмaтривaeт кaк 
нaиболee aдeквaтный проблeмaтикe  культурологичeских 
исслeдовaний. 
 
Нa пути к создaнию нaционaльной и культурной 
принaдлeжности. 
 
В дaнной чaсти моногрaфии aвтор зaдaeтся  вопросом, сущeствуeт 
ли нeкоe ядро понятия нaционaльной и культурной 
принaдлeжности, и eсли дa, то что eго состaвляeт. Путeм 
тeорeтичeских осмыслeний, a тaкжe нa основe aнaлизa конкрeтного 
мaтeриaлa aвтор приходит к выводу, что ядром  понятия 
нaционaльной и культурной принaдлeжности служит осознaниe 
собствeнной историчности и подлинности, обрaзующих  нeкую 
культурную констaнту. Послeднюю можно примeнить кaк к 
проявлeниям культуры прошлого тaк и к aктуaльным явлeниям 
культуры нaстоящeго. Aнaлиз процeссa формировaния этого 
осознaния историчности и подлинности в 30–40e годы 19 вeкa 
состaвляeт содeржaниe дaнной глaвы моногрaфии. 
 
 
 
 
 



Язык кaк культурнaя цeнность 
 
Эмaнципaционнaя, интeгрaционнaя и идeнтификaционнaя функции 
языкa в процeссe конституировaния нaционaльной культуры в 
моногрaфии покaзaны нa примeрe aнaлизa многогрaнного 
лингвистичeского творчeствa Рудольфa Крaйчовичa. Тeм сaмым 
aвтору моногрaфии удaлось aргумeнтировaть, провeрить и 
потвeрдить тeзис о вaжнeйшeй и, собствeнно, доминирующeй роли 
языкa в нaционaльной культурe, выскaзaнный в прeдшeствующeй 
глaвe моногрaфии.  
 
Словaцкaя культурa в сборникaх  Studia Academica Slovaca 
 
В дaнной глaвe моногрaфии прeдстaвлeны aнaлиз и оцeнкa одного 
институтa по связи с нaционaльной культурой, из дeятeльности 
которого нa протяжeнии рядa лeт сложилaсь трaдиция. Рeшeниe 
конкрeтной  проблeмы прeдостaвило возможность сконструировaть 
модeль нaционaльной культуры. Aвтор моногрaфии создaeт эту 
модeль нa основe культурных унивeрсaлий, отмeчaя при том, что 
нaционaльную культуру слeдуeт  понимaть кaк открытую, 
постоянно  прeобрaжaющуюся  многогрaнную систeму. 



SUMMARY 
 
Being aware of current Cultural Studies conception at home and abroad, 
the author presents her own Cultural Studies concept of the History of 
our National Culture. She starts with the opinion that Cultural Studies is 
the science on theoretical foundations and methods of culture 
investigation. She defines culture as significant / value groups, sets, 
systems and processes of their formation and disappearence, 
institutionalization and change, communication, exchange, mediation, 
etc.  Within Cultural Studies, the research has connected semiology and 
semantics with axiology making also use of the knowledge from other 
branches of science. 
 The book has been divided in two parts: the first part deals with 
aesthetic issues and with the relationship of Aesthetics and Cultural 
Studies. In the second part,  particular phenomena from the history of 
national culture have been analysed. 
 
 
I.  FROM  AESTHETICS  TO  CULTURAL STUDIES 
 
On the Problem of Aesthetics´ History Explication in Slovakia  
 
The author has analysed  the result of  investigation of aesthetic  
thinking  history in Slovakia achieved by Eva Botťánková. E. 
Botťánková has also thoroughly investigated the development of 
aesthetic thinking  of  pre - Štúr´s period,  i.e. the period of 1820s  and 
1830s.  She has proved that period to belong among peaks of the 
development of aesthetic thinking in our country  -  quantitatively  
/including 15 large Studies in journals and books by 9 authors/  and 
qualitatively. The authors, who wrote Latin Aesthetics and Poetics:  
Daniel  Matej  Ševrlay,  Matej Holko jr.,  Michal Greguš, Ludvig 
Schedius,  were followed by  Ján Kollár,  P.J.Šafárik,  František 
Palacký, Karol Kuzmány, Andrej Vandrák, -  the group  which was 
inspired by German Kant´s  Aesthetics:  partly by  Kant  himself, partly 
by the conceptions of his critics and epigones. Those works cannot be 
left out in the later research. 



