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Úvod 

Sociologické poznanie na Slovensku prešlo od obdobia jeho formovania, v dielach 

osvietencov typu J. Feješa, S. Tešedíka, či G. Berzeviczyho 1 až do súčasnosti viacerými 

vývinovými etapami, ktorých organickou súčasťou bola vždy v nejakej forme konštruovaná 

problematika národa. Jednotlivé etapy v prístupe k téme národa štrukturujú myšlienkové 

rámce autorov, o ktorých diela sa text opiera. V podstate na seba časovo nadväzujú, no 

automaticky to neznamená, že by v nich bola zároveň ukotvená kontinuita a kumulatívnosť 

poznania. Skôr reflektujú požiadavky doby a spoločenského usporiadania, ktoré v danom 

čase na Slovensku panovalo a istým spôsobom usmerňovalo spoločenskú rozpravu ku 

kľúčovým otázkam. 

Vybraní autori v odlišnej miere akcentovali konkrétne aspekty jeho štruktúry, vývinového 

procesu alebo historických okolností, podmieňujúcich dejinné zápasy národa o existenciálne 

zachovanie, uvedomenie, či v lepšom prípade možnosti jeho sociálneho a kultúrneho rozvoja. 

Samozrejme, zásluhu na tom, do akej miery bola otázka národa tematizovaná v spoločensko-

vednom diskurze u nás, mal aj celkový dejinný pohyb v Európe, ktorý reflektovali odlišným 

spôsobom rôzne generačné a myšlienkové zoskupenia. Je preto potrebné orientovať poznanie 

v zmysle určenia paradigmatických východísk pre jednotlivé myšlienkové smery a ich 

nositeľov v kontexte spoločensko-politických premien strednej Európy. V histórii Európy sa 

spravidla formovali národy buď ako výsledok organizovanej aktivity štátnej moci, alebo ako 

produkt kultúrneho vývoja, založeného najmä na jazykovej príslušnosti. Ilustráciou prvého 

príkladu je vznik tzv. politického národa, akým sa stali napr. Francúzi, Španieli či Briti, 

v druhom prípade ide o národy etnické, resp. kultúrne, vytvárajúce historicky nezávislé 

spoločenstvá na báze špecifického jazyka a kultúry, ako boli dlhodobo Nemci, Poliaci, ale aj 

Česi či Slováci, v súčasnosti napr. Kurdi. 2 Samozrejme, z týchto dvoch typov vymedzení 

národa vyplynuli neskôr konfúzie, premietajúce sa do konkrétnych podôb utvárania 

štátoprávnych usporiadaní, hlavne v prípadoch, keď geograficky vznikli na spoločnom území, 

obývanom viacerými etnickými spoločenstvami. 

P. Gula, popredný slovenský sociológ polovice 20. storočia, považoval otázku národa za 

jeden z hlavných problémov slovenskej sociológie v časoch jej inštitucionálneho rozvoja: 

„popri zakotvení vo všeobecnej sociológii veľmi účinne lákal vedeckých pracovníkov 
                                                           
1 Bližšie rozpracované v: Alexander Hirner, 2014 
2 Politické národy sa identifikujú so štátom ako politickým útvarom, ktorý ich vytvoril. Etnické národy nie sú 
viazané na štát, môžu žiť na územiach viacerých štátov, kde uchovávajú a podľa konkrétnych podmienok 
rozvíjajú svoj jazyk, kultúru, prípadne zvádzajú boj za politickú alebo inú formu emancipácie. Pozri v: Hroch, 
2009 
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problém národa..., o ktorom sa často diskutovalo... a ktorý bol osvetľovaný nie tak s hľadiska 

čisto sociologického, ale skôr s hľadiska medzinárodného práva, sociálnej psychológie 

a sociálnej filozofie, ako aj s hľadiska demografického“.3 Napriek uvedenému synkretizmu, 

autor vo svojich textoch zvýznamnil práve sociologické obsahy, ktoré prinášajú prístupy 

súdobých autorov, reprezentantov odlišného filozofického, sociologického či psychologického 

zamerania.4 

Gulovo stanovisko bolo jedným z podnetov venovať pozornosť téme, ktorá v našej 

novodobej histórii nemá zďaleka len poznávaco-vedný, ale najmä politicko-inštrumentálny 

a emocionálny náboj. Z uvedených dôvodov vyplynulo zadanie sústrediť sa na kľúčové etapy 

rozpracovania problematiky národa tak v slovenskom predsociologickom myslení, ako najmä 

v časoch jej inštitucionalizovaného rozvoja, na pôde akademických ustanovizní a stránkach 

odbornej tlače. Tematizácia národa vo vedeckom diskurze bola zriedkakedy hodnotovo 

neutrálna a mala prakticky vždy presahy do politických a ideologických tendencií doby, čím 

zároveň podmieňovala prístupy nositeľov jednotlivých názorových prúdov z hľadiska 

dobových mocenských štruktúr a verejnej mienky. Svedčia o tom osudy viacerých 

protagonistov, ako aj celých vedných odborov hlavne v časoch autoritárskych režimov 

a politických represií.5 

Nakoľko problematika národa nie je v slovenskej sociológii komplexne spracovaná, treba 

vyzdvihnúť podiel autorskej dvojice Ľ. Turčan – R. Klobucký, ktorí sa pokúsili vymedziť 

prístupy k predmetnej téme s poukázaním na pôsobnosť radu mimovedných faktorov, ktoré 

sa v nich prejavujú: 

• ideologická paradigma (napr. kresťanskí konzervatíci, marxisti), 

• politické hnutie (modernistický projekt hlasistov), 

• komponent mocensko-politického zápasu o charakter štátu (vojnová Slovenská 

republika), 

• úsilie o vymedzenie s voči iným etnickým spoločenstvám (po vzniku ČSR, po II. 

svetovej vojne, po páde komunizmu). 

V rámci možných vnútrovedných diferencujúcich faktorov sa ako výrazné objavujú: 

a) vzťah k empírii (teoretickejšie vs. empirickejšie práce) 

b) politicko-teritoriálny vs. etnicko-kultúrny nacionalizmus.6 

                                                           
3 Gula, 1946, s. 67-68 
4 Pozri v: Gula, 1946, 1947a 
5  Osudy sociológie ako  vednej disciplíny a jej reprezentantov  počas totalitných režimov v 20. storočí 
približujú napr. práce: Laiferová, E. – Mistríková, Ľ. (eds.), 2013, Laiferová, E. – Mistríková, Ľ. (eds.), 2014 
6 Turčan, Ľ. – Klobucký, R., 2004, s. 83 
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Zároveň chronologicky štruktúrovali tematiku sociológie národa do 7 etáp: 

1. hlasisti 

2. Ján Lajčiak 

3. Anton Štefánek 

4. kresťanská sociológia 

5. Alexander Hirner 

6. vývoj sociológie po r. 1948 

7. vývoj sociológie po r. 1989.7 

Treba zdôrazniť, že chronologický prístup neumožňuje súčasne poukázať na prípadnú 

gradáciu v zmysle uplatnenia kritéria vedeckosti na ten-ktorý koncept či smer: vývoj 

poznania na poli sociológie národa bol na Slovensku nelineárny, nekontinuitný, a to aj 

vzhľadom na hĺbku a rozsah vedeckého poznania a argumentácie v prospech jednotlivých 

prístupov. Zvolená etapizácia skôr naznačuje diferenciáciu paradigmálnu, teoreticko-

metodologickú a filozoficko-svetonázorovú, ako aj samotný význam, aký téme národa 

prináležal v rôznych obdobiach spoločenského vývoja na Slovensku. 

Predmetná práca sa sústreďuje na päť základných etáp vo formovaní poňatia 

a interpretácii témy národa v slovenskej sociológii, ktoré nie sú prísne chronologicky 

vymedzené, ale odlišujú sa paradigmatickým vymedzením s dôrazom na osobnostný prínos 

ich reprezentantov. Kapitola venovaná formovaniu problematiky národa v pred-

sociologickom myslení a ranej sociológii na Slovensku približuje zameranie predstaviteľov 

národného obrodenia ku kľúčovej téme politického a kultúrneho zápasu o slovenský národ. 

Téma tzv. malého národa v poňatí hlasistu M. Hodžu je pokusom o vymedzenie referenčného 

rámca sociologickej problematiky národa v poňatí popredného slovenského politika 1. pol. 20. 

storočia. Sociologický prístup J. Lajčiaka je charakteristický dôrazom na význam kultúry 

v živote národa. 

Sociologická koncepcia národa v diele A. Štefánka, ktorá predstavuje druhú kapitolu 

práce, prináša analytický prístup k myšlienkovému dedičstvu priekopníka sociológie na 

Slovensku. Tému národa skúmal v širokom teoreticko-empirickom zábere. Nakoľko  

A. Štefánek tematicky aj metodologicky inšpiroval množstvo svojich študentov 

a nasledovníkov, v rámci tejto kapitoly sprostredujeme koncepty niektorých jeho žiakov, 

príslušníkov tzv. Bratislavskej sociografickej školy. 

                                                           
7 Tamže, s. 84 
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Kresťanská sociológia na Slovensku k téme národa sa sústreďuje na kontextuálne 

rámce problematiky národa a poukazuje na diferencovaný pohľad predstaviteľov katolíckej 

a evanjelickej denominácie v dobovej náboženskej sociológii. Táto kapitola sa opiera 

o ťažiskové pojmy, ku ktorým sa vzťahovali vo svojich koncepciách, ako boli národ, cirkev, 

štát a nacionalizmus. 

 Problém národa v sociologickej optike A. Hirnera koncentruje pozornosť na vybrané 

autorove texty so zameraním na vývin jeho metodologického prístupu k téme. Rozlišuje tri 

obdobia, charakterizujúce vývoj Hirnerových stanovísk k téme národa, ktoré sa odlišujú 

originalitou pohľadu a hĺbkou vedeckého poznania. 

Záverečná kapitola je venovaná sociológii národa z pohľadu odlišných historických 

a metodologických perspektív a smeruje najmä k zdôvodneniu súčasných prístupov 

k rozpracovaniu témy národa, etnicity a rozličných podôb identít.  
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1 Formovanie problematiky národa v predsociologickom myslení  

a v ranej sociológii na Slovensku 

1.1  Prístup osvietencov a romantických idealistov k formulácii problému 

Otázka národa bola súčasťou prvotných konceptov už v prvej etape rozvoja 

predsociologického myslenia ako súčasť politického a kultúrneho zápasu epochy 

národného obrodenia. Tak ako Európa konca 18. a začiatku 19. storočia nebola filozoficky 

vyhranene osvietenskou alebo romanticko-idealistickou, tak aj v prístupe k problematike 

národa nachádzame podstatné diferencie v myslení slovenských (resp. hornouhorských) 

osvietencov a romantických idealistov.8 Ak v prvom prípade vychádzali z myšlienkových 

zdrojov osvietenstva prevažne francúzskej proveniencie (F. M. A. de Voltaira, Ch. Mon-

tesquieua, J. J. Rousseaua), tak v druhom prípade z romantických predstáv herderovskej 

filozofie a hegeliánstva, no do istej miery aj anglických filozofov tzv. mravného zmyslu – 

Earle of Shaftesburyho a Francisa Hutchesona. 9  Uvedená odlišnosť bola zjavná už 

v kľúčovej otázke, kladenej v súvislosti so zmyslom, podstatou, prípadne dejinným 

poslaním národa, a to ako chápať vzťah národa voči štátu? Osobitný význam nadobudla táto 

otázka v boji za národné uvedomenie a v podmienkach neexistujúcej štátnosti. V danom 

kontexte treba poukázať na špecifiku oboch základných paradigiem: osvietenci na 

Slovensku vyzdvihovali úlohy štátu, ktorý však identifikovali s Uhorskom a domáhali sa 

uskutočnenia pokrokových reforiem jeho funkcií. Vychádzali totiž z predpokladu, že štát 

predstavuje dejinotvorný prvok – historické udalosti samy osebe nemajú zmysel, ten im 

dáva až človek, ktorý je povolaný na základe svojho rozumu a svojich predstáv urobiť svet 

lepším – a kľúčovým subjektom tohto procesu je štát ako inštitúcia, ktorá je povolaná 

uskutočňovať tieto zmeny. Otázka postavenia národného spoločenstva bola pre nich 

druhoradá a redukovali ju v podstate na problém sociálneho postavenia obyvateľov Horného 

Uhorska, pričom hľadali možnosti odstránenia sociálnej nespravodlivosti, biedy 

a negramotnosti.10  

Paradigma romantického idealizmu vyzdvihla národnú individualitu ako prirodzený 

základ sociálnej reality a jej dejinotvorné poslanie definovala ako smerovanie k naplneniu 

                                                           
8  V zmysle vymedzenia A. Hirnera, 2014. Mimorozumové, romantické zložky vedomia prevládli nad 
rozumom v dôsledku  koncentrovaného nástupu reakcie a všeobecnej skepsy, ktoré zavládli vo veľkej časti 
Európy po Veľkej francúzskej revolúcii. 
9  A. Hirner, 2014 
10 Treba upozorniť hlavne na práce J. Feješa (O žobrákoch, 1807), G. Berzevicziho (O postavení a povahe 
sedliakov v Uhorsku (1802-1804),  či S. Tešedíka (Vidiečan v Uhorsku, 1784) 
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objektívnej idey humanity. Tento myšlienkový koncept sa opieral predovšetkým 

o Herderovu filozofiu dejín,11 ale aj literatúru epochy romantizmu, najmä diela Götheho 

a Schillera, čo malo synergický vplyv na myšlienkové a emancipačné hnutie slovanských 

národov všeobecne. 

Naplnenie idey humanity bolo tak cieľom pre vývoj národa ako celku, ako aj pre každú 

subjektívnu individualitu, ktorá svojou životnou činnosťou k uvedenému cieľu smeruje. 

Význam národného celku reálne spočíval v produkcii prirodzených výtvorov, ako ľudová 

umenie, poézia, kroje, zvyky, obyčaje a prostredníctvom nich sa formovali osobitosti 

národnej entity. Aktuálnosť programu podpory a rozvoja národnej individuality boli 

osobitne príťažlivé v podmienkach absentujúceho národného štátu, čo bol aj prípad 

slovenského etnika. V tomto kontexte sa prejavilo Hegelovo dedičstvo, a to hlavne 

v myšlienkovom hnutí Štúrovcov, keď filozofia objektívneho ducha pre nich predstavovala 

akúsi metafyzickú, krajne objektivistickú sociológiu štátu. Štát sa stal účelom sám osebe, 

stál nad indivíduom a de facto individualitu ako takú potláčal. V Hegelovom svete bol 

jednotlivec len prejavom svetového ducha, a hoci zdanlivo konal vo vlastnom záujme, 

v skutočnosti konal v záujme objektívnom, teda štátnom. V tomto zmysle národ vystupoval 

ako istý stupeň na vývinovej trajektórii ducha a svoje poslanie v ňom napĺňal rozvíjaním 

určitej idey. Tak ako sa duch v jednotlivých národoch prejavuje, tieto národy si postupne 

odovzdávajú štafetu jeden druhému. Hirner poukazuje na to, že „tento spôsob myslenia 

charakterizoval vcelku aj predstaviteľov národného obrodenia na Slovensku. Príklon 

k národu a záujem o jeho históriu boli iba súčiastkou toho istého prístupu k realite, ako bol 

prístup k prírode“... prírodu treba brať takú, aká ona je, že ona má svoj zmysel a tento 

zmysel realizuje pôsobením svojich zákonov, ktoré smerujú k cieľu bez toho, aby bolo 

nevyhnutne potrebné vývinovú cestu k tomuto cieľu stavať alebo upravovať na základe 

rozumového zasahovania človeka. Národy tu existovali ako súčiastka prírody a ľudská 

angažovanosť mala svoje opodstatnenie iba natoľko, nakoľko pomáhala realizovať prírodou 

dané úlohy národa: zachovať a rozvíjať reč, umenie a vedy, národnú kultúru a náboženstvo 

a a zaisťovať národu slávu.“ 12  Romantickí idealisti v podstate sformulovali paradigmu 

národnej emancipácie, ktorej základom bola humanita ako cieľ histórie, dejinného úsilia 

národných a sociálnych individualít, v konečnom dôsledku aj jednotlivcov ako ich súčasti. 

Keďže za prirodzený základ sociálnej reality bol považovaný národ, potom bolo treba 

koncentrovať pozornosť na jeho jazyk a výtvory ako ľudové umenie, zvyky, folklór, ktoré 

                                                           
11 Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, 1784-1791 
12 Hirner, 2014, s. 64 
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sú preň charakteristické. V tomto zmysle koncipoval svoje názory už  

J. Kollár, Herderov žiak a obdivovateľ, ktorého inšpirovala téma slobody národa a rozvoj 

národného života. Na jednej strane nadviazal na kultúrny základ generácie slovenských 

osvietencov, no z druhej strany už nasmeroval úvahy k požiadavke rešpektovať právo na 

slobodu v oblasti náboženstva, kultúry, vedy a umenia, čo malo napokon zabezpečiť národu 

slávu na dejinnom poli. Uvedený zámer pretavil do svojej básnickej tvorby, kde využil 

množstvo zberateľského materiálu súvisiaceho s ľudovými piesňami. Ako zdôrazňuje  

A. Hirner, „v ľudovej piesni videl kultúrnu hodnotu, ktorou národ dokumentuje svoju 

existenciu a plnenie svojho poslania“.13 Na základe toho neskôr vznikol známy teoretický 

spis O literárnej vzájemnosti mezi kmeny a nářečími slávskými z. r. 1836. Ťažiskom 

Kollárových úvah boli princípy slobody, rovnoprávnosti, humanity, vzájomnosti, úloha 

jazyka, národa a vlastenectvo. Nešlo však o žiadne epigónstvo vo vzťahu k Herderovi:14 

Kollár rozpracoval vlastný program aktivizácie Slovákov k rozprúdeniu národného hnutia 

a ako najúspešnejšia cesta k dosiahnutiu cieľa sa mu javila myšlienka slovanskej 

vzájomnosti. Západoeurópske osvietenské poňatie dejín, založené na myšlienkach pokroku 

a stupňovaní rozumu sa stalo kľúčovým aj pre Kollárovu koncepciu dejín a roly národov 

v nich. Slovania z jeho pohľadu predstavovali pôvodne jeden národ, ktorý sa v ďalšom 

vývoji rozrástol do kmeňov a paralelne s tým sa rozvetvila aj pôvodne spoločná reč do 

viacerých nárečí. Dôsledkom toho bola čoraz väčšia izolovanosť a zaostalosť slovanských 

kmeňov, ktorá sa prejavovala v ich vzájomnom súperení a kastovníctve. Kollár preto 

vyzýva ku vzájomnému rešpektu, spravodlivosti a spolupráci, k solidarite medzi národmi, 

čo je charakteristikou vysoko mravne a rozumovo vyspelého ľudstva, ktoré práve 

vstupovalo do dejín. Národ tu predstavuje ako formu historického vývinu ľudstva, ktorý sa 

uskutočňuje rozvojom kultúry a humanity: „Slovo národ vyznamenává společnost takových 

lidí, kteří svazkem jedné řeči, rovných mravů a obyčejů spojeni jsou“.15 Dôraz na kultúrne 

atribúty bol jednostranný, no v kontexte doby a filozofického zázemia, ktoré profilovalo 

Kollára, pochopiteľný. Absencia sociálnych či politických požiadaviek vymedzila priestor 

pre nacionálny humanizmus, ktorý sa stal onedlho predmetom národnoobrodeneckého 

úsilia generácie Štúrovcov. Postavili na ňom vlastný program politickej, hospodárskej 

a kultúrnej aktivity. Kollárovo dielo bolo nepochybne prínosom pre nastolenie otázky 

                                                           
13 Hirner, 2014, s. 65 
14  Už dávnejšie to odmietol T. Münz v príspevku o obrodeneckej filozofii J. Kollára, In: Prehľad dejín 
slovenskej filozofie, 1965 
15 J. Kollár: Dobré vlastnosti národu slovanského, cit. z: Hirner, 2014, s. 66 
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národnej emancipácie a predstavilo protosociologický náčrt témy národa v historickom 

počiatku jeho reálneho formovania. 

Koncepcia dejinného poslania národa v podaní Ľ. Štúra stojí na filozofických 

princípoch hegeliánstva, ktoré zvýrazňuje rolu ducha, objektivizovaného vo vývine národa. 

Štúrova predstava má podobu plánu, v ktorom je história ponímaná ako proces 

sebarealizácie národov. Výslednicou sebauvedomovacieho procesu je napokon 

sebauvedomenie človeka ako indivídua, v čom spočíva vyvrcholenie poznania absolútnej 

idey. Štúrova filozofia národa sa zároveň opiera o dedičstvo racionalizmu s dôrazom na 

rozum ako základný predpoklad slobody. Ako odkazuje na Štúrovo stanovisko A. Hirner: 

„len rozumné je slobodné a kde nieto rozumu, tam je poroba... prirodzenosť, ktorá nie je 

preniknutá rozumom je protikladom ducha“. 16  Uvedené predpoklady sa stali základom 

prístupu k sociálnej realite, ktorú spredmetňoval národ: „Štúr prichádza s kategóriou 

dialektickej sebarealizácie absolútneho ducha a s kategóriou plánu historického vývinu 

sveta na základe rozumového sebapoznania tohto ducha. Tu je zakotvená jeho myšlienka 

národnej kmeňovitosti Slovanov a potreba rozvíjať túto kmeňovitosť prechodom ku 

kultúrnej a politickej aktivite, ale tu má korene aj jeho zdôvodňovanie potreby rozvíjať 

umenie a jazyky jednotlivých kmeňov. Slovanská kmeňovitosť je mu výrazom bohatosti 

ducha, ktorý sa doteraz u Slovanov naplno nerozvinul preto, lebo ich kmene sa iba teraz 

prebúdzajú k životu... V pôsobení absolútneho ducha našli Štúrovci nový prvok histórie 

ľudstva, nového činiteľa sociálnej reality“.17 Štúrovci získali v Hegelovej filozofii oporu 

nielen pre riešenie filozofických otázok, ale aj prakticko-politických, sociálnych 

a hospodárskych problémov.  

Vyhlásenie Slovákov za samostatný kmeň, k čomu už pre porovnanie Kollárovo 

myslenie nedospelo, sa stalo leitmotívom zdôvodnenia osobitosti úlohy, pred ktorou stojí 

slovenský národ, a to rozvinúť konkrétnu ideu, ktorou obrodia svet. Poslaním slovenského 

národa malo byť rozvinúť najvyšší stupeň umenia, a to literatúru s dôrazom na poéziu, na 

ktorú má podľa Štúra najlepšie predklady. Odvodzoval ich od sebauvedomovacieho 

procesu, v ktorom prejavujú slovanské národy schopnosť ovládnuť hmotu a plne rozvinúť 

ducha prostredníctvom umenia. V tomto historickom vývoji dôjde k naplneniu rozumového 

poznania procesom sebauvedomenia, čím bude možné prekonať zaostávanie slovanských 

kmeňov a orientovať národnoobrodenecké aktivity ku kultúrnej, vzdelávacej a politickej 

činnosti. Štúrovci svojím filozoficky zdôvodneným programom nastúpili cestu boja za 

                                                           
16 Ľ. Štúr in: Hirner, 2014, s. 71 
17 Tamže, s. 72 
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politické, sociálne a kultúrne práva Slovákov ako osobitného kmeňa, v ktorom treba 

prebudiť národné vedomie a slovanskú spolupatričnosť. V konečnom dôsledku malo toto 

úsilie priaznivý dopad hlavne v literárnej činnosti generácie Štúrovcov, ktorá zanechala 

bohaté dedičstvo najmä v poetickej tvorbe. Éra romantického idealizmu orientovala 

intelektuálny záujem k národu, ktorý ponímali jej predstavitelia ako súčasť prírody. V tomto 

poňatí akákoľvek individuálna aktivita dávala zmysel len vtedy, ak bola v súlade 

s napĺňaním prirodzených zákonov, ktorými sa príroda riadi. Jednotlivec sa mal potom 

orientovať na pospolitý život, čo však Štúr poňal za predmet kritiky, nakoľko Slovákom 

vyčítal nedostatočný zmysel pre pospolitosť. Jednou z úloh obrodeneckého hnutia bolo 

preto zmeniť situáciu a takúto fragmentovanú pospolitosť preformovať do podoby národa, 

zachovať a rozvíjať jeho jazyk, umenia a vedy, náboženstvo a všeobecne národnú kultúru. 

Sformovala sa tak jazykovo-kultúrna koncepcia národa s akcentom na sociálnu 

problematiku, čo možno považovať za prvotné znaky sociologického prístupu k predmetnej 

téme. Vyzdvihnutie kategórie národa do popredia v spoločenskom myslení epochy 

národného obrodenia a celkové emancipačné úsilie predznamenali tematické zameranie 

rozvoja sociologického myslenia v slovenskom prostredí, ale vytýčili zároveň arénu 

svetonázorových stretov a zápasu o chápanie identity a poslania národa v ďalších 

desaťročiach. 

1.2 Raná slovenská sociológia. Téma malého národa  v poňatí Milana Hodžu  

(1878 – 1944) 

Generáciu hlasistov možno považovať za kľúčovú z hľadiska formovania moderného 

prístupu k riešeniu problematiky národa v ranom období slovenskej sociológie. Vystúpili 

s vlastným programom budovania modernej spoločnosti, ktorý sa vo svojich začiatkoch 

opieral o Masarykovu koncepciu jednotného československého národa. Predstavovala 

zároveň základnú ideovopolitickú líniu reprezentantov vrcholnej politiky 1. česko-

slovenského štátu až do jeho rozpadu podpísaním Mníchovského diktátu. Jadrom 

hlasistickej orientácie bola filozofia realizmu, ku ktorej boli inšpirovaní nielen priamo 

Masarykom, ale aj širším filozofickým hnutím, šíriacim sa v západnej Európe, ktoré 

usilovalo o obrodu súdobej vedy. Základné zásady hlasizmu výstižne charakterizoval 

spolutvorca jeho filozofickej línie Anton Štefánek v článku Národ a štát: 18  „Naša 

hlasistická téza z roku 1898 bola jednoduchá a jasná: vychovať národ k vyššej aktivite 

                                                           
18 Štefánek, 1932 



Eva LAIFEROVÁ 

13 

politickej, hospodárskej, kultúrnej a mravnej. Hlásali sme humanizmus, československú 

národnú vzájemnosť a pokrokovosť v každom obore ľudského života. ... nesmieme 

zabudnúť..., že ač práve sme neuspeli vypracovať presný filozoficko-teoretický základ 

realizmu nášho... tento náš prakticko-filozofický (etický) smer mal hlboké základy 

idealistické, u niektorých z nás až mysticky-metafyzické.“ 19  Problematiku národa riešili 

hlasisti, ako uvádza R. Klobucký, pomocou psychologizujúcich či voluntaristických 

koncepcií. 20  Opierali sa pritom o dobové sociologické zdroje, ako boli koncepcie  

F. Tönniesa, W. Wundta a G. Tardea. Je zaujímavé, že na národ nahliadali viac ako na 

politickú entitu, než ako na etnicko-kultúrny celok, čo zdôraznil aj V. Bakoš. 21 

Z politického chápania národa vychádzal aj hlasistický demokratizmus, ktorý ho ponímal 

ako súhrn všetkých indivíduí, pričom neprisudzoval nejakej jeho zložke dominantú funkciu, 

ako tomu bolo v konzervatívnych prístupoch, zvýznamňujúcich postavenie šľachty alebo 

inteligencie.22  

Hlasistický prístup sa vyznačoval poňatím národa ako sociálnej skupiny, čo malo 

spočiatku zrejmé politické konotácie vzhľadom na obdobie zápasu o uznanie slovenského 

národa v mnohonárodnostnej spoločnosti Uhorska na prelome 19. a 20. storočia. Inú funkciu 

nadobudlo neskôr, po vzniku samostatného Česko-slovenského štátu a pri riešení postavenia 

slovenského národa v ňom. Ako uvádza R. Klobucký, „sociálna a etnická štruktúra 

Slovenska bola pre hlasistov nielen výzvou pre analyzovanie sociálnej stratifikácie 

slovenského národa a jeho postavenia v kontexte uhorskej spoločnosti, ale i pre 

cieľavedomé posilnenie slovenskej strednej triedy, ktorá mala národu zaručiť komplexnejší 

rozvoj.“23 

Samotný M. Hodža, považovaný za mladšieho predstaviteľa hlasistického hnutia vo 

svojich prácach akcentoval základné princípy hlasizmu, ako boli konkretizmus, aktivizmus 

a „drobná práca s ľudom“, čím na jednej strane reflektoval známe Masarykove zásady 

politickej a sociálnej práce, no z druhej strany tým sledoval predovšetkým demokratizáciu 

polofeudálnych spoločenských pomerov, ktoré panovali v Uhorsku na prelome 19. a 20. 

storočia. V centre jeho pozornosti bola otázka budúceho pretvorenia slovenského etnika do 

podoby samostatného moderného národa. Tento program bol zameraný na aktivizáciu 

národného života Slovenska, k čomu malo prispieť šírenie vzdelanosti ľudu, zlepšenie jeho 

                                                           
19 Tamže, s. 5 
20 Klobucký, 2006b 
21 Bakoš, 1995 
22 Ide napr. o predstavy S. H. Vajanského, postavené na výnimočnosti roly šľachty. 
23 Klobucký, 2006a, s. 90 
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materiálnej a duchovnej úrovne prostredníctvom postupných reforiem a výchovou 

odborníkov pre hospodárske, politické a kultúrne oblasti života.24 Primárnou úlohou národa 

v tomto zmysle bolo sformovanie jeho individuality tak, aby bol schopný sám aj 

participovať na významných medzinárodných pohyboch. Základom tejto premeny národnej 

aktivity mala byť vôľa ako určujúci princíp prináležitosti k národu. Na tej báze sa mal 

formovať a upevňovať pocit spolupatričnosti, čomu mala napomáhať každodenná drobná 

práca pre utváranie spoločného povedomia. V tom bola podstata voluntaristickej 

koncepcie národa, a tým možno vysvetliť aj snahu prispieť k budovaniu česko-slovenskej 

vzájomnosti, čo korelovalo s Masarykovými zámermi a presadzovaním doktríny jednotného 

československého národa. 

Rovnako však platí, že pôvodná Masarykova koncepcia jednotného československého 

národa mala od začiatku množstvo oponentov, ktorí aj na základe praktickej realizácie tejto 

idey oprávnene poukazovali na jej negatívne stránky a nepriaznivé dopady na postavenie 

slovenského etnika. Napokon, ako aj samotné historické okolnosti ukázali, že uvedená idea 

mala relatívne krátku životnosť a skôr zakrývala hegemonistické mocenské ambície 

a zámery predstaviteľov vládnucej politickej elity. 

Milan Hodža teda reprezentoval na prelome 19. a 20. storočia generáciu slovenských 

vzdelancov, formovaných pražským univerzitným prostredím, pre ktorých bolo príznačné 

moderné politické a sociálne myslenie, sledujúce cieľ povzniesť a budovať sebavedomé 

slovenské etnikum, ktoré sa zaradí do prúdu premien moderných európskych spoločností. 

Hodžovo myslenie v tomto zmysle integrovalo problematiku historicko-právnu, 

sociologickú, filozofickú i sociálne-psychologickú, hoci primárne bol vzdelaním právnik 

a diplomat, čo napokon vždy rozhodovalo o spôsobe jeho osobnostného smerovania 

a politického záujmu. V prístupe k problematike národa ho, ako bolo už uvedené, 

rozhodujúcim spôsobom ovplyvnil T. G. Masaryk svojou filozofiou realizmu, čo sa 

prejavilo už v rozsiahlej štúdii Realizmus v nás.25 Analyzuje tu tri možné varianty prístupov 

k otázke národa z hľadiska politického myslenia, a to konzervatívny, liberálny 

a socialistický, pričom ani jeden z nich nepokladá za vhodný z hľadiska aplikácie na 

podmienky slovenského národa, v prospech jeho hospodárskeho a sociálneho rozvoja. 

Hodža spájal kritický prístup k národnej minulosti s Masarykovým princípom konkretizmu: 

veľmi dôrazne trval na komplexnom ponímaní boja za národné práva a odmietal ho 

redukovať len na jazykový problém, čím sa zreteľne odlišoval od radu svojich súčasníkov, 

                                                           
24 Bližšie v: Prehľad dejín slovenskej filozofie, 1965, s. 301 
25 Hodža, 1904 
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no zároveň odmietal idealizujúce a romantizujúce, etnicko-kultúrne predstavy o národe, 

reprezentované najmä martinským vedením Slovenskej národnej strany. Jeho videnie 

národnej problematiky spájalo filozoficko-teoretické východiská s požiadavkami 

hospodárskymi, politickými a kultúrnymi. 

Sociologická tematizácia malého národa predstavuje pritom jednu z ťažiskových 

oblastí Hodžovej teoretickej tvorby popri rurálnej sociológii, ktorá kontextuálne súvisela 

s presadzovaním politiky agrarizmu. 26  Hodža sa zaoberal historickými súvislosťami 

existencie malého národa, jeho národnou samostatnosťou (svojbytnosťou) a postavením 

v reálnych vnútro i zahranično-politických a spoločenských vzťahoch. Do tohto kontextu 

prirodzene zapadá teoretický, ale aj prakticko-politický záujem o problematiku 

nacionalizmu, šovinizmu a pestovania česko-slovenskej vzájomnosti. Myšlienkovou osou 

takto orientovaných úvah bolo hľadanie vzájomného pochopenia a bezpečného ukotvenia 

malých národov v priestore strednej Európy, ktorý bol historicky neustále ohrozovaný 

veľmocenskými ambíciami Nemecka, Rakúska, resp. Rakúsko-Uhorska a Ruska. V otázke 

malého národa sa zásade sa stotožnil s názormi T. G. Masaryka a v tejto myšlienkovej línii 

pokračoval s odstupom času aj po skončení svojej politickej kariéry, čo zavŕšil v obsiahlej 

štúdii Federácia v strednej Európe.27 V uvedenej práci píše: „Čo s malými národmi? Keď sa 

malé a stredne veľké krajiny strednej Európy jedna za druhou stávali obeťami zdrvujúcej 

agresie, veľa...“politikov a spisovateľov obnovilo starú diskusiu o tom, či malé a dokonca 

stredne veľké národy sú, alebo nie sú hodné záchrany a zachovania pre ľudstvo. Každý 

národ, veľký, stredný či malý, má rovnaké právo žiť, ... nijaká moc nemá právo zničiť 

národ, nech je malý a slabý. Hoci je jednotlivec najslabšou sociálnou jednotkou, jeho práva 

sú neodškriepiteľné a úlohou demokracie je tieto práva nielen chrániť, ale ich aj rozširovať 

na ekonomické a sociálne oblasti... Malé národy majú nepochybne právo žiť.“28 Referencia 

o politicko-právnej ako aj sociologickej relevancii pojmu malého národa je v tomto texte 

nespochybniteľná. 

 Súčasťou Hodžovho úsilia bolo prekonanie pasivity malého národa, ktorá z neho 

dlhodobo formovala len objekt, lež nie subjekt dejinného procesu, čo autor citlivo 

reflektoval a čo ho orientovalo k záujmu o slovenský vidiek a vrstvu roľníctva, ktoré bolo 

ohniskom jeho „drobnej práce“, politickej a sociálnej aktivity v období účasti na vrcholnom 

politickom dianí v predmníchovskej ČSR. Modernizačnú ideu hospodárskeho pokroku, 

                                                           
26 Kollár, 1994 
27 Hodža, 1997 
28 Hodža, 1997, s. 215 
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ktorú všeobecne presadzovali hlasisti, Hodža redukoval v podstate na pokrok v agrárnom 

sektore, ktorý pokladal za centrum slovenského hospodárskeho života, preto aj svoju nielen 

teoretickú, ale najmä politickú a hospodársku snahu zameral práve na roľníctvo, ako subjekt 

agrárnej ekonomickej aktivity. Realizmus, konkretizmus a „drobná práca“ mali viesť 

k postupnej meliorizácii pomerov, k tlmeniu tendencií, smerujúcich k výraznejším 

sociálnym pohybom, čo súviselo s hlasistickou, a zároveň Masarykovskou ideou odmietania 

sociálnej revolúcie. Hodžov metodologický prístup k ponímaniu a interpretácii agrárnej 

problematiky a postupnej premeny roľníctva nadobudol zreteľne evolucionistický charakter, 

čo bolo len ďalším dôkazom Masarykovho filozofického a sociologického vplyvu. Súčasťou 

tohto prístupu bol napokon Masarykov dôraz na hodnoty, ktorých nositeľmi môžu byť tak 

malé, ako aj veľké národy, s čím sa Hodža stotožnil a čo bolo základným mottom 

angažovanosti smerom k aktívnemu napredovaniu slovenského etnika. Za významnú 

hodnotu pokladal Hodža vieru, náboženstvo, ktoré ponímal ako zdroj mravnosti 

a pripisoval mu dôležitosť tak v živote indivídua, ako aj celého národa. Význam 

náboženstva ako hodnoty považoval za špecifickú črtu slovanských národov vôbec, čo bolo 

významným poznatkom pre skúmanie v oblasti politiky, vedy, aj umenia. 29 Mal zámer tento 

motív rozvíjať smerom k psychologickému bádaniu, čo bolo inšpirované dielom 

francúzskeho psychológia G. Le Bona. Jednako dominantné postavenie v Hodžovom 

skúmaní národa zaujímali predovšetkým otázky politické, hospodárske a kultúrne, a to 

najmä jazykové. Osobitnú dôležitosť im prikladal v období boja proti maďarizačnému 

útlaku, keď kriticky reflektoval politiku maďarských vládnych elít, keďže táto nesledovala 

len úzko nacionalistické ciele, ale jej dôsledkom bolo celkové zhoršenie sociálnych 

a ekonomických podmienok života slovenského etnika a ovládnutie hospodárskeho života 

bývalého Horného Uhorska. Najhoršie dopady tejto diskriminačnej politiky pociťovalo 

vidiecke obyvateľstvo, čo postupne malo za následok dusenie zostávajúcich ohnísk 

národného uvedomenia. Hodža predpokladal príčinnú spojitosť medzi sociálnym 

a ekonomickým útlakom a stupňom národného uvedomenia, čo by za vtedajších podmienok 

viedlo k jeho faktickej likvidácii, preto hľadal východisko v užšom spojení Čechov 

a Slovákov na základe hospodárskej spolupráce. Jeho predstava, ktorú v časoch prvej 

Československej republiky pretavil do praktickej politiky sa zakladala na otvorení 

hospodárskeho priestoru českým podnikateľským kruhom, v dôsledku čoho očakával 

pozdvihnutie hospodárskeho života a odstránenie prílišnej pasivity v slovenskom prostredí. 

                                                           
29 Bližšie v: Hodža, 1931 
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Možno konštatovať, že Hodža intenzívne spojitosť národnej otázky s hospodárskym 

životom krajiny, čomu sa venoval už vo svojich článkoch pre časopis Hlas v r. 1898.30 

Motív vzájomnej podmienenosti hospodárskej samostatnosti a politickej slobody národa 

neskôr gradoval v období pred 1. svetovou vojnou v jeho ďalšej politickej a žurnalistickej 

činnosti. 

Riešenie otázky miesta a poslania malého národa nebolo jednoduchou úlohou: ako už 

bolo uvedené, Hodža prijal Masarykovu ideu jednotného československého národa, ktorá de 

facto jeho vlastné národné úsilie problematizovala a metodologicky zneistila. História 

ukázala, že táto idea napokon vyústila do politickej platformy čechoslovakizmu, ktorý sa 

stal vážnym problémom tak predmníchovskej, ako aj povojnovej politiky a následne prispel 

k dlhodobému Hodžovmu odsudzovaniu jeho politickými protivníkmi, predovšetkým na 

slovenskej politickej scéne. Na prelome storočí bolo pôvodnou Hodžovou snahou preukázať 

životaschopnosť slovenského národa ako súčasti etnografického celku v politickom 

a kultúrnom spojenectve s českými, moravskými a sliezskymi súčasťami tohto 

konglomerátu.31 Motívom tejto snahy bolo nájsť optimálne riešenie postavenia Slovákov 

v danom štátoprávnom usporiadaní. Svoje názory na problém neskôr modifikoval 

a zdôrazňoval, že „... myšlienková konštrukcia česko-slovenskej jednoty musí počítať aj 

s mravnými, historickými a psychologickými predpokladmi u všetkých, ktorým chce dať 

národnú alebo politickú konštrukciu“. 32  Bol si totiž vedomý mnohých odlišností medzi 

slovenským a českým národom, tak z hľadiska historického a politického vývoja, ako aj 

psychologických, kultúrnych a mravných atribútov, ktoré v sebe obsahovali potenciál 

možných nedorozumení, čo nakoniec vývin vzťahov oboch národov počas desaťročí 

vzájomného spolužitia aj dostatočne preukázal. K posilneniu slovenskej samostatnosti mal 

prispieť najmä kultúrny rozvoj, pestovanie jazyka, tvorivosti , čo mal podporiť rozvoj 

národnej literatúry, umenia, celková aktivita na poli rozvíjania vlastnej civilizácie. V tomto 

zmysle postuloval Hodža pestovanie mravného nacionalizmu, ktorý je „... 

nepostrádateľnou hybnou silou k rozpätiu všetkých vlastných schopností, ktoré majú tvoriť 

prínos k štátnemu politickému celku“. 33 Hodža sa postupne vymaňoval z centristických 

predstáv a Slovákom priznával postavenie relatívne samostatného národa, prirodzene 

s určitými obmedzeniami, ktoré vyplývali z navonok deklarovanej politickej doktríny 

jednotného československého národa. Táto zmena stanoviska sa v tridsiatych rokoch 20. 
                                                           
30 Bližšie v: Kollár, 1994, s. 41 
31 Bližšie v: Hodža, 1930 
32 Hodža, 1934 
33 Hodža, tamže 
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stor. jasnejšie profilovala v koncepcii regionalizmu, keď sa Hodža pokúšal vytvoriť blok 

slovenských politických strán, ktoré by v zmysle posilnenia samostatnosti vytvorili tlak na 

vtedajšiu vládu, čo napokon vyústilo do konfrontácie s pretrvávajúcou Masarykovou 

a následne Benešovou predstavou o jednotnom československom národe a štáte.34 Odlišné 

stanoviská v otázke postavenia národov v spoločnom štáte u oboch štátnikov poznamenali 

vzájomný vzťah Hodžu a Beneša aj počas emigrácie v čase 2. svetovej vojny. Pritom 

Hodžov prístup bol relatívne umiernený: ako podotýka K. Kollár, Hodža pripúšťal prijatie 

koncepcie samostatného slovenského národa a „slovenského nacionalizmu“, ale len 

v abstraktnej podobe akéhosi mravného princípu, keď zdôrazňoval, že „... konštruktívny 

slovenský nacionalizmus nie je štátu nepriateľom, ale jeho spolubudovateľom. Ide o to, aby 

nebol formulovaný politicky, lebo tak by skutočne viedol k politickej separácii... teda 

slovenský nacionalizmus ako mravný princíp, ale za všetkých okolností jednotný 

československý národ politický. V praktickej politike to znamená nie centralizmus, ani nie 

autonómiu, ale štátno-politicko-národnú jednotu a regionalizmus s administratívnou 

samosprávou“.35 Hodžova koncepcia národa v konotácii s navrhovaným regionalizmom už 

v tomto období predstavovala akýsi medzistupeň medzi pražským centralizmom 

a slovenským politickým autonomizmom. Bola síce osobne psychologicky i politicky 

vysvetliteľná, no vo svojom dôsledku plodila podozrievania a nedorozumenia na oboch 

stranách politického spektra a podpísala sa aj pod charakter neskorších historických 

interpretácií stanovísk M. Hodžu. Napokon, ani metodologicky nebola jednoznačne 

a pregnantne sformulovaná, skôr možno hovoriť o istej „účelovosti“ zdôrazňovania 

niektorých atribútov národa podľa toho, ako to vyžadovali potreby praktickej politiky. 

Hodža nedospel do štádia komplexného definovania národa ako sociologickej kategórie, vo 

svojom úsilí zastal na polceste. Ku cti mu slúži, že sa pokúsil o posun vymedzenia 

a interpretácie problematiky smerom od politickej kategórie jednotného národa v zmysle 

koncepcie čechoslovakizmu k jeho umiernenejšej, diferencovanejšej, hoci politicky 

i metodologicky konfúznejšej verzii. Napriek tomu, že otázky národa boli v popredí 

Hodžovej tvorby aj v období emigrácie, keď pracoval nad svojím politickým odkazom 

Federácia v strednej Európe, ani v tejto práci metodologicky neprekročil horizont 

voluntaristického a pozitivistického vymedzenia kategórie národa, hoci politicky sa 

                                                           
34  K téme regionalizmu viac v: Slovenská otázka v 20. storočí, 1997. M. Hodža: Nie centralizmus, nie 
autonomizmus, ale regionalizmus v jednom politickom národe. 
35 Kollár, 1994, s. 51 
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významne posunul k vízii roly slovenského (malého) národa v budúcom usporiadaní 

povojnových európskych pomerov. 

1.3 Národ a kultúra v diele Jána Lajčiaka (1875 – 1918) 

Dielo filozofa a teológa, orientalistu a evanjelického kňaza J. Lajčiaka zaradil do dejín 

slovenskej sociológie Samuel Štefan Osuský, ktorý z pozostalosti predčasne zosnulého  

J. Lajčiaka zostavil monografickú prácu a pomenoval ju Slovensko a kultúra.36 Práca, ktorá 

vznikla na základe prepisov Lajčiakových neúplných poznámok, vďaka editorskej práci  

S. Š. Osuského predstavila prekvapujúco myšlienkovo kozistentné, vedecky podložené 

a najmä kriticky formulované výpovede o stave slovenskej spoločnosti. Svojím 

myšlienkovým záberom a analytickou hĺbkou poukazuje veľmi realisticky na rôzne stránky 

života slovenského národa, jeho kultúrne osobitosti a načrtáva rad sociálnych problémov, 

ktoré rezonovali vo vtedajšej spoločnosti. Lajčiak mal za cieľ podrobiť kritickej úvahe celý 

slovenský život so zámerom predstaviť systematické vedecké dielo.37 Dôvodom bola zrejme 

Lajčiakova negatívna skúsenosť s intelektuálnym odmietnutím a nepochopením jeho 

názorov zo strany kompetentných predstaviteľov úradov, ktorí o jeho osude rozhodovali.  

J. Pašiak sa domnieva, že na základe toho sa Lajčiak rozhodol orientovať na využitie 

filozofických a sociologických poznatkov na analýzu kultúrneho života Slovenska, 

slovenskej spoločnosti a národa. 38  Autorova ambícia sa naplnila a vzniklo tak vedecky 

koncipované dielo o slovenskej spoločnosti a slovenskom národe. Treba zároveň upozorniť 

na fakt, že podobne ako M. Hodža, aj Lajčiak hovorí o „malom národe“ a potrebe jeho 

aktivizácie: „Národ, akýkoľvek je malý, musí s historickým vývinom ľudstva držať krok. 

Čím skôr si osvojí nové idey a podľa nich svoj život zariadi, tým je životaschopnejší... „pre 

malý a kultúrne nevyspelý národ veľmi dôležitá otázka je, či vie pochopiť svoju situáciu...  

a či v zápase národov vie uhádnuť úlohy a povinnosti, ktoré naň čakajú... kultúryschopný 

národ sa musí usilovať v historickej dráme národov zaujať a hrať aktívnu rolu.“39 

J. Lajčiak ako mimoriadne vnímavý a vzdelaný človek európskeho formátu sa snažil do 

slovenského priestoru na začiatku 20. storočia implantovať modernizačné idey, ktoré ho 

ovplyvnili počas štúdií v Nemecku a vo Francúzsku. V tom čase európska veda prechádzala 

výraznou premenou, čo sa prejavilo aj v spoločenských vedách: pozitivistická paradigma 

bola na vzostupe a cez evolucionistický prístup si prerazila cestu do formovania modernej 

                                                           
36 Lajčiak, 1920. Lajčiakovo dielo vyšlo doteraz v piatich vydaniach, naposledy v r. 2007. 
37 Lajčiak, 1994, s. 27-28 
38 Pašiak, 1996, s. 70 
39 Lajčiak, 1994, s. 34-35 
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sociológie začiatku storočia. Jej vplyv sa premietol predovšetkým do Lajčiakových úvah 

o formovaní národného povedomia ako základu pre vznik národnej kultúry, a tým 

k napredovaniu slovenského národa ako celku. Lajčiakova koncepcia národa nesie znaky 

sociologického uvažovania: jej základom je kultúra ako špecifický dynamický ľudský 

výtvor, ktorý vzniká pri evolučnom vyčleňovaní sa človeka z prírody: „Kultúra je 

podrobená ustavičnému vývinu. Evolúcia je heslom moderného života. Ak chceme pochopiť 

kultúru jedného národa, musíme mať na zreteli ideu evolúcie“. 40  Pri vývoji kultúry 

zdôrazňuje rolu indivídua ako nositeľa ideí, ktoré sú významným faktorom každého vývinu. 

Zmyslom života indivídua, ako aj celého národa je tak tvorenie kultúry.41 Kultúrny boj za 

slovenský národ však nemal byť nejakým emotívnym heslom, ale mal sa viesť na 

vedeckých základoch, čo si vyžadovalo prepracovanú metodológiu. Lajčiak sa opieral 

o množstvo pozorovaní sociálnej reality, pri deskripcii skutočnosti využíval najmä 

induktívnu metódu. V konečnom dôsledku mal byť práve rozvoj národnej kultúry tým, čo 

privedie slovenský národ k prosperite. Lajčiak však narazil na odpor konzervatívnych, 

najmä cirkevných kruhov a tie jeho osobnosť postupne marginalizovali. Jeho kriticko-

realistické pohľady na život, stereotypy a idey formujúce spoločnosť na Slovensku 

nastavili neidealizujúce zrkadlo zvykom a mravom, každodennému životu, prednostiam 

a nešvárom, ktoré charakterizovali život rôznych spoločenských skupín, cirkvi 

nevynímajúc. Lajčiak „majstrovsky prepája makrospoločenskú analýzu slovenskej 

spoločnosti s mikrosociologickou skúsnosťou rodiny, cirkevníkov, obce...“ 42 , v čom sa 

komplementárne prejavujú sociologické optiky M. Webera (v časti Slovák ako národné 

indivíduum) a E. Durkheima (Slovenský ľud ako masa). 43  Osobitnú pozornosť venoval 

Lajčiak formám kultúrneho života, kde hodnotiacim spôsobom typologizoval podoby 

Slovákov s vymedzením ich nosných charakteristík. Prísna a realistická typológia nebola 

samoúčelná, jej zmyslom bolo poukázať na problematické prejavy v spôsobe života národa, 

v jeho kultúre, ktoré bolo treba odstrániť, alebo im čeliť. Stala sa však predmetom 

konfrontácie, ktorú rozpútali Lajčiakovi kritici a ktorá viedla k jeho ostrakizovaniu 

a masívnemu odsudzovani. 44  Svojím sociologickým realizmom Lajčiak sprostredkoval 

objektívny pohľad na slovenskú spoločnosť a jej časopriestorové vymedzenie: uvedomoval 

si „diachróniu sociálneho času slovenskej spoločnosti, slovenského národa, slovenského 
                                                           
40 Tamže, s. 38 
41 Bližšie v: Turčan – Klobucký, 2004, s. 85 
42 Pašiak, 1996, s. 70 
43 Tamže, s. 70. Treba dodať, že Lajčiak bol oboznámený s prácami dobových klasikov sociológie, ako boli  
E. Durkheim, H. Spencer, L. Gumplowicz,  M. Weber. 
44 Spomeňme napr. J. Janošku, na ktorého protirečivé vyjadrenia upozornila A. Kvasničková (1996). 



Eva LAIFEROVÁ 

21 

kultúrneho života v porovnaní so sociálnym časom,“ ... „kultúrnym životom veľkých 

vzdelaných národov“.45 Jadro modernizačného procesu videl v kultúre, ktorá sa neustále 

vyvíja a je podrobovaná fluktuáciám: v tomto zmysle poukazoval na rozmanitosť 

a špecifickosť sociokultúrnych stránok spoločenského života, na rozporuplnosť tradičných 

a moderných prvkov života, kde sa už formovali zárodky občianskej spoločnosti, ale 

zároveň pretrvávali elementy tradičnej spoločnosti. 46  Snahou poukázať na historické 

zaostávanie a potrebu sebauvedomenia národa v zmysle kultúrnej modernizácie na ceste 

k spoločenskej prosperite sa Lajčiak priblížil úsiliu svojich súčasníkov – hlasistov 

o zapojenie slovenského národa do širšieho prúdu modernizačných tendencií, ktoré v tom 

čase pretvárali európske spoločnosti a vymaňovali ich postupne z tradicionalistického 

myšlienkového, ale hlavne politického a sociálneho ukotvenia. Jednako dlhodobo 

absentujúci kontakt Lajčiaka so slovenským prostredím, a najmä s nositeľmi 

modernizačných aktivít bol zrejme hlavným dôvodom, pre ktorý jeho úsilie nenašlo reálnu 

podporu a zostal tak „osamelým bežcom“, ako ho označila A. Kvasničková. 47  Svojimi 

súčasníkmi nepochopený a dlhodobo odmietaný Lajčiak sa spoločenského uznania nedožil. 

„Optika tragédie nepochopenia Lajčiaka v jeho dobe na Slovensku sa popularizovala, 

tradovala a pretrvávala s výraznou prevahou nad vlastným poznávaním a poznaním obsahu 

jeho diela“. 48  Na význam J. Lajčiaka pre rozvoj slovenského intelektuálneho života 

upozorňovali počas uplynulého storočia viacerí autori 49 , no snáď najintenzívnejšie ho 

pripomínal B. Petrík, ktorý sa zaslúžil o starostlivé spracovanie Lajčiakovej bibliografie, 

uvedené vo vydaní Slovenska a kultúry z r. 1994,50 ako aj o text scenára k dokumentárnemu 

filmu o J. Lajčiakovi pre STV v r. 1995.51 

Nadčasovosť a aktuálnosť Lajčiakových myšlienok sa prejavila spravidla v zlomových 

situáciách slovenských dejín, pri presadzovaní tendencií, smerujúcich k ruptúre, zmene 

politických režimov, ku zmene kultúrnej paradigmy, keď sa v konkrétnych situáciách 

obnažili individuálne charaktery aktérov dejín a spoločnosť sa musela vyrovnávať so 

zmenami, ktorých dôsledky prijímala často ambivalentne či s nevôľou aj v závislosti od 

toho, aké spoločenské skupiny tieto zmeny presadzovali a uvádzali do praxe. 

 

                                                           
45 Bližšie v: Pašiak, 1996, s. 70 
46 Lajčiak, 1994, s. 30-31. 
47 Kvasničková, 1996, s. 353 
48 Kvasničková, 1996, s. 357 
49 S. Š. Osuský, B. Kováč, neskôr E. Várossová, D. Slávik 
50 Petrík in: Lajčiak, 1994 
51 STV Bratislava, 1995, režisér F. Bartko. 
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2 Sociologická koncepcia národa v diele Antona Štefánka 

a predstaviteľov Bratislavskej sociografickej školy 

2.1 Historický kontext a metodologické východiská  

Objasnenie dobových súvislostí, ktoré podmieňovali vznik a formulovanie koncepcie 

národnej otázky, umožňuje sprostredkovať chápanie národa, jeho funkciu a napokon 

aj zmysel, aký sa v konkrétnej dobe pripisoval ideológii od neho odvodenej, teda 

nacionalizmu. Jeden zo základných metodologických problémov predstavuje vždy samotné 

vymedzenie pojmu národa, pre ktorý niet jednotnej definície. Na odlišnosti v jeho 

ponímaní dlhodobo upozorňujú viacerí autori s tým, že iným spôsobom sa poníma 

v západoeurópskom poňatí, kde štáty vznikali na základe relatívne stáleho územia, iným 

spôsobom v regiónoch strednej a východnej Európy, kde sa štáty formovali z národov.52 Ak 

použijeme sociálne kategórie, za spoločné znaky národa možno považovať: jazyk, alebo 

dialekty jazyka, spoločné územie, spoločné zvyky a tradície, ktoré za istých podmienok 

nadobúdajú podobu práva, spoločné záujmy, spoločná potreba jediného vládcu ako autority 

osobnosti, orgánu, či systému funkcií.53 Každopádne národ nemožno považovať za „večnú“ 

kategóriu, ale je výsledkom dlhého a komplikovaného historického procesu. 54  Ako 

spoločenský útvar sa národ formoval do podoby veľkej sociálnej skupiny upevňovaním 

určitej kvality vzťahov – jazykových, politických, náboženských, kultúrnych, sociálnych, 

ekonomických a právnych – v ich rôznych kombináciách, ale najmä pôsobením vedomia 

spolupatričnosti, národným vedomím, národnou identitou. Uvedené charakteristiky potom 

možno hlbšie kvalitatívne diferencovať a operacionalizovať, čo umožňuje empiricky 

skúmať a analyzovať štruktúrne a procesuálne charakteristiky takého komplexného javu, 

akým národ je. 

Téma aktuálneho stavu národa a jeho vývinových peripetií bola jednou z úloh, ktorých 

preskúmanie považoval A. Štefánek už od univerzitných čias za jeden z najdôležitejších 

politických problémov spoločnosti po rakúsko-uhorskom vyrovnaní r. 1867. Zároveň ho 

poňal ako výzvu k osobnej angažovanosti, čo zdôvodil v nepublikovanej štúdii Ideové 

predpoklady hlasistického hnutia (1950) najmä absenciou politického a národného 

povedomia slovenského etnika. 55  P. Gula pochopil Štefánkove zámery pri koncipovaní 
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a rozvíjaní problematiky národa v kontexte slovenského sociálneho a politického myslenia: 

„Zameranie na problém národa u profesora Štefánka prinieslo so sebou uvedomenie si jeho 

sociologickej závažnosti v súčasnom spoločenskom dianí a viedlo ho k uvedomenému 

pestovaniu vedy o národe, ktorú označoval termínom homoetnológia alebo 

etnosociológia“. 56 Prioritné postavenie tematiky národa v Štefánkovom myslení a diele 

zvýznamnil aj český sociológ D. Janák: „Celá Štefánkova publikační činnost v Sociologické 

revue by se dala docela dobře zastřešit pojmem národ. Problematika národa a zejména 

slovenského národa v různých kontextech byla ústředním bodem celoživotního Štefánkova 

sociologického i politického zájmu“.57 

Terminologické vymedzenie vedy o národe sa u Štefánka vyvíjalo postupne v súvislosti 

s tým, ako sa vyrovnával s filozoficko-politickými predpokladmi tematizácie osobným 

nasadením v národnostnom boji za uznanie slovenského národa v raných etapách až po 

snahu sociologicky skúmať, vymedziť a interpretovať sociálnu štruktúru slovenského etnika 

na vrchole sociologickej tvorby. Treba zdôrazniť, že Štefánkov prístup k otázke národa sa 

menil od sociálno-filozofického a sociálne-právneho poňatia k sociologickému v zmysle 

teoreticko-metodologickej prípravy na komplexné empirické skúmanie slovenského 

etnika. 58  Širší spoločenský kontext Štefánkovho úsilia na poli skúmania národa 

a presadzovania národnej myšlienky rámcovalo rovnako jeho osobné nasadenie v národnom 

hnutí pred r. 1918, ako významného politického aktéra v čase zakladania Československej 

republiky, jej čelného vládneho a parlamentného funkcionára, neskôr účastníka SNP, 

povojnového rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý bol napokon 

komunistickým režimom vyradený z verejného a spoločenského života.59  

Štefánek spočiatku cielene diferencoval historický a sociologický aspekt skúmania 

etnosu, národa a národnosti a zvažoval, pod pojem ktorej vedy prináleží – etnológie či 

sociológie.60 Dôležité však bolo pristupovať k národu zo sociologického hľadiska, čiže na 

základe pozitívnych empirických faktov. Ako zdôraznili Turčan a Klobucký, národ pre 

Štefánka predstavoval historicky sa utvárajúci celok. 61  Národy tvoria v ľudskom živote 

akési priame pokračovanie vývinovo najprirodzenejšej sociálnej skupiny, ktorou je rodina. 

V procese formovania národa potom zohráva kľúčovú rolu vedomie spolupatričnosti členov 
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58 Laiferová, 2000a 
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etnickej jednotky a vôľa túto integráciu udržať. Každé etnikum, každý národ si uctieva 

svojich predkov, hrdinov, významných predstaviteľov svojho rodu, z ktorých vzišiel, a tým 

si uchováva vedomie svojho pôvodu vo svojej kultúre, vo svojich tradíciách. Tendencia 

zoskupovania sa týchto jednotiek do väčších celkov je v Štefánkovom ponímaní hlavnou 

vývinou líniou v dejinách spoločnosti. Ide o prirodzený spontánny proces, nie čisto 

racionálny. Jeho základom je spolupatričnosť, spolupráca, syngenéza a akulturácia, 

ktoré prekonávajú izolovanosť partikulárnosť a romantizmus, vychádzajúci 

z emocionálnych zdrojov nacionalizmu. Štefánkovou snahou bolo odmýtizovať nacionálne 

tendencie vo vedomí ľudí.62 V prístupe k vymedzeniu národa badať kritiku v danej dobe 

vplyvného organistického smeru, keď Štefánek zdôrazňuje skutočnosť, že národ je 

„organizmom sui generis, ktorého životné normy nie sú totožné s normami jeho 

jednotlivých súčiastok. Nie záujmy jednotlivých rodín, skupín rozhodujú o aktivite národa 

či štátu, ale záujmy celku (národa, štátu) rozhodujú nad životom jeho jednotlivcov.“63 Tému 

národa zároveň prepája s poňatím štátu a zameriava sa na analýzu moderných podôb 

nacionalizmov, tzv. integrálneho nacionalizmu, ktorý vychádza z jednej novej organizácie 

hospodárskeho života a rozvoja priemyslu. Odhaľuje tak vývinové tendencie, ktoré mala 

skúmať práve sociológia s poukazovaním na dôsledky ideologizovaného vedomia. 64  Za 

osobitne dôležitú úlohu pokladal Štefánek skúmanie dynamiky národa, čo bolo 

konzistentné s dobovými pozitivistickými prístupmi ku skúmaniu spoločenskej dynamiky: 

teda zamerať sa na otázky vzniku, vývoja a diferenciácie národa, pričom zdôrazňoval 

premeny foriem, funkcií, intencionálnych ideálov.65 

Téma národa sa tak periodicky objavuje v Štefánkovom diele v priebehu celého 

polstoročia a najviac priestoru získava v interpretácii sociografického výskumu 

Slovenska.66 Touto mohutnou freskou završuje dlhoročné úsilie o preskúmanie slovenského 

etnika (národa) v celej hĺbke jeho významových vrstiev, štrukturálnych dimenzií, 

historického a kultúrneho vývinu. Rok 1944 sa stal rokom vydania III. zväzku Slovenskej 

vlastivedy, ktorej zmyslom bolo komplexne vedecky zdokumentovať poznatky o Slovensku, 

stupni jeho spoločensko-kultúrneho vývoja, ako aj preukázať spôsobilosť vedeckého 

výskumu na Slovensku. Základy sociografie Slovenska možno chápať ako prejav ambície 

zavŕšiť jednu etapu vývoja sociologickej vedy tak v jej teoretickom, ako aj empirickom 
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vyjadrení v zmysle akčného pozitivistického programu. A. Štefánek zdôvodnil svoj prístup 

potrebou odmietnutia vnášania náboženstva či nacionalizmu do vedy, preto sa snažil 

koncipovať výskum nezaujato, odmietal špekulácie, mystiku, voluntarizmus, ktoré 

nachádzal u súdobých autorov – vedcov, politikov aj literátov. 67  Táto snaha smerovala 

k formulovaniu výpovedí o sociálnej realite bez nacionalistickej zaujatosti, ktorej sa chcel 

vyvarovať, nakoľko mal už množstvo životných skúseností z politického boja 

a ideologických prejavov na poli vedy najmä počas obdobia vojnového Slovenského štátu. 

Na jednej strane sám A. Štefánek nezapieral v sebe slovenského vlastenca,68 no z druhej 

strany sa vždy usiloval byť verný krédu vedeckej objektívnosti, hoci to nemuselo byť za 

daných historických okolností populárne. Z tohto dôvodu vzniesol požiadavku zvedečtenia 

sociológie a tým aj jej výpovednej hodnoty: „Sociológ nie je povolaný dávať zákony 

národu, ale môže sa stať prospešným poradcom zákonodarcov a úradníkov, ktorí sú schopní 

ťažiť zo živého prameňa sociologickej vedy“.69 Rolu sociológa podčiarkol najmä tým, že 

pochopil význam informačnej hodnoty sociologického poznania pre sféru politického 

riadenia spoločnosti.  

2.2 Predmet skúmania a jeho analýza 

Štefánkovým zámerom bolo hlbšie analyzovať jednotlivé zložky života národa a jeho 

kultúry: národ predstavuje ako organický celok, ktorý má svoju biologickú, materiálnu 

i duchovnú stránku a ktorého vývoj podlieha procesom diferenciácie, akulturácie, infiltrácie, 

asimilácie, izolácie, ktoré menia kultúrne, jazykové, náboženské, politické a hospodárske 

pomery.70 Metodologický prístup Štefánka sa opieral o Comteov pozitivizmus, pričom sa 

sústredil najmä na teóriu sociálnej dynamiky, aby identifikoval stupeň vývinu slovenského 

národa a poukázal na potreby jeho rastu a rozvoja do vyššej vývinovej fázy. S tým 

korešponduje snaha poukázať na skúmanie dynamických prvkov, ktoré národ pretvárajú ako 

je najmä jazyk, hmotná a duchovná kultúra. Napriek tomu, že si bol vedomý určitých 

metodologických nedostatkov v postupe prác, najmä z pohľadu disponibilných 

informačných zdrojov, jeho odhodlanie postupovať vo výskume vytýčeným smerom malo aj 

ďalší význam. Svojej práci pripisoval osvetovo-popularizačnú funkciu, jednak v prospech 

samotnej sociológie ako vedy, jej poznatkov a v neposlednom rade v prospech 

rozpracovania monografickej metódy a jej aplikácii na výskum Slovenska. Z pohľadu 
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súčasného stupňa rozvoja vedy možno kriticky pristupovať k zvolenému postupu: 

k metodologickým zásadám výskumu, vytýčeniu tematických priorít, neoprávnene 

marginalizovaným problémom ako bola napríklad téma industrializácie Slovenska, 

štruktúrna analýza robotníckej triedy, ako aj k uplatneniu typologickej metódy, 

k samotnému spôsobu interpretácie údajov a následným zovšeobecneniam. 71  Na druhej 

strane, nesporne prínosným je v súdobom rámci dôraz, aký kládol na demografické 

poznatky a prácu s údajmi tohto typu.72 

Pre Štefánkov prístup bolo typické rozlišovať polarity, charakteristické pre slovenské 

etnikum a jeho život, pozitívne a negatívne javy, čo indikuje hodnotiaci zámer autora. 

Celkový kontext tohto smerovania je podmienený už zmienenou pozitivistickou koncepciou 

národnej dynamiky,73 ktorá implikuje optimistický názor na vývinovú trajektóriu národa 

a ktorá bola napokon v zhode s agrárnickou ideológiou. Štefánek pravdepodobne náležite 

nedocenil dosah industrializačnej vlny, ktorá prechádzala Slovenskom a ktorá, hoci 

nerovnomerne, výrazne menila charakter typicky agrárnej krajiny. Venoval relatívne málo 

pozornosti problematike robotníctva na Slovensku a jeho štruktúrnym aspektom ako triedy. 

Naopak, sústavne akcentoval miesto slovenského roľníctva (v origináli používal termín 

„zemedelstvo“, ktoré však považoval za širší pojem, než „roľník“)74 a ktoré, ako uviedol 

v doslove, bude aj v budúcnosti chrbtovou kosťou slovenského národa. 75  Jedným 

z argumentov bol význam roľníctva pre zabezpečenie potravy: „roľníctvo nielen živí národ 

organickými produktmi, bez ktorých je štátny a národný život nemožný, ale svojou 

štruktúrou a duchom typizuje národ, dáva mu možnosť stvoriť originálne hodnoty kultúrne 

a sociálne“.76 Štefánek ponímal sedliackeho ducha a vidiecke prostredie ako kontrapunkt 

voči „dobe medzinárodného materializmu, veľkomestskej nivelizácie“, ako útočište „pred 

mechanizáciou, davovosťou a šedivou urbanizáciou“ 77 . Možno si položiť otázku, či ide 

o zámernú idealizáciu hodnotového zázemia rurálneho prostredia Slovenska v opozícii voči 

modernizačným trendom urbanizácie a industrializácie, ktoré Štefánkovi súčasníci ako napr. 

M. Weber, či W. Sombart v sociológii väčšinou považovali za rozhodujúce znaky epochy? 

Netreba zabúdať, že Štefánek programovo odmietal liberalistické, ako aj marxistické 

prístupy ku skúmaniu roľníctva a argumentoval príkladom svojho súčasníka, chorvátskeho 
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sociológa M. Mirkoviča, ktorého postoje boli orientované podobným spôsobom. Mirkovič 

písal o „úteku z vidieka“ už v r. 1937, ktorý údajne spôsobila strojová racionalizácia 

poľnohospodárstva, prírastok obyvateľstva, drobenie roľníckeho vlastníctva a kritika 

veľkoprodukcie. 78  Štefánek chcel zachraňovať roľníctvo a vzor úspechu videl 

v svojpomocnom družstevníctve. Tento motív je známy už zo slovenskej predsociologickej 

produkcie osvietenca S. Tešedíka.79 A tak keď Štefánek uvažoval o potrebe modernizácie, 

bolo to myslené predovšetkým vo vzťahu k roľníctvu.80 Svojpomocnému družstevníctvu 

pripisoval hospodársky a morálny aspekt hlavne tým, že vyvíja tlak na egoizmus 

a individualizmus roľníka, zároveň podporuje solidaritu, čo malo nielen morálno-

psychologický, ale aj politický kontext.81 Zvýraznil tým význam sociologického skúmania 

vidieka a roľníckej mentality. 

Vo vzťahu k budúcnosti priemyslu na Slovensku vyjadril pochybnosti a skeptický 

postoj , čo sa týkalo najmä malého podnikania a remesiel. V tomto ohľade bol pod vplyvom 

názorov W. Röpkeho, na ktorého sa vo svojich hodnoteniach viackrát odvoláva 

akcentovaním významu roľníctva, remeselníkov, živnostníkov, rozvoja maloobchodu ako 

základu nekapitalistickej demokratickej politiky.82 Nepriamo tým načrtol kontúry vlastnej 

predstavy o spoločenskom ideáli, postavenom na demokratických hodnotách 

a nekapitalistickej politike. Vyzdvihoval sektor tzv. neproletárskej existencie v zmysle 

Röpkeho terminológie, ktorého význam umocnila požiadavka decentralizácie priemyslu na 

ploche krajiny, malých miest a rozvoj územného plánovania, v kontrapunkte proti 

„veľkomestsko-priemyselnému nabaľovaniu“. Štefánka silne inšpirovali Röpkeho úvahy 

a ich strategickú platnosť potvrdzoval odvolaním na skúsenosti z leteckej vojny, ktorá 

preukázala nevyhnutnosť decentralizovať priemyselné podniky nielen na vidiek, ale aj pod 

zem. 83  Snaha poukázať na dehumanizujúce účinky industriálnej civilizácie i vlastná 

intuícia ho viedli k obavám, súvisiacim s reálnymi trendmi vo vývoji kapitalizmu 

a stupňujúcej sa deľby práce. Štefánek píše dobovým jazykom o „mašinizme 

a technicizme“, ktoré sú závislé od biologických, sociálnych a mravných zákonov človeka, 

v čom sa zas odvoláva na dielo B. Russela Kultúra industrializmu, ktorý predpovedal cestu 
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ľudstva ku strojovej kultúre. 84  Snaží sa uplatniť sociologické hľadisko pre pochopenie 

vzťahu kultúry a zmieneného civilizačného trendu: „Nás zaujíma otázka, nakoľko 

civilizačný duch vnikol na Slovensko a zapôsobil už rozkladne na duchovnú a hmotnú 

kultúru slovenskú, ďalej ako sa prejavujú tendencie vývojové do budúcnosti. Mechanický 

záznam prístupného materiálu demografického, hospodárskeho, politického atď. výskumu 

by nestačil, keby sme nemali na zreteli i kvalitatívnu hodnotu západoeurópskych 

a amerických novôt a myšlienok, ktoré k nám prichádzajú a modernizujú náš duchovný 

a hmotný život.“85 Štefánek zvýznamnil rolu výnimočných osobností národnej kultúry, ako 

géniov či spisovateľov, ale ich vplyv na vývoj národa vidí „... v širokom prúde 

mnohostoročnej tradície duchovného a hmotného života. Nie indivíduum tvorí kultúru, ale 

kultúra národa dáva možnosť inteligentnému jednotlivcovi vyniknúť nad povrch a tvoriť 

nové hodnoty“.86 Zároveň však upozorňuje, že „kultúrotvorným sa stáva jedinec len vtedy, 

keď vystupuje zo svojej izolovanosti a zapôsobí na široké masy“. 87  Štefánek poníma 

participatívnosť indivídua na tvorbe kultúry dialekticky a zvýrazňuje jeho historickú 

podmienenosť. Od toho odvodzuje vlastné stanovisko k podstate duchovnej kultúry 

národa: rozumie ňou „sociologicky nielen súhrn hodnôt konkrétne daných na poli etickom, 

umeleckom,vedeckom, ale aj určitú typickú schopnosť vývojove stvárňovať duchovné 

hodnoty rozumové a citové. Ide tu o dve veci jedinečne dané, ktoré sa vyznamenávajú 

svojou individualitou a singularitou časove i priestorove. Národ, ktorý nemá schopnosť, 

alebo má len nepatrnú silu tvoriť originálne hodnoty kultúrne, môže civilizačne vynikať, 

môže byť bohatý na hmotné statky, školy, umelecké a vedecké poklady..., ale duchovnej 

originality nemusí mať. Národná kultúra sa nezískava kupovaním, rabovaním alebo 

napodobňovaním inonárodných hodnôt, ale rozumovou a intuitívnou vynaliezavosťou 

a citovým stvárňovaním vlastných i cudzích hodnôt na základe domácich, pôvodných 

schopností duševných. Taká kultúra... svojou originalitou, mnohostoročným vývojom sa 

stáva národnou, nakoľko anonymná duša národného kolektívu vytvorila a stále vytvára 

niečo typického a jedinečného v ľudskej kultúre“.88 Štefánkove názory na povahu národnej 

kultúry sa formovali postupne, ako prenikal do podstaty väzby národa a jeho kultúry, sú 

predovšetkým dôkazom myšlienkovej orginality a snahy nájsť potrebné konotácie a začleniť 

kultúrny prínos slovenského národa do širšieho kontextu dobových civilizačných trendov. 
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Štefánek nadviazal na prvotný motív svojej tvorby úvahou o role nacionalizmu malých 

národov, ktoré hľadajú oporu „... proti imperialistickým a hospodárskym nástrahám 

mocných tohto sveta“,89 a v ktorom sú integrované ideály mravné, náboženské, jazykové, 

estetické, hmotné i politické. Hoci chápe ich úsilie, odmieta vyvyšovanie národa nad 

inštitúcie štátu a kriticky sa stavia voči názorom vtedajších autorít, ako boli E. Renan, či  

J. Novikov, ale aj romanticky orientovaní slovenskí politici na prelome 19. a 20. storočia. 

Poukazuje na nebezpečenstvo zneužívania nacionalizmu v politike, pre hospodárske 

i osobné záujmy, rodinné kliky a pod.: „nacionalizmus môže byť najúčinnejšie mimikry pre 

každého násilníka alebo hrabivca, pretože sa manifestuje navonok najviac národným 

jazykom, ktorý možno v službe egoistickým úzkym pudom ľahko zneužívať“.90 Štefánek 

poníma tento trend ako izolačnú, dobyvačnú a asimilačnú snahu, ktorá však implikuje 

problém vzťahu nacionalizmu a štátnosti. Polemizuje s maďarskými historikmi 

a geografmi ohľadom teórie o priestorovom rozšírení národov, čo súviselo s neutíchajúcimi 

maďarizačnými snahami a zdôvodňovaním tzv. prirodzených hraníc národov a problémom 

vytýčenia maďarského kultúrneho okruhu. 91 Z uvedeného vyplynula potreba zápasiť „so 

záplavou národa“, k čomu vedie cesta cez osvojenie vlastnej kultúry prostredníctvom práce, 

ale ako zdôrazňuje je potrebné poznať tiež svojich susedov a ich kultúru. K tomu však treba 

získavať zbrane spoločenskej, kultúrnej a politickej geografie 92 , čo znamenalo nastoliť 

právny poriadok a blahobyt vo vlastnej krajine a navonok získať autoritu a úctu ku svojim 

historickým právam. Uhorsko však bolo podľa Štefánka „krikľavým prípadom toho, že vo 

vývoji geografickej civilizácie a humanizácie, podľa Vierkandta racionalizácie, môžu sa 

stýkať vedľa seba celé kaleidoskopy stupňov a variácií bez vzájomného ovplyvňovania 

v jednom štátnom telese. Uhorsko je podnes takou chemickou kuchyňou národov, v ktorej 

chradnú vedľa seba izolované kmene“.93 V danej situácii považoval za východisko politickú 

asimiláciu prostredníctvom kultúry, na ktorú sa odvolával Štefánkom citovaný G. Beksics, 

pomocou ktorej bolo možné „... svariť heterogénne živly do veľkej karpatskej, 

stredodunajskej spoločnosti“. 94  Štefánek postrehol význam psychológie v národných 

útvaroch, ktorú považoval za ich hlavnú hybnú silu, a nie geografickú, zemepisnú polohu, 

ktorú podľa neho nadmerne akcentovali maďarskí, ale aj nemeckí autori. 95  Nemenej 

                                                           
89 Štefánek, 1944, s. 398 
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91 Tamže, s. 399 
92 Tamže, s. 401 
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95 Podrobnejšie v časti IX. cit. diela. 
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závažným faktorom bola aj náboženská roztrieštenosť, na ktorú odkazoval viackrát 

autorom citovaný G. Czirbusz, ktorá „... prekáža politickej asimilácii a znemožňuje, aby sa 

Uhorsko stalo národným štátom“.96 Bol tu predpoklad, že náboženské trenice znemožnia 

zjednotenie viacerých národných útvarov do napríklad juhoslovanského, resp. 

všeslovanského štátu. Hoci Štefánek nesúhlasil so všetkými tvrdeniami a argumentmi 

Czirbusza, jednako ocenil odkaz na fakt, že bývalé Uhorsko nebolo geograficky také 

jednotné, ako sa tvrdilo, ako aj nepriame uznanie toho, že Slovensko predstavuje 

geografickú jednotku. Navyše G. Czirbus priznal, že Maďari sa veľmi nestarali o kultúrny 

pokrok národností v minulosti, čo bolo dôvodom neschopnosti vytvoriť z bývalého Uhorska 

kultúrno-politický, prípadne etnický celok. Pre sociológa a aktívneho politika, akým bol 

Štefánek, mali tieto dôvody vysokú cenu: s nimi „môže každý statočný politik obhájiť naše 

oprávnené nároky na nezávislosť voči bývalému Uhorsku“. 97  Uvedené fakty, ako aj 

„organizačná schopnosť, disciplinovanosť, solidarizmus a prispôsobivosť k pomerom 

medzinárodným a nadovšetko politická predvídavosť“ boli preň dôkazmi toho, že „malý 

národ vykonal všetko na uhájenie svojej existencie“.98 

Osobitným spôsobom sa neskôr Štefánek vyrovnával s problémom rastúceho 

slovenského nacionalizmu v kontexte česko-slovenských vzťahov. Jeho postoj 

k predmetnej otázke pôsobí ambivalentne. Na jednej strane zastával líniu spoločného 

československého národa, 99  no z druhej strany si bol vedomý vplyvu autonomistických 

snáh, najmä ľudáckych, ktorými čelila časť slovenskej politickej scény českej hospodárskej 

a sociálnej prevahe. 100  „Štefánek na jednej strane zdôrazňoval, že je Slovák, ale vždy 

jedným dychom dodával, že sa ako Slovák osvedčuje za československú národnú jednotu 

v historickom, jazykovom a štátnom ponímaní“.101 Zároveň však požadoval, aby oficiálna 

politika rešpektovala odlišnosti Čechov a Slovákov, pričom sa zameral najmä na jazykové 

rozdiely, preto sa zasadzoval za paralelné používanie oboch spisovných jazykov. 102 

Slovenský na-cionalizmus ponímal ako čisto jazykový nacionalizmus charak-teristický pre 

malé národy, ktoré sa cítia viac ohrozené vo svojej existencii vo vzťahu k väčším národom. 

Na uvedené stanovisko odkazuje P. Vašš citujúc pramenný zdroj: „Národy malé, ohrozené 

vo svojej existencii, kladú väčší dôraz na izoláciu a sebaochranu vo svojej zemepisne 
                                                           
96 Tamže, s. 401 
97 Štefánek, 1944, s. 402 
98 Tamže, s. 403 
99 Vašš, 2011, s. 123. Pozri tiež Klobucký, 2006a. Na Štefánkov čechoslovakizmus odkazuje napr. Ľ. Turčan, 
s poukázaním na jeho slovenský rozmer, 1994, s. 13 
100 Tamže, s. 124 
101 Bližšie v: Vašš, s. 123 
102 Tamže, s. 120 
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ohraničenej oblasti. Svoj jazyk ako najcennejší symbol jednoty a najsilnejší prostriedok 

propagačný pestujú tak, aby proces individualizačný a osamostatňovací... nemohol byť 

zničený alebo poškodený“.103 Štefánek považoval slovenský autonomizmus a nacionalizmus 

v medzivojnovom období za akýsi symptóm „nezrelosti“ slovenského národa a súčasne ako 

medzistupeň na ceste transformácie k integračnému českoslo-venskému nacionalizmu.104 

Neveril v možnosť nastolenia politickej autonómie Slovenska, ako ani v možnosť 

federatívneho usporiadania vzťahov oboch národov.105  

Samotný vedecko-výskumný program A. Štefánka bol postavený veľkoryso a široko: 

vzorom mu bol sociografický výskum Le Playovej školy, ale najmä rumunského sociológa  

D. Gustiho, ktorý „dáva podrobný, praktický a vyskúšaný návod“. 106  Štefánek zároveň 

priznáva, že nemožno porovnávať slovenské pomery s rumunskými, kde bol v tom čase 

dostatok prostriedkov na realizáciu výskumu, ako aj množstvo vyškolených sociológov. 

Napriek zjavným materiálnym a personálnym hendikepom sa Štefánek odhodlal pracovať 

viac individuálne a v podstatne skromnejších pomeroch. Umožnilo to na jednej strane 

koncentrovať sily univerzitných a akademických spolupracovníkov na túto obsiahlu tému, 

no na druhej strane prinieslo podcenenie rizík nedodržania či opomenutia metodologických 

zásad pri príprave, realizácii, vyhodnotení a interpretácii samotného výskumu. Na uvedený 

problém poukázal aj Štefánkov obdivovateľ a „objaviteľ“ A. Štefánka pre poľskú sociológiu 

W. Winclawski, ktorý v monografii, venovanej jeho dielu píše: „Základy sociografie 

Slovenska nesplňovali prísne metodologické a bádateľské pravidlá – neboli syntézou sensu 

stricto... boli vzorom, vymedzujúcim problematiku. Skutočná sociografia Slovenska čakala 

na svoje spracovanie“. 107  V tomto kontexte vyz-dvihol prácu vtedajších mladých 

sociológov, sústredených v martinskom okruhu, A. Hirnera a P. Gulu, ktorí síce rešpektovali 

Štefánkove zásluhy na rozvoji sociológie a jej využití pri skúmaní Slovenska, no zároveň 

uprednostňovali význam sociológie ako vedy pred samotnou sociografiou, čo zákonite 

viedlo k polemikám, hlavne zo strany P. Gulu.108 

Štefánkova sociografická metóda bola oporou monografického výskumu, no autorovi 

v ňom nešlo len o získavanie a spracovanie kvantitatívnych údajov: súčasťou zámeru bolo 

                                                           
103 Vašš, 2011, s. 120 
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podať aj určité kvalitatívne charakteristiky. Cieľom teda nebol len opis faktov, ale aj ich 

vysvetlenie, čím Štefánek prekročil nielen horizont súdobej empiricky ponímanej 

sociológie, ale aj v tom čase aktuálnych novopozitivistických trendov.109  

Samotná sociografia sa však stala módnou ako pojem v dobovej žurnalistike 30. a 40. 

rokov 20. storočia, čo si vyžadovalo terminologické spresnenie pojmu pre výskumnú prácu: 

v tomto však Štefánek zostal dlžný vede i svojim nasledovníkom. Na problém napokon 

upozornil aj W. Winclawski výhradou, že Štefánek neurobil poriadok v terminológii.110 

Metodologickou inováciou v slovenskej sociológii bol pokus o aplikáciu tzv. 

komponentálnej metódy pre štúdium vidieka, ktorej autorom bol český sociológ  

Z. Ullrich.111 Štefánek oceňuje jej použiteľnosť pre „podrobnú analýzu vonkovského života 

a typizovanie sedliaka, remeselníka, malého kupca atď.... ako sa do terajšej doby vytvárali, 

eventuálne ako sa na základe terajších civilizačných pochodov v blízkej budúcnosti vytvárať 

budú“. 112  Takáto analyticko-syntetická jednotka sa týka sociologicky utvoreného pojmu 

sedliaka, keďže ide „o zisťovanie určitých podobností, ktoré existujú v istej forme 

duchovnej a hmotnej činnosti, triedneho uvedomenia, davového konania, spoločenstva 

reči... právneho poriadku, mesta a vonkova, stupňa bohatstva, veku a vzdelania atď.“113 

Autor poukazuje na vzájomnú prepojenosť, miestnu a časovú podmienenosť prejavov 

podobností, ale zároveň zdôrazňuje potrebu skúmania javov biologických, hospodárskych, 

ideologických, politických, náboženských či inštitucionálnych, ktoré nemožno izolovať od 

celkového názoru.114 Preto nesúhlasil celkom s Ullrichovým prístupom, hoci pripúšťal, že 

„so stránky metodickej možno jedno-druhé v rurálnej sociológii napraviť a presnejšie 

vysloviť“.115 Vzápätí načrtol vlastný postup, založený na potrebe predbežnej analýzy určitej 

oblasti, na ktorú v ďalších krokoch nadväzuje analýza vyššieho stupňa a až po preskúmaní 

všetkých okolností, podobností a odlišností možno pristúpiť ku konečnej syntéze 

a generalizačnej definícii. Takto si predstavoval cestu, na základe ktorej možno tvoriť 

sociologickú terminológiu. Vidí v nej súčasne spôsob, ako budovať typy a následne ich 

zovšeobecňovať do určitých druhov. Opora v štatistickej metóde sa javí Štefánkovi ako 

základný predpoklad presnosti a objektivity poznania, hoci určité situácie si vynucujú aj 

                                                           
109 Novopozitivizmus sa sa začal formovať ako empiricky orientovaná vedecká paradigma zhruba od 20-tych 
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intuíciu a psychologické vnímanie bádateľa. „Dobre vycvičený sociograf kombinuje svoj 

výskum metódou priameho pozorovania, porovnávaním a metódou štatistickou.“116 Akcent 

na spojitosť štatistickej a monografickej metódy boli základné stavebné kamene pre 

budovanie Štefánkovej sociálnej typológie a sociografickej terminológie.  

Štefánek sa opieral o metodologické podnety viacerých českých sociológov, z ktorých 

treba spomenúť hlavne I. A. Bláhu a jeho práce, zamerané na formovanie sociálnych typov 

inteligencie, ako aj roľníka a robotníka.117 Bláhovo poňatie sociálneho typu sa nachádza 

niekde medzi typologickou metódou E. Durkheima a ideálnym typom M. Webera. 118 

Štefánek sa pokúsil o vytvorenie viacerých sociálnych typov, s ktorými sa stretávame 

v rôznych častiach analyzovanej práce. V prvom rade ide o typ roľníka – diferencovaný na 

hospodársky typ majetkový a charakterový, 119  ďalej popanštený sedliak a sedliacky 

polointeligent ako sociálne typy malomestskej buržoázie, 120 typy slovenskej inteligencie 

„pán“ a „nepán“, 121  resp. vodcovia a géniovia, 122  typ slovenského úradníka ako 

reprezentanta československej byrokracie ako aj sociopsychologická typológia 

národovectva, inšpirovaná hĺbkovou psychológiou A. Vierkandta a citovosťou v zmysle 

poňatia francúzskeho sociológa E. Boutrouxa. 123 Štefánek na základe nich skonštruoval  

3 typy slovenského národovectva, podfarbeného jemnou iróniou, a to typ úprkovsko-

jurkovičovský, kmeťovský a vajanskovský, 124  ktoré hrali dôležitú rolu v posudzovaní 

správania a postojov slovenskej inteligencie, prejavovaných vo verejnom živote. Napokon 

pomocou nich zdôvodňuje konštatovanie, že „sklon k aktívnej politickej činnosti...“ zaujal 

inteligenciu natoľko, že pod rúškom vlastenectva, demokratizmu alebo socializmu vnikaly 

do verejného života nepovolané živly. Mnohí, inak nadaní a vo svojom odbore vynikajúci 

mužovia dostali sa do neodolateľného pokušenia pôsobiť na poli politickom, nemajúc pre to 

dostatočných síl mravných a intelektuálnych.“125 S vymedzením autentického národovectva 

sa na stránkach Základov sociografie Slovenska nestretávame, ale komplementárne o ňom 

nachádzame zmienku v Štefánkovej písomnej pozostalosti: „charakter slovenského 

národovca sa prejavoval v láske k prostému ľudu, v demokratickom a sociálnom zmýšľaní, 
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v drobnej a stálej práci ľudovýchovnej na poli hospodárskom, školskom, mravnom, 

právnom, novinárskom, ľudovo-umeleckom, vedeckom a nadovšetko v intímnej afinite 

rodinného a každodenného obcovania spoločenského.“126 

Keďže Štefánek podrobil kritike typy slovenského vlastenectva s poukázaním na jeho 

dopady na verejný život, zámerne neobišiel ani problém odrodilstva: „vzniká všade tam, 

kde jednotlivci z vlastnej vôle, z príčin sebeckých, alebo priam nemravných narušujú 

homogenitu stavu, triedy, národa, cirkvi, štátu, alebo kde sa dopúšťajú podobného poklesku 

nevedome z príčin čisto psychologických, ... alebo z duševnej nemohúcnosti pridŕžať sa 

tradície a konsenzu populi.“127 Odhliadnuc od dobovej rétoriky, osobnej skúsenosti a eticky 

podfarbeného postoja, považoval Štefánek odrodilstvo za tragické pre slovenský národ, lebo 

„nebolo možné riešiť otázku politickej a kultúrnej existencie národa rozdelením národných 

a nenárodných činiteľov na Slovensku. Národovci a disidenti žili pospolu a vzájomne si 

prekážali, nenávideli sa a škodili si. Mnohí maďaróni 128  neboli suroví a násilnícki, ale 

chytrácki a falošní, využívali a zneužívali ľahkovernosť a politickú naivitu slovenských 

národovcov. Tak sa uplatňoval sociálny jav vzájomného ovplyvňovania, avšak viac 

v prospech panujúceho národa maďarského, než utlačeného slovenského.“129 Odrodilstvo 

vnímal ako mnohoznačný problém: „človek sa môže odrodiť rodine, stavu, triede, 

povolaniu, cirkvi, národu, štátu... odrodilstvo, v našom prípade predovšetkým národné 

a náboženské, stáva sa eticky negatívnym..., keď vyviera z pohnútok skutočne 

nemravných“.130 Z tohto hľadiska charakterizuje význam osobnostných typov slovenskej 

inteligencie pre život národa, zvlášť vo vidieckom prostredí, ako boli kňazi, učitelia, notári, 

lekári, zverolekári a advokáti. Podrobne vymedzuje ich typologické vlastnosti, spôsob 

správania v danom prostredí, sociálne a kultúrne zmeny, ovplyvňujúce ich prestíž, sociálne 

postavenie a autoritu vo vidieckom spoločenstve.131 

Bláhov vplyv je evidentný aj vo vyjadrení osobitosti sedliaka v jeho „zemitosti“,132 čo 

autor chápe „ako typický pud sedliaka po pôde a k práci na pôde.“133 Pre Štefánka mal tento 

pojem zvláštny význam, nakoľko ním vyjadroval nielen špecifický vzťah sedliaka k pôde, 

ale aj špecifickosť jeho zamestnania, samostatnosti a nezávislého života na vlastnej pôde. 
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Zakotvenosť sedliackeho spôsobu života rámcuje širším kultúrnym kontextom: „Sedliacka 

kultúra a starobylá tradícia a z nej vyvierajúci konsenzus je zakotvený v stálosti prebývania 

roľníckeho obyvateľstva na jednom mieste“... je to „najvýznamnejší moment v sociologii 

sedliactva... sedliak je pripútaný k pôde a navyknutý cez celé generácie žiť, pracovať, 

radovať sa i žalostiť na jednom mieste... tu je konečne slobodný“. 134  Napokon 

nezanedbateľný bol aj význam Bláhovej funkcionalistickej metódy, 135 ktorú síce Štefánek 

do dôsledkov nepreberá, ale ktorú účelovo aplikuje v prípade explikácie tradicionalizmu, 

ako jednej z kľúčových charakteristík vidieka: „Ide o tri funkcie, o ktorých hovorí Bláha... 

funkcie stabilizačné, biologicko-regeneračné a mravne-regeneračné“: vidiek sa v tomto 

zmysle javí ako „kráľovstvo tradície“, organického zdravia národa a ako zdroj kultúrnych 

hodnôt, produkovaných ľudovou slovesnosťou. 136  Štefánek sa snažil v prípade 

sociografickej analýzy vidieka všestranne využiť aktuálne metodologické nástroje 

a pojmový aparát vedy, v čom sa inšpiroval tak prácami Le Playovej školy, ako aj americkej 

sociografie a nemeckej sociologickej školy. 137  Na druhej strane miestami chýbajúca 

empirická identifikácia javov, objavuje sa synkretizmus pojmov, narábanie s nie celkom 

overenými a podloženými faktami, nejednotnosť štýlu v zmysle striedania odborných 

a beletristických vyjadrení, emotívnosť a subjektívnosť vyjadrení problematizujú logiku 

textu, jeho fundovanosť, prehľadnosť úrovní analýzy, vlastných interpretácií a explikácií. 

Zámer zrejme presiahol autorské kapacity a možnosti, pričom však uvádza čitateľa do 

problematiky, ktorá na Slovensku dovtedy nebola spracovaná ani v takom rozsahu, ani 

s toľkými ambíciami. V tejto súvislosti hodno spomenúť Bláhovo ocenenie Štefánkovej 

práce za to, že sa napriek proklamovanej sociografickej metóde neodklonil od teoretickej 

sociológie: „Dnes sociologie nemůže být než empirická... chce li být sociologií, t. j. vědou 

obecnou, musí vystoupit k vyššímu stupni myšlení vědeckého, k myšlení explikativnímu. 

Také např. Dr. A. Štefánek... správně spojil obě hlediska, deskriptivní i explikativní“.138  

2.3 Prínos Štefánkovho výskumu národa pre rozvoj  sociologického poznania 

Základnou výskumnou jednotkou bola pre Štefánka teritoriálna lokálna 

spoločnosť,resp. dedina, pri skúmaní ktorej využil zmienenú komponentálnu metódu. 

Keďže išlo v prvom rade o spoločenstvo vidieckeho charakteru, jeho mnohoaspektová 

                                                           
134 Tamže, s. 72 
135  Bližšie v: Bláha,  Sociologie inteligence, 1937 
136 Štefánek, 1944,s. 88 
137 Na význam týchto zdrojov upozornil už dávnejšie J. Pašiak , 1994 
138 Bláha, 1968, s. 74. 
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analýza a následná štrukturálna syntéza vytvorili základ pre budúce bádateľské postupy na 

poli sociológie vidieka. Ako zdôraznil W. Winclawski, Štefánkova metóda umožnila 

dvojaký prístup k monografickému skúmaniu dediny: 

1. mnohoaspektový, všestranný opis, pri ktorom sa zohľadňujú nielen sociologické, ale 

aj geografické, klimatické, biologické či genetické vplyvy,  

2. opis sústredený na jeden aspekt života skúmanej dediny, ako napríklad jej kultúrny 

život, duchovnú existenciu.139 Štefánek sa zameral na obsah materiálnej a duchovnej 

kultúry dediny, ako aj na sociopsychologické zvláštnosti jej obyvateľov140. Snažil sa 

pritom odlišovať inštinktívne prejavy jednotlivcov od javov spoločenskej povahy, 

k čomu ho nasmerovali najmä Paretove teórie, ktorých prínos pre sociografický 

výskum vysoko hodnotil: „Sociograf... musí poznať rezíduá, aktivitu a deriváty, 

alebo inak povedané... úzku súvislosť medzi sociologicko-psychologickými 

pohnútkami a hospodárskymi, duchovnými, politickými, právnymi manifestáciami 

individuálneho a spoločenského života“141. 

K lokálnemu spoločenstvu pristupoval zároveň ako k historickému útvaru, chápanému 

v jeho pôvodnom tvare, bez civilizačných a urbanistických vplyvov, ako útvaru typu 

Gemeinschaft (pospolitosť), s jej charakteristickými bezprostrednými, rodovými, 

pokrvnými, susedskými vzťahmi a silnou sociálnou kontrolou. 142  Monografický výskum 

dediny potom vystupuje ako výsledok interdisciplinárneho výskumu s dôrazom na 

geografické, biologické a historické determinanty. 

Popri množstve údajov kvalitatívneho typu, pre samotného Štefánka mali osobitnú 

cenu materiály kvantitatívneho typu, ktoré poskytovali možnosť štatistickej a grafickej 

prezentácie získaných poznatkov a syntetických a zovšeobecňujúcich tvrdení. Vlastné 

štatistické prehľady, odkazy na dokumentačné zdroje a poznatky z úradných evidencií 

ilustrujú predovšetkým tie časti práce, ktoré sú venované charakteristikám a opisu 

jednotlivých komponentov skúmaného javu: ako príklad možno uviesť Štefánkovu štatistiku 

aktivity predprevratových Slovákov podľa regionálneho kritéria, 143  ďalej rad 

demografických charakteristík slovenského etnika (tabuľky početností obyvateľstva podľa 

rozličných znakov (národnosti, náboženstva, veku, pohlavia, sobášnosti a rozvodovosti, 

                                                           
139 Bližšie v: Winclawski, Socjologia, s. 198-205 
140 Štefánek, 1944, kap. IV.,V. 
141 Tamže, s. 52 
142 Štefánek, 1944, kap. II. 
143 Tamže, s. 139 
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pôrodnosti legitímnej a ilegitímnej, chorobnosti a úmrtnosti, atď.).144 Autor pritom uvádza 

rad komparácií uvedených kritérií v porovnaní jednotlivých regiónov a miest medzivojnovej 

ČSR145. Podobne pristupuje k deskripcii a objasneniu problému vysťahovalectva, ktorého 

analýza predstavuje ojedinelý príspevok k sociologickému poznávaniu sociálneho javu 

emigrácie v jej kvalitatívnych a kvantitatívnych dimenziách. Štefánek poníma problém 

v jeho historickom a právnom kontexte, zvlášť registruje vnútroštátnu migráciu 

a reemigráciu v rámci ČSR a pokúša sa odkryť jej príčiny. 146  Obdobným spôsobom 

predkladá poznatky o javoch spoločenskej patológie s osobitným dôrazom na problematiku 

samovražednosti, kde prináša aj medzinárodné porovnania,147 ďalej sa zaoberá kriminalitou, 

ponímanou v kontexte chudoby a predsudkami o jej vplyve na zločinnosť, vplyvom kritéria 

vzdelania, rodinného pôvodu a regionálneho zaradenia, zvlášť sa venuje kriminalite 

mládeže.148  

Zmienené príklady dokladujú Štefánkovu ambíciu sprístupniť odbornej verejnosti čo 

najvšestrannejší opis problému a vizualizáciu jeho charakteristík tak verbálne, ako aj 

prostredníctvom štatistík alebo grafických máp. Nesporne tým stimuloval jednak rozvoj 

skúmania sociálnej štruktúry, ako aj viacerých sociologických subdisciplín, napr. sociológie 

mládeže, migrácie, kriminológie a pod. Zároveň predostrel metodický postup uchopenia 

sociálneho problému. 

Samotné rozčlenenie Štefánkovej monografie vykazuje však značnú mieru 

disproporcionality v zastúpení jednotlivých tematických okruhov a ich textovom 

spracovaní: zjavné je to najmä na pomere zastúpenia zložiek sociálnej štruktúry, kde je 

vymedzený nedostatočný priestor otázke triednej štruktúry, najmä robotníckej triede ako 

fundamentálnej zložke triednej štruktúry industriálnej spoločnosti. Jej význam pritom 

náležite vyzdvihla dobová sociológia. 149 Pre porovnanie treba uviesť, že charakteristike 

vidieka venoval Štefánek 40 strán textu, inteligencii 50 strán, zatiaľ čo tzv. robotníckej 

otázke len 5 strán.150 

V prípade aplikácie jeho postupov vznikajú zasa ťažkosti, ktoré spôsobuje 

terminologická nejasnosť a nerozpracovanosť v zmysle objektívnej identifikácie sociálnych 

                                                           
144 Štefánek podobne ako A. Chura rozlišuje tzv. manželskú a nemanželskú (t. j.  ilegitímnu) pôrodnosť, avšak 
upozorňuje na všetky spoločenské, najmä etické kontexty tohto javu: por.  cit. dielo, s. 199-202. 
145 Tamže, kap. III. Demografia 
146 Por. cit. dielo, časť Vysťahovalectvo 
147 Tamže, s. 265 
148 Por. cit. dielo, časť Patografia 
149 Možno poukázať hlavne na prístupy k triednej štruktúre M. Webera, predtým napr. K. Marxa. 
150 Porov. cit. dielo, kap. II. a kap. VIII. 
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javov a ich dimenzií, a následne budovania sociálnych typov.151 Analogicky aj na úrovni 

explikácií badať rezervy najmä v argumentácii a zdôvodnení vplyvov faktorov, ktoré 

Štefánek pokladal za príčiny samotných skúmaných javov, a teda kauzálne súvislosti 

nahrádza funkcionálnymi súvislosťami: ako jeden z mnohých príkladov možno uviesť 

Štefánkov prístup k analýze a objasneniu príčin emigrácie. 

Treba však brať do úvahy, že väčšinu svojho profesionálneho života strávil Štefánek 

v politických funkciách a štátnych službách, čo mu neumožňovalo venovať sa kontinuálne 

výskumnej práci a tento hendikep zanechal stopy na metodologickej prepracovanosti jeho 

sociografického diela. Osobné nasadenie a entuziazmus v prospech skúmania života 

slovenského etnika sa tak stali výrazným identifikačným kritériom Štefánkovej práce. 

Samotný sociografický výskum Slovenska bol projektom, ktorý mal „položiť vedecké 

základy systematickému sociologickému výskumu slovenskej spoločnosti“.152 Mal zároveň 

predstavovať východisko pre budúce organizované, tímové sociologické štúdie o slovenskej 

spoločnosti. Preto autor postupoval od jednotlivých, monograficky poňatých teritoriálnych 

výskumov vybraných obcí, miest a regiónov k analytickejším štúdiám, ktoré slúžili ako 

základ pre sociologickú syntézu, poskytujúcu obraz o slovenskej spoločnosti ako celku.153 

Komentátor a kritik Štefánkovho sociografického diela, T. Ollík považoval Základy 

sociografie Slovenska za „zavŕšenie celoživotnej činnosti autora ako sociológa 

sociografického zamerania a akýmsi kompendiom jeho sociografického „vyznania“, ale 

v podstate aj zavŕšením sociografického prúdu, ktorého priekopníkom bol hlavne sám  

A. Štefánek“. 154  Ako ďalej konštatuje, „v osobe A. Štefánka... tento prúd v dejinách 

sociológie na Slovensku vrcholí, pomaly ustupuje a prirodzene zaniká, uvoľňujúc miesto 

snaženiam novším, ktoré ho prekonávajú mysliteľsky i metodologicky modernejším 

poňatiam sociológie“.155 

Ak sa pokúsime o zaradenie analyzovaného Štefánkovho diela do kontextu modernej 

sociologickej tvorby 20. storočia možno konštatovať, že jeho poňatie spoločenskej vedy – 

obsah, ktorý jej dáva a spôsob, akým s ňou narába – vykazujú znaky regionálne 

orientovanej sociológie: vychádza z vlastností vymedzenej spoločenskej skupiny 

                                                           
151 Zmienená typológia  sa často opiera viac o žurnalisticky, než striktne sociologicky poňaté charakteristiky, 
naznačuje skôr subjektívny vzťah autora k reprezentantom jednotlivých typov, než súhrn poznatkov, 
vyplývajúcich z  objektívnej analýzy faktov. 
152 Pašiak, 1994, s. 11 
153 Kritické stanovisko ku Štefánkovmu poňatiu sociálnej štruktúry priniesla S.  Capíková, 2011. 
154 Ollík, 1970, s. 179 
155 Tamže, s. 180 
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a následne sa koncentruje len na skúmanie tejto skupiny.156 V uvedenom zmysle sociológia 

na úrovni všeobecnej teórie nadobúda funkčnosť len pokiaľ sa stáva užitočnou pre výskum 

danej spoločenskej skupiny, v našom prípade národa. Predmetom skúmania sociológie bol 

pre Štefánka spoločenský život, chápaný v zmysle reálnych, spoločenských faktov, ktorých 

povaha však nebola tak jednoznačná, ako v prípade faktov prírodovednej povahy. Preto sa 

snažil preniknúť až do vnútra psychiky spoločenských interakcií, v rozpore s ideou 

pozitivizmu, ktorú de facto zastával. V tomto hrala dôležitú rolu podvedomá spoločenská 

vôľa skupiny, k čomu Štefánka inšpirovali myšlienky F. Tönnisa.157 Štefánek sa sústredil 

predovšetkým na spoločenské reálie slovenského národa, ponímaného ako univerzálna 

kategória, osobitne však na slovenský vidiek, so zámerom prispieť k riešeniu jeho 

sociálnych problémov. V tomto zmysle možno hovoriť skôr o pragmatickom prístupe 

k vede: sociológiu chápal Štefánek zároveň ako vedu o národe, 158  ktorej prisudzoval 

induktívny charakter a ktorá vyžadovala obrovské množstvo terénnej práce. Až na základe 

toho pristupoval k syntéze poznatkov, formulácii záverov a vysvetleniu rozhodujúcich 

procesov a mechanizmov spoločenského života. To boli pravdepodobne hlavné dôvody, 

ktoré vytvorili predpoklady na určenie popredného miesta Štefánkovej monografie dejinách 

slovenskej sociológie a osobitne vo formovaní sociológie národa. 

2.4 Bratislavská sociografická škola a téma národa  

Možno sa prikloniť k názoru, že Štefánkovo dielo na poli sociografie bolo významným 

počinom nielen v úzko regionálnom kontexte, ale stalo sa motiváciou pre rozpracovanie 

aplikácií sociografie u jeho súčasníkov a v časoch komunistickej totality inšpiráciou pre 

Štefánkových žiakov a nasledovníkov, ako aj ďalšie generácie sociológov na Slovensku. 

Sociologický prínos sociografického skúmania slovenského etnika možno vymedziť 

v základných okruhoch: 

1. Určenie spoločensky dôležitých tematických okruhov: slovenský národ, štruktúrne 

komponenty národného života. 

2. Rozpracovanie metodiky sociografického monografického výskumu na celonárodnej 

vzorke. 

Uvedené úlohy sa stali univerzálnou spojnicou ďalších generácií slovenských sociológov, 

ktorí pokračovali v Štefánkovej bádateľskej línii smerom k hlbšiemu poznávaniu 

                                                           
156 Pozri v: Winclawski, 1991b, s. 155 
157 Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft, 1887 
158 Winclawski, 1991b, str. 163 
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štruktúrnych a vývinových aspektov slovenského etnika. Táto úvaha následne vedie 

k potrebe vymedzenia spoločných charakteristík nositeľov Štefánkovho odkazu ako 

reprezentantov vedeckej školy. 

Zmysel vedeckého spoločenstva, založeného na spoločnej paradigme už dávnejšie 

vymedzil T. Kuhn ako sociologickú školu.159 Kuhnova Štruktúra vedeckých revolúcií vyšla 

už v r. 1962, v dodatkoch z r. 1969 autor definoval paradigmu systematickejšie ako „to, čo 

členovia vedeckého spoločenstva zdieľajú a naopak: vedecké spoločenstvo sa skladá z ľudí, 

ktorí zdieľajú nejakú paradigmu“.160 Odkaz na určitú paradigmu je preukázaný v tom, ako 

sa správajú členovia daného vedeckého spoločenstva, „títo ľudia prešli nejakým podobným 

výchovným procesom a boli uvedení do odboru spôsobom, ktorý nemá vo väčšine iných 

odborov obdobu. V priebehu tohto procesu vstrebávali identickú odbornú literatúru a získali 

z nej identické poučenia. Hranice tejto štandardnej literatúry obvykle vyznačujú medze 

predmetu vedy, a každé spoločenstvo má spravidla svoj vlastný predmet... členovia 

vedeckého spoločenstva sami seba považujú za ľudí, ktorí jediní sú zodpovední za hľadanie 

určitého súboru spoločných cieľov a za výcvik tých, ktorí budú tieto ciele sledovať. Vnútri 

takejto skupiny prebieha komunikácia pomerne dokonale a odborné súdy sú vcelku 

jednoznačné“. 161 T. Kuhn kriticky posudzuje aj rad problémov, ktorým takého vedecké 

spoločenstvo čelí, pričom za najpálčivejší považuje ten, ktorý nazval prechodom od 

predparadigmatického k postparadigmatickému obdobiu vo vývoji vedného odboru. Vznik 

samotnej vedeckej školy nemožno teda normatívne predurčiť, naopak, prirodzene vzniká 

v takom vednom a širšom spoločenskom prostredí, ktoré je priaznivo naklonené rozvoju 

určitého myšlienkového prúdu a umožňuje slobodne formovať a rozvíjať určitú vedeckú 

paradigmu. 

Ak vezmeme do úvahy zmienené charakteristiky vedeckej, v našom prípade 

sociologickej školy, prichádzame k názoru, že okruh Štefánkových výskumných 

spolupracovníkov, študentov i nasledovníkov možno považovať za príslušníkov takto 

ponímanej školy. Napokon, upozornil na to J. Pašiak, ktorý patrí k poslednej generácii 

Štefánkových študentov pred jeho penzionovaním a pred zrušením sociológie ako 

samostatného študijného odboru na UK v Bratislave v r. 1949. Poukázal na to, že ku 

Štefánkovmu okruhu sa vzťahuje pomenovanie „Štefánkovi žiaci“, „Štefánkova 

                                                           
159 Kuhn, 2008 
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161 Tamže, s. 176 
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sociografická škola“, sociografický smer či „sociografická sociológia“ 162 . Do popredia 

stavia najmä formovanie vzťahov pri zoskupovaní pracovníkov v rámci určitej ideovej 

koncepcie sociologického bádania a jeho teoretickej a metodologickej koncepcie ako 

sociologického smeru. Nevylúčil však možnosť, že v ďalšom odbornom vývoji 

Štefánkových žiakov mohlo dôjsť k ich kritickému odlíšeniu od koncepcie svojho učiteľa, 

čo ilustroval na príklade A. Hirnera a jeho kritickému stanovisku k sociografickej koncepcii 

A. Štefánka. 163 Jedným z bezprostredných podnetov k pomenovaniu Štefánkovho okruhu 

bola iniciatíva Martina Katriaka, ďalšieho z jeho žiakov, ktorý pripomenul aktivizáciu 

skupiny starších sociológov na začiatku osemdesiatych rokov 20. stor. študujúcich u A. Šte-

fánka. Koncom roku 1981 M. Katriak vypracoval námety na stretnutia, ktoré prerokoval 

s bývalými kolegami na bratislavskej katedre – J. Žatkuliakom a I. Gašparcom – na ktorých 

mienili za pomoci Štefánkových absolventov historiograficky spracovať významné 

momenty obdobia univerzitných štúdií v rokoch 1937-1949, čiže obdobie pôsobenia  

A. Štefánka na akademickej pôde. Podarilo sa zhromaždiť mená 27 absolventov, ktorí 

väčšinou obhájili aj doktorské dizertačné práce a na ktorých zoznam odkazuje aj  

W. Winclawski.164 S odvolaním na získané archívne dokumenty o počte 290 študentských 

seminárnych prác argumentuje M. Katriak o „plnom oprávnení hovoriť o Štefánkovej 

sociografickej škole“.165 Roky 1937-1949 považoval M. Katriak za „svedectvo vzácneho 

pokusu vypracovať vo vtedajšom Česko-Slovensku originálnu koncepciu sociologického 

bádania“. 166  V rámci diskusie o názve zborníka došlo k zhode pomenovať ju ako 

Štefánkova sociografická škola, t. j. ako časť širšie poňatej Bratislavskej sociologickej 

školy. Nakoľko zmienený rozhovor nebol zameraný na bližšie objasnenie tohto vzťahu, 

možno už len dedukovať, že M. Katriak ponímal Bratislavskú sociologickú školu jednak 

v jej lokálnom stotožnení s bratislavským regiónom a absolventmi univerzity v odbore 

sociológia, jednak ako inštitucionalizovanú vedeckú školu, ktorej súčasťou bola 

sociografická škola A. Štefánka. Akademicky a publikačne boli najviac činní príslušníci 

prvej generácie Štefánkovej školy, ku ktorým možno zaradiť predovšetkým  

A. Hirnera, M. Katriaka, D. Slávika, I. Šmákalovú, P. Gulu, I. Gašparca, J. Žatkuliaka,  

J. Svetoňa, P. Chlebuša, Š. Horu, ako aj B. Štefánka. Prakticky všetci príslušníci tejto školy 

pracovali na parciálnych témach, objasňujúcich z rôznych uhlov pohľadu tému slovenského 

                                                           
162 Pašiak, 2011 
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166 Tamže, s. 471 



Problematika národa v slovenskej sociológii. Formovanie prístupov k téme národa 
 

42 

etnika, jeho vnútorných štruktúr a premien. Niektorí sa však rozhodli ísť vlastnou cestou, 

odklonili sa od sociografického programu, podrobili ho kritike a vypracovali vlastný 

vedecký plán sociologického skúmania, ako A. Hirner a P. Gula. Z tohto dôvodu ich 

nebudeme ďalej považovať za príslušníkov Bratislavskej sociografickej školy. 

Najvýznamnejšie príspevky k problematike empirického skúmania slovenského etnika 

nachádzame v dielach Branislava Štefánka, slovenského exilového sociológa, Ignáca 

Gašparca, priameho pokračovateľa sociografickej tradície v terénnej práci, Martina 

Katriaka, metodologicky jedného z najvyspelejších slovenských sociológov a Jána 

Pašiaka, nestora súdobej slovenskej sociológie a zároveň reprezentanta vlastnej 

sociologickej školy.167  

Branislav Štefánek (1923-1983) 

Jeden z dvojice synov A. Štefánka vyštudoval sociologický odbor na bratislavskej 

univerzite a spočiatku sa venoval sociológii v tom zmysle, ako ju ponímal a aplikoval jeho 

otec. Publikoval v martinskom Sociologickom sborníku články, venované sociografickej 

problematike slovenského ľudu, národa, kritike maďarského nacionalizmu, 168  ako aj 

recenzie zahraničných autorov.169 B. Štefánek kládol dôraz na „ľudovosť“ a antielitárstvo 

mladšej generácie reprezentantov slovenskej inteligencie, ktorá vystupovala proti 

vtedajšiemu martinskému centru slovenského národného hnutia. Volal po zachovaní 

tradičných spoločenských väzieb vidieckeho obyvateľstva, ktoré mali zostať zachované aj 

v podmienkach postupnej industrializačnej transformácie, a tým zaručovať úspešnosť 

projektu budovania moderného slovenského národa. 

Po komunistickom prevrate strávil zvyšok života v emigrácii v NSR. Tam aj publikoval 

monografiu, venovanú otcovi pod názvom Ľud a národ očami sociológa.170 Ide o obsiahlu 

sociologickohistorickú štúdiu zameranú na sociológiu a spoločenskú filozofiu A. Štefánka 

na pozadí slovenského intelektuálneho vývoja na prelome 19. a 20. storočia. Významné 

miesto pripisoval vzniku hlasistického hnutia, ktorému zároveň pripisoval tzv. jánusovskú 

tvár: bolo zahľadené do minulosti i do budúcnosti a snažilo sa nájsť prostriedky, pomocou 

ktorých je možné dvíhať hmotnú a duchovnú úroveň života na dedine bez narúšania 

originálnych foriem sedliackeho života“. 171  B. Štefánek upozorňuje, že hlasisti svojou 

                                                           
167 Laiferová et al., 2016 
168 Napr. „Maďarský „pán“,1946b 
169 Napr. Gusti Démétre. La science de la réalité sociale, 1946a 
170 B. Štefánek, 1977 
171 Tamže 
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praktickou činnosťou na slovenskom vidieku v podstate aplikovali svoje sociologické 

poznanie. Snažili sa vychovať novú slovenskú inteligenciu, ktorá by vyšla z roľníckeho 

ľudu. Takáto inteligencia by na rozdiel od slovenskej šľachty a zemianstva, o ktoré sa chcel 

opierať Vajanský, nebola triedne lojálna s uhorskou šľachtou. 172  Štefánkov syn taktiež 

zdôrazňoval rolu vidieckej kultúry, ktorá bola ponímaná ako typická charakteristika, 

integrujúca a stmeľujúca slovenskú pospolitosť, chápaná v zmysle Tönnisovho konceptu 

„Gemeinschaft” a ktorá vytvárala ucelený sociologický konceptuálny rámec.173 Oproti tomu 

mestskej populácii prisudzoval skôr charakteristiky spoločnosti, v Tönnisovom ponímaní 

„Gesellschaft“. Ďalšou, viac filozoficky ladenou prácou B. Štefánka je monografia 

Humanitätsideal als Ideologie : ein Beitrag zur Deutung von Masaryks Philosophie  

z r. 1981. B. Štefánek, podobne ako jeho otec si zakladal na masarykovskej orientácii 

budovania česko-slovenského štátu a v tomto zmysle vyzdvihoval Masarykov humanizmus, 

ktorý bol jeho politickým krédom, charakteristickým v presadzovaní demokratických 

princípov pri budovaní spoločného štátu. Keďže väčšiu časť života strávil B. Štefánek 

v zahraničí a v komunistickom Česko-Slovensku bol personou non grata, jeho príspevok 

k rozvoju sociológie na Slovensku je relatívne malý. Mal však zásluhu na popularizácii ideí 

svojho otca – najmä dôrazom na rolu vidieka v rámci slovenského etnika, idey 

masarykovského humanizmu v historicko-filozofickom rozmere a celkovo na rozvoji 

národného života v zmysle sociologického chápania významu národa. 
 

Ignác Gašparec (1915 – 1987) 
 

Predstaviteľ prvej generácie Štefánkových žiakov a nasledovníkov sa usiloval 

nadviazať na Štefánkom vymedzené smerovanie sociologického výskumu. Pokúsil sa 

uskutočniť komplexný sociografický výskum Starých hôr, odkiaľ sám pochádzal, a ktorého 

výsledky zosumarizoval v dizertačnej práci Sociografický náčrt Starých hôr. Ako sa 

domnieva Z. Nešpor, Ignác Gašparec bol pravdepodobne najnadanejším Štefánkovým 

žiakom. 174  Mnohé tomu nasvedčuje, no treba pripomenúť Hirnerovo hodnotenie 

Gašparcovej sociografickej práce, v ktorom namieta meritórne problema-

tický metodologický postup. Hirner uvedenej empirickej práci, konkrétne uplatneniu 

priameho pozorovania pri skúmaní svetonázorových prvkov Starohorcov175 vyčítal zníženie 

                                                           
172 Porov.: Klobucký, 2006a 
173 B. Štefánek, 1977, porovnaj tiež: Janák, 2013 
174 Nešpor, 2013 
175 Gašparec, Prvky kultúrno-duchovnej  tvárnosti a ich objektivácia, 1947 
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vedeckej hodnoty tým, že táto metóda neumožnila plne postihnúť sociálnu realitu. „Priame 

pozorovanie strháva ku všeobecným odhadom, ktoré sa obyčajne rozsýpajú pri prvej 

kritickej konfrontácii s identifikovanou sociálnou skutočnosťou. Možno ich pokladať za 

základ pre tvorenie hypotéz, no nemožno ich pokladať za uzavretie bádania“. Poukazoval 

tiež na fakt, že svoje tvrdenia nemal I. Gašparec presne empiricky identifikované.176  

Ako pripomína Z. Nešpor, A. Hirner, I. Gašparec a B. Štefánek publikovali aj 

v českých sociologických časopisoch, Štefánek a Gašparec v brnianskej Sociologickej revue 

aj po 2. svetovej vojne 177. Rovnako tam, ako aj na stránkach Sociologického sborníka 

Matice slovenskej už Gašparec prezentoval svoje ambície na teoretickom poli: boli to témy 

zamerané na Štefánkom inšpirovanú problematiku národa, 178  ale aj skúmania v oblasti 

percepcie médií 179  a spoločenskej triedy. 180  Z pohľadu histórie slovenskej sociológie je 

podnetná jeho štúdia o sociografických exkurziách davistov, uverejnená v českom 

Sociologickom časopise.181 Viacero prác však venoval Gašparec problémom kresťanskej 

sociológie182, čo je predmetom ďalšej kapitoly práce. A. Hirner posudzoval Gašparcovo 

dielo relatívne prísne: „Problémy programového zvedečťovania sociológie dopracúvaním 

modelu jednoty sociologickej teórie a empírie si nestaval. Pohybuje sa na báze teoretickej 

a teoretikom ostáva aj pri kontakte s empirickým materiálom“.183 Na rozdiel od nie veľmi 

vydareného štartu v oblasti terénneho sociografického výskumu, teoretické práce Gašparca, 

predovšetkým na poli kresťanskej sociológie boli plodnejšie a komplexnejšie dotvárajú 

obraz o jeho prínose k rozvoju sociológie na Slovensku. Z dôvodov zamerania, nie však 

metódy, zaradil Hirner I. Gašparca k okruhu martinských sociológov, 184  no z hľadiska 

pôvodného programu, afiliácie k A. Štefánkovi a neskoršou snahou o očistenie Štefánkovho 

mena v spoločnej iniciatíve s M. Katriakom, 185  Gašparca považujeme za predstaviteľa 

Bratislavskej sociografickej školy. 

  

                                                           
176 Hirner, 2014 s. 382-383 
177 Nešpor, 2011 
178 Gašparec, Slovenská národná povaha, 1946e, Maďarizácia v sociologickom aspekte, 1946a 
179 Gašparec, Sociológia čitateľstva novín, 1946d 
180 Gašparec, O sociologický pojem sociálnej triedy, 1946c 
181 Gašparec, 1968 
182  Práce tohto druhu ilustruje štúdia O postoji katolíka k ľudovej demokracii, 1946b, ktorá odráža jeho 
hľadanie vzťahu k novej politickej realite povojnového obdobia. 
183 Hirner, 2014, s. 384 
184 Tamže, s. 384 
185  Už vyššie bola zmienená snaha M. Katriaka, I. Gašparca  a J. Žatkuliaka zorganizovať bývalých 
Štefánkových žiakov za účelom vydania memoárového  zborníka, ktorým by pripomenuli svojho učiteľa. 
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Martin Katriak  (1913-1999) 

Patril k odborne i organizačne najzdatnejším Štefánkovým žiakom a absolventom 

univerzitného štúdia v Bratislave, ktoré ukončil v r. 1948. Venoval sa primárne 

metodologickým problémom sociologického výskumu, čo ho zbližovalo s A. Hirnerom, 

hoci Hirner bol pôvodne intelektuálne a organizačne spätý s činnosťou Matice slovenskej. 

M. Katriak bol autorom niekoľkých monografických prác: Metodologické zásady 

sociologického výskumu z roku 1968 boli odmenené Vedeckým kolégiom pre filozofiu 

a sociológiu SAV v r. 1969, Metódy a techniky sociologického výskumu z r. 1975 odmenené 

prémiou Slovenského literárneho fondu v r. 1976. Kontakty medzi Hirnerom a Katriakom sa 

zintenzívnili po vzniku Sociologického ústavu SAV v r. 1965. 186  M. Katriak uplatnil 

poznatky získané štúdiom u A. Štefánka vo viacerých sociograficky zameraných prácach, 

pojednávajúcich o slovenskom etniku. 187  V prvom rade to bola monografia Devičany 

v socialistickej výstavbe z r. 1981: ide o príklad aplikácie možností sociografického 

prístupu, realizovaného ako prípadovú štúdiu (case study) industrializovanej obce 

v kombinácii s historickou metódou, využitím typológie a celkovo rozpracovaním 

monografickej metódy. Závery práce pojednávajú o sociálno-triednej a ekonomickej 

štruktúre obce Devičany, mapujú tendencie v spôsobe života, jej kultúrne zázemie 

a reflektujú v danej dobe vyžadovanú ideovo-politickú problematiku. Na tomto mieste je 

potrebné uviesť, že na Slovensku bola v tej dobe už známa monografická publikácia, 

zameraná na konkrétny teritoriálny celok, a to Hirnerova Dedina na prerode. Sociologické 

štúdie z výskumu obce Senča z r. 1947. 188 Existuje rad ďalších textov, štúdií a článkov, 

venovaných téme premien vidieka, v dobe normalizácie propagandisticky ponímanej 

v zmysle formovania tzv. socialistickej dediny, kde nachádzame v popredí jasný 

ideologicky smerovaný kontext, no v zázemí starostlivo zhromaždený empirický materiál, 

spracovaný modernými štatistickými metódami. K prvým prácam tohto typu patril 

v printovej podobe len krátky súhrn výskumu vidieka z r. 1964, 189  neskôr podstatne 

                                                           
186 Treba uviesť, že M. Katriak sa podieľal na založení Slovenskej sociologickej spoločnosti – pracoval už v jej 
prípravnom výbore ako tajomník a v rokoch 1966-69 vykonával funkciu predsedu spoločnosti. 
187  Je potrebné zdôrazniť, že počas éry komunistického režimu v bývalom Česko-Slovensku, keď sa 
forsírovala ideológia proletárskeho internacionalizmu, bola tematizácia národa, resp. národných záujmov  
zámerne marginalizovaná, v 50. rokoch dokonca kriminalizovaná počas boja proti tzv. buržoáznemu 
nacionalizmu. 
188 Hirner, 1967 
189 Katriak: Na margo sociologického výskumu dediny v okrese Olomouc, 1964 
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objemnejší text Socialistické premeny našej dediny, ktorý bol súčasťou riešenia výskumu 

zmien sociálno-triednej štruktúry Slovenska.190 

Sociografické implikácie možno identifikovať aj v iných výskumných prácach,191 ktoré 

ilustrujú fakt, že tak Katriak ako rad ďalších Štefánkových žiakov sa usilovali o naplnenie 

idey prispieť k riešeniu konkrétnych sociálnych problémov cestou sociografického 

skúmania. Napokon treba zdôrazniť aj Katriakov prínos pre rozpracovanie problematiky 

výskumu verejnej mienky na Slovensku. Poukazuje na to Ľ. Šrámek: „Práve Martin Katriak 

adaptoval (spolu s Petrom Ondrejčekom a zrejme aj Jozefom Karáskom) metodiku výskumu 

verejnej mienky vytvorenú a používanú v zahraničí Gallupom na slovenské podmienky. Aj 

jeho zásluhou pracovisko realizovalo zhruba 10 výskumov ročne, pričom sa precizovali 

používané metódy a techniky výskumov, čo predstavovalo aj prínos k rozvíjaniu 

metodológie sociologického výskumu. Katriak sa uvádza aj ako autor metodického 

materiálu Prieskumník – bulletin pre výskumných spolupracovníkov, Československý 

rozhlas Bratislava, (Metodicko-výskumný kabinet) z apríla1966“.192  

M. Katriaka môžeme z tohto uhla pohľadu považovať za reprezentanta Bratislavskej 

sociografickej školy aj napriek tomu, že ideologicky sa profiloval v línii marxizmu-

leninizmu, zatiaľ čo jeho učiteľ – A. Štefánek bol od začiatku éry komunizmu označený za 

tzv. buržoázneho nacionalistu“.193 M. Katriak bol po páde komunizmu už penzionovaný,  no 

v čase výročia A. Štefánka aktívne prispel k návratu „cti“ menu svojho učiteľa 

v spomienkovom texte K metodologickým princípom Štefánkovej sociológie.194 V uvedenej 

práci retrospektívne hodnotí osobitne Štefánkov metodologický prínos a začleňuje ho tým 

do skupiny Masarykových žiakov: „A. Štefánek osnoval svoj noetický, gnozeologický 

prístup k štúdiu spoločenskej reality na platforme kritického realizmu... za prameň poznania 

spoločnosti pokladá empíriu, skúsenosť, znásobenú kritickou induktívno-deduktívnou 

činnosťou intelektu, čo umožňuje poznaniu prenikať za hranice povrchu skúmanej sociálnej 

skutočnosti a formulovať poznatky významné pre spoločenskú prax“.195 Katriakovo dielo 

predstavuje nezanedbateľnú súčasť mozaiky dotvárajúcej podobu slovenského etnika so 

zameraním na konkrétne sociálne problémy v historicko-politicky rozporuplnom čase. 

                                                           
190 Katriak: Socialistické premeny našej dediny, 1973 
191  Napr. Záverečná správa zo sociologického výskumu pracovného prostredia a podmienok práce 
v priemyselných závodoch na Slovensku alebo Sociologické aspekty tabakizmu. Frekvencia, motivácia 
a modifikácia fajčenia v súčasnej populácii SSR a koncepcia výchovného protifajčiarskeho programu, 1983 
192 Šrámek, 2010 
193 Paradoxne bol to Štefánkov habilitant – Andrej Sirácky – ktorý ho takto pomenoval krátko po nástupe 
komunistického režimu  (bližšie pozri v: Kollár, 2008, Laiferová, 2013) 
194 Katriak, 1994 
195 Tamže, s. 25 
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Vo vývoji Bratislavskej sociografickej školy došlo k rôznym historickým peripetiám, 

modifikáciám smerovania a uplatnenia metodologických postupov. Možno sa však stotožniť 

so stanoviskom J. Pašiaka: „Štefánek vychoval rad žiakov, ktorí sa k nemu hlásili, vážili si 

ho a vysoko hodnotili jeho prácu, aj keď sa vo svojej sociologickej koncepcii odlišovali od 

svojho učiteľa, kriticky ju aj hodnotili z hľadiska svojich sociologických koncepcií. To však 

nevylučuje historicky objektívne hodnotenie jeho úlohy a prínosu k vývoju sociológie“.196 

Záverom možno konštatovať: 

1. Štefánkova škola bola orientovaná na široko poňatý predmet skúmania, ktorým bol 

slovenský národ v jeho štruktúrnom a dynamickom poňatí, dominantne však na 

problematiku vidieka. 

2. Príslušníci tejto školy sa opierali o sociografickú metódu, ponímanú ako základ 

monografického prístupu v skúmaní slovenského etnika. 

3. Absolventi a študenti A. Štefánka sa profilovali na pôde Univerzity Komenského, 

kde získavali teoretické a praktické zručnosti pri uplatnení sociografickej metódy, 

najmä spoluprácou na monografickom výskume Slovenska pod vedením  

A. Štefánka. Svoje samostatné práce uverejňovali prevažne na stránkach identických 

periodík, ako bol Sociologický sborník, 197   Sociologická revue, 198  neskôr 

v päťdesiatych rokoch 20. stor., keď bola sociológia ako odbor zlikvidovaná, napr. 

Kultúrny život alebo časopis Osveta. 

4. Spájalo ich spoločné povedomie o príslušnosti k osobnosti A. Štefánka a jeho 

sociologickej škole, vzťahy priateľstva a kolegiality, ktoré pretrvali aj v dobe, keď 

bol A. Štefánek vytesnený zo spoločenského a akademického života. Snahou 

o obnovu jeho dedičstva, vedomím kontinuity, prispeli k zachovaniu spoločnej 

pamäte, príslušnosti k sociologickému odboru, ako aj k výchove ďalších adeptov 

a nasledovníkov sociologickej tradície na Slovensku. 

 

  

                                                           
196 Pašiak, 2011, s. 33 
197 Vychádzal v Martine v rokoch 1946-1948 
198 Vychádzala v Brne 1930-1949 
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3 Kresťanská sociológia na Slovensku k téme národa a nacionalizmu 

Na poli kresťanskej sociológii sa stali národ a s ním spätá ideológia nacionalizmu 

jednou z hlavných tém v polarite slovenskej a československej otázky.199 Dobový charakter 

nastolených problémov bol konceptualizovaný vo viac či menej sociologizujúcich 

prístupoch, pokúsime sa však ukázať, že v mnohých prípadoch skôr vytváral zdanie 

vedeckosti, ktoré malo prekryť dominantne ideologický rozmer problematiky. Je preto 

potrebné ozrejmiť nielen spomínané ideologické súvislosti, ale predovšetkým teoreticko-

metodologické východiská a explanačné rámce, ktoré jednotliví autori aplikovali 

a diferencovať povahu ich sociologických implikácií. To sú aj primárne dôvody, prečo 

máme v centre pozornosti kľúčové kategórie ako národ, cirkev a nacionalizmus, s ktorými 

pracujú autori, reprezentujúci hlavné kresťanské denominácie, a to katolícku a evanjelickú. 

3.1  Fenomén národa v kresťanskej sociológii medzivojnového obdobia 

Pri skúmaní sociologickej produkcie na Slovensku sa ukazuje, že počas desaťročí, ktoré 

ubehli od mocenského prevratu v r. 1948, dlhodobo absentovala reflexia a analýze textov 

autorov, ktorí boli konfesionálne a ideovo orientovaní v rozpore s požadovanou 

marxistickou vednou paradigmou. Je preto potrebné postupne vyplniť vzniknutú informačnú 

medzeru a priblížiť nosné myšlienky, ktoré sa podieľali na formovaní vedomia odbornej 

i širšej slovenskej verejnosti v medzivojnovom a krátkom povojnovom období pred 

nastolením komunistického režimu. Pozornosť bude sústredená na autorov, ktorí viac či 

menej programovo narábali sociologickými pojmami, využívali sociologické poznatky, 

priamo sa hlásili k sociológii alebo sa pokúšali formovať úvahy sociologizujúcim 

spôsobom. Texty o ktoré sa opierame sú rôznorodé: líšia sa základnou konfesionálnou 

orientáciou, metodologickým prístupom k výkladu javov, hĺbkou myšlienok, dobovým 

autorským zázemím, charakterom argumentácie i mierou objektívnosti v hodnotení 

predmetných skutočností. V centre pozornosti sú predovšetkým názory vybraných autorov 

na otázku podstaty, zmyslu a poslania národa z pozícií kresťanskej vierouky, špecifikácia 

dobovej úlohy slovenského národa a vymedzenie vzťahu viery k problematike národa 

u dvoch najvýznamnejších kresťanských denominácií na Slovensku. V texte sa ďalej 

sústredíme na vybrané dimenzie, ktoré charakterizujú prístupy nábožensky orientovaných 

autorov oboch konfesií vo vzťahu k národu. Problémy budeme skúmať na troch 

analytických dimenziách: národ – nacionalizmus – patriotizmus, dimenzia cirkev – 
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náboženstvo, dimenzia nacionalizmus – ľud – ľudovosť. Je nevyhnutné tolerovať 

skutočnosť, že viaceré texty, o ktoré sa opierame, sú svojou štylistikou, ale najmä obsahovo 

a ideologicky poplatné dobe svojho vzniku, konkrétnym spoločensko-politickým 

podmienkam, ako aj myšlienkovým zdrojom, z ktorých čerpajú. Ambíciou je aspoň 

čiastočne prispieť ku kultivácii vedomia o parciálnom výseku histórie sociologického 

myslenia na Slovensku a zároveň odkryť referenčné rámce, ktoré ho vymedzovali. 

Pre väčšinu autorov tohto prúdu sa stal pojem národa jednou zo základných 

skutočností, ktoré stáli v centre pozornosti a prostredníctvom ktorých vyjadrovali svoje 

stanoviská k hlavným otázkam svojej doby. Toto úsilie je pochopiteľné najmä 

z historických dôvodov, keďže ich výpovede sa, až na výnimky, viažu buď na obdobie 

existencie slovenského národa ako súčasti národa československého v zmysle Masarykovej 

doktríny, alebo na obdobie pomerne krátkeho trvania vojnového Slovenského štátu. 

Pavol Beňovský, kresťansko-katolícky teoretik bol jedným z tých, ktorí ponímali 

problematiku národa ako priamo terminologický problém.200 V prvej časti monografickej 

práce Poznámky k národnostnému princípu predstavuje svoje definičné vymedzenie národa 

v zmysle dynamického duchovného spoločenstva ľudí, ktoré má znaky odlišujúce ho od 

iných národov s kolektívnym záujmom dobyť alebo uchovať si vecné i právne zabezpečenie 

ich rozvíjania.201 Zároveň kritizuje prístupy, ktoré chcú odlíšiť národnosť ako sociologickú 

skupinu ľudí, obyčajne menšinového rázu alebo ako členov tzv. neštátneho národa, čo 

považuje za nesprávne, lebo národnosť treba ponímať ako vlastnosť, vzťahujúcu sa na fakt, 

že indivíduum patrí do určitého národa, preto i problémy z toho vyplývajúce sú problémami 

národnostnými (v autorom poňatí ide o tzv. pluratívny prívlastok). Adjektívum národný 

treba rezervovať veciam národa a nie spoločnosti, skladajúcej sa z národov (napr. 

národná politika, národná strana, národná ideológia a pod.). V tomto prípade hovorí o tzv. 

singulatívnom prívlastku. P. Beňovský sa sofistikovane pokúšal o terminologické a pojmové 

„vylučovanie“ problematiky menšín z chápania národnostnej problematiky,202 keď spájanie 

národnosti s menšinou považuje za nesprávne, až pejoratívne. V tejto súvislosti kritizuje 

hlavne nemeckú sociológiu v osobe Rudolfa Steinmetza, ktorá sa nemôže vymaniť zo 

zajatia „konkrétnosti“ a chápe národnosť ako čiastku národa. Podobne odmieta aj 

francúzsky výklad, založený na stotožnení národa s ľudom. Ľud predstavuje ako prirodzené 

spoločenstvo, v ktorom však môže žiť viacero národov. Určujúcim momentom je tu 
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inštitucionálny vzťah: „národ žije vo vlasti, ľud v štáte... v morálnej jednote národa sa 

skrýva politická jednota ohraničená juristickým rámcom“.203 

Maximilián Chladný-Hanoš reprezentuje politicko-propagandisticky orientovanú 

verziu poňatia národa a jeho funkcií z pozície rigídneho katolicizmu:204 zdôrazňuje vplyv 

kultúrneho prostredia na vývoj národa, metaforicky prezentovaného ako „otca štátu“. 

Zdôrazňuje, že niekedy môže byť „sociologickým ekvivalentom“ národa aj kmeň: 

kmeňový štát je potom ekvivalentom národného štátu, čo vraj bol aj prípad Slovenska. 

Z toho údajne vyplýva prirodzená funkcia národa pri danom spoločenstve. Z „otcovsky“ 

ponímaného národa odvodzuje potrebu najvyššej autority, keď rod-kmeň nevyhnutne 

potrebuje sudcu a vodcu. 205  Spoločenstvo existujúce bez sudcu a vodcu považuje za 

nedosiahnuteľný ideál, pretože tak ako sú nedokonalí a sebeckí jednotliví ľudia (vyžadujúci 

sudcu), tak sú nedokonalé aj spoločenstvá (rody, kmene, národy), ktoré zas potrebujú vodcu. 

V tejto súvislosti nemožno opomenúť dôraz na „požiadavky politickej rozumnosti“, teda 

praktické politické ciele, ktoré treba sledovať s ohľadom na vymedzenú funkciu národa. 

Národ sa poníma ako kategória nadradená jednotlivcovi, s jasným určením funkcie 

vodcovskej autority. V práci Láska k národu z r. 1941 sa pokúsil aj o vlastnú definíciu, 

ktorú možno zaradiť k typu voluntaristických: „Národ je ľudské spoločenstvo, ktoré na 

základe kultúrnej jednotnosti prejaví vôľu, aby ho pokladali výslovne za osobitný 

„národ“.206 Táto definícia kalkuluje s naplnením istých predpokladov: je to existencia určitej 

spojitosti medzi jeho členmi, čo nazýva spoločnou národnosťou, ďalej je to národné 

povedomie, vôľové primknutie sa jedinca k národnému spoločenstvu a spoločná kultúra. 

To, čo však národ tvorí v prvom rade je „súdržnosť vôlí“ – ak táto absentuje, „človek 

zostáva skutočným internacionalistom, kozmopolitom“, 207  čo sú už kategórie autorom 

hodnotené negatívne. Ako upozorňujú Turčan – Klobucký, M. Chladný-Hanoš aplikuje 

v podstate známe tézy integrálneho nacionalizmu.208  

Myšlienkovým protipólom katolícky orientovaných autorov bol Pavol Teriansky: 

z hľadiska evanjelického vierovyznania nerozlišuje medzi národom a národnosťou: 209  

samotný pojem národa skúma v jeho významových premenách od Antiky až po súčasnosť 

a pokúša sa o nominálnu definíciu národa. Zdôrazňuje, že v strednej a juhovýchodnej 
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Európe má národ iné konštitutívne znaky ako v Európe západnej, čo je údajne ovplyvnené 

odlišným kultúrnym a jazykovým procesom zjednocovania. Národ treba chápať ako 

sociálny jav, ktorý však nemožno vymedziť jednoznačne a jeho znaky nie sú nemeniteľné. 

Možno ho teda definovať rozličným spôsobom: 

• na základe právnického výmeru (ako súhrn príslušníkov jedného štátu), 

• na základe objektivistickej definície – objektívnymi znakmi, ako to vymedzil P. 

Beňovský, ako element tzv. statický i dynamický, 

• na základe subjektivistickej definícíe, ktorú považuje za modernú a najviac 

uznávanú. V tomto zmysle sa národ odvodzuje od subjektívnych podmienok, 

spočívajúcich v indivíduu, jeho povedomí, cite a vôli. V uvedenom poňatí sa 

jednotlivec slobodne rozhoduje pre národ, 

• na základe tzv. politického poňatia, kedy sa národ považuje za prejav slobodného 

ducha. P. Teriansky osobitne kritizuje rasové teórie, ktoré podľa neho nemajú 

teoretickú, logickú ani mravnú hodnotu, môžu mať však hodnotu sociologickú, ak 

získajú sociálnu platnosť a budú určovať správanie spoločnosti. Za podstatnú 

prednosť subjektivistického prístupu považuje akcent na psychologické momenty 

ako vedomie, cit a vôľu a na teologickú determináciu pojmu národa, kým 

objektivistický prístup je založený na kauzálnej determinácii. Národ nakoniec 

definuje ako ... „súručenstvo ľudí, priestorove i časove osobitné, na uskutočnenie 

svojich politických a kultúrnych ideálov.“210 Žiaľ, samotná Terianskeho definícia 

postráda tie nevyhnutné znaky, ktoré on sám vo vzťahu k národu zvýrazňoval, no na 

druhej strane tu nachádzame navyše akcenty teologické. P. Teriansky zároveň 

upozorňuje na sociologické dôsledky rasových teórií, okrem nich však uvádza aj 

kauzálne a teologické aspekty problematiky, pričom práve tieto zrejme preceňuje.211 

Na existenciu dvoch definičných rámcov pojmu národa – subjektivistický 

a objektivistický – poukazuje predstaviteľ katolíckej orientácie Matúš Černák v trojdielnej 

štúdii Pojem národa a Slováci. 212  Odmieta individualizmus subjektivistických smerov 

a zdôrazňuje, že „cit, vedomie spolupatričnosti a s ním súvisiaca vôľa tvoriť, prípadne 

udržať národnú jednotu nemôže byť výsledkom nejakej ničím nedeterminovanej vôle... 

ľubovôle indivídua.“ 213  Takéto “extrémne subjektivistické chápanie národa“ vychádza 

podľa neho zo „základne mylného chápania ústrojnosti našej duše, kde by voľná (rozumej: 
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vôľová) vlastnosť bola fenoménom od predstáv nezávislým.“ 214  Domnieva sa, že je 

nesprávne klásť umelé hrádze medzi prvky objektívne a subjektívne, naopak, pochopením 

organických súvislostí oboch sa možno čo najviac priblížiť ku skutočnosti. Vlastnú definíciu 

národa rozvíja v duchu teologického organicizmu na viacerých miestach spomenutej práce: 

„Národ je sociálna skupina novej doby, ktorá vznikla na istom území z osudového 

spoločenstva, spojená vedomím spolupatričnosti a samobytnosti a naplnená z toho 

vyplývajúcou vôľou udržať a upevniť svoju existenciu, nakoľko možno samostatným 

štátom.. vedomie spolupatričnosti a samobytnosti je posledným, kulminačným stavom 

v dlhom, stáročia trvajúcom vznikaní národa... sú to dejiny, inkarnované do kultúry, 

náboženstva, štátu, reči, ktoré na podklade istého geografického prostredia formovali 

z neuvedomelej, duchovne beztvárnej masy stále jednoliatejší celok s istým vyhraneným, 

nakoniec i s uvedomelým kultúrnym profilom.“215 Na inom mieste kladie dôraz na to, že 

národ nemožno charakterizovať len formálnymi znakmi, ale že je to určité kolektívum, 

dôležité „svojím špeciálnym obsahom, ktorým „spláca svoj životný dlh smyslu 

jestvovania“... pre svoje organické spojenia s duchovným životom stáva sa vlastná reč 

formujúcim princípom, ona je zárukou svojráznosti... v jej rámci budovaného duchovného 

života národa“.216 M. Černák sa podrobne venuje historickému vývinu slovenského národa 

a preferuje pritom význam „slovenských katolíkov protireformačných čias“, ktorí svojou 

literárnou činnosťou a úsilím o založenie jezuitského kolégia, neskôr povýšeného 

arcibiskupom Pázmánym na univerzitu sa pričinili o to, že z Trnavy sa stalo „kultúrne 

ohnisko najmä katolíckeho Slovenska.“217 Význam reči ako konštitutívneho znaku národa 

kulminuje u M. Černáka v hodnotení historického významu pôsobenia generácie štúrovcov, 

ktorými „vyvrcholil rečove emancipačný stáročný vývin a slovenská, cirkevnými pomermi 

determinovaná literárna dvojrečovosť bola zavedením stredoslovenčiny likvidovaná: 

Slováci dospeli k jednotnej vlastnej literárnej reči, ktorá sa potom mohla stať národný celok 

duchovne spojujúcim a národnú individualitu ďalej budujúcim, prehlbujúcim činiteľom... 

Štúrovci pochopili problém nášho národa v celej jeho plnosti.“ 218  Spolu s národno-

politickým uvedomovaním je tak spisovná reč považovaná za charakteristickú črtu národnej 

individuality. 
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V podobnom duchu pristupuje k poňatiu národa a jeho účelu aj katolícky orientovaný 

Ladislav Hanus. Vo svojej Rozprave o kultúrnosti z r. 1943 považuje národ za hodnotu 

kolektívnu, pozitívnu, ale stvorenú (rozumej: Bohom).219 Národ by sa mal rozvíjať na pôde 

„organického pluralizmu“ a v jednote so svojimi duchovnými vodcami, s ktorými by mal 

vytvoriť „morálne teleso“, aby sa rozhodoval jednoznačne, keď pôjde o jeho osud. 220 

Úlohou duchovných vodcov je preklenúť „centrifugálne tendencie“ a pripraviť tak 

„jednotného nositeľa národa“, aby tak národ nebol len púhym konglomerátom, ale ovládal 

politickú situáciu a čelil vonkajším tlakom a deštruktívnym snahám. Duch pluralizmu 

znamená tiež vytvorenie organickej jednoty, ktorá „vychodí z bytostného poriadku 

a zbožnosť spája do hierarchického poriadku.“ 221  Tieto kvality určujú vlastne vnútorné 

vzťahy v národe ako celku a predurčujú ho k formovaniu akéhosi vyššieho druhu väzby 

vzájomnej pospolitosti. Za základ uvedenej väzby poníma tradíciu, pomocou ktorej „duch 

preklenuje generačné prelomy, kontinuitu