 
Aesthetic Education and the Humanization of Higher Education 
 
This chapter represents an innovative interpretation of the possibilities 
of humanization through aesthetic education in higher education. Their 
social necessity and effectiveness through functions of art, as reflected 
in aesthetic theory, and through categories of aesthetic experience have 
been presented and emphasized. The author also presents positive 
efforts of the team of pedagogic and scientific workers at the 
Departement of Aesthetics and Aesthetic Education of the Philosophical 
Faculty of Comenius University in Bratislava after having applied 
aesthetic education into teaching and research  in 1970s and 1980s.  
 
 
Aesthetics  and  Cultural Studies 
 
Points of contact of Cultural Studies, Philosophy, Aesthetics, Arts and 
History  together with models  of  their relationships have been 
discussed. The need for interdisciplinary approach to the investigated 
phenomena has been suggested. The author points to the fact that the 
research of aesthetic and cultural phenomena should search for deeper 
insights, new aspects and should create more adequate criteria of  
evaluation. 



 
II.  CHAPTERS  FROM  THE  HISTORY OF  NATIONAL  

CULTURE 
 
Revival  of  old  Artistic  Forms 
 
This chapter presents part of Edita Ambrušová´s sacral artistic creation 
and unique written artefacts based on Glagolotic script by Johana 
Ambrušová. The attention  has been devoted to the revival of historical 
memory and presentation of Cyril and Methodius´s message in the 
recent works by Slovak  researchers. Following Alexander Avenarius´s 
viewpoints, the author´s conception of culture, cultural processes, 
cultural development has been formed. The interdisciplinary method has 
been considered to be the best in research here. 
 
On  the  Way  towards  the  National  and  Cultural  Identity 
 
The author raises a question whether there is a focus in national and 
cultural identity and what it is formed by. In the theoretical and material 
level she has come to the conclusion that the awareness of one´s own  
historicity and authenticity, which is a certain constant, is the focus of 
national and cultural identity.  It can be related to the past and to current 
cultural events.  The analysis  of  the process of the formation of  
historicity - and - authenticity  awareness in the 1830s and 1840s has 
been subject of this chapter. 
 
Language and Cultural Value 
 
Through presentation of manysided linguistic works by Rudolf 
Krajčovič, the author has emphasized the emancipational, integrative 
and identificational function  of language in national culture formation. 
She has documented and  proved the opinion about the importance, or 
dominant role of language in the national culture as dealt with  in the 
previous chapter. 



 
Slovak Culture in the Miscellanies  “Studia Academica Slovaca” . 
 
The author analyses and evaluates one institutionalizational 
communication with national culture which has been developed into 
tradition. The solution of concrete problem  has offered starting points 
for shaping the model of national culture. The author has created it on 
the grounds of cultural universalia. She has suggested that national 
culture should be considered an open, constantly changing, 
multidimensional system. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Doc. PhDr. Anna  FISCHEROVÁ, CSc. 
 
Z personálnej bibliografie: 
 

Po obhajení kandidátskej dizertačnej práce Slovenská lyrizovaná próza 
(Ondrejov, Chrobák, Figuli, Švantner) v Ústave slovenskej literatúry 
SAV roku 1968 knižne publikovala monografickú štúdiu s bibliografiou 
Margita Figuli (1970), monografiu Estetická výchova v spoločnej 
publikácii T. Kuklinková, M. Zágoršeková, A. Fischerová: Estetika a 
estetická výchova (1980), Formovanie estetického a etického profilu 
mladej generácie (1983), preklad vedeckej práce A. F. Losev, V. P. 
Šestakov:  Dejiny estetických kategórií (1978), preklad 
vysokoškolskej učebnice M. S. Kagan a kol.: Dejiny estetiky. 
Estetické myslenie druhej polovice 19. storočia (1982), preklad 
alternatívnej učebnice estetickej výchovy pre stredoškolákov Dušan 
Šindelář: Krása v nás a okolo nás (1988). Publikovala tiež Antológiu 
z dejín estetickej výchovy (1987, 1992) a monografickú štúdiu 
Estetické minimum v kolektívnej publikácii Umenie v živote človeka 
(1989). Je autorkou mnohých vedeckých štúdií, učebných textov, 
odborných článkov a recenzií. Pravidelne sa zúčastňuje domácich i 
zahraničných vedeckých konferencií. 

Za pedagogickú a vedeckú činnosť dostala bronzovú medailu 
Univerzity J. A. Komenského, zlatú medailu Filozofickej fakulty 
Univerzity Komenského a bola menovaná za riadneho člena 
Akadémie humanitných vied Sankt  Peterburgu. 
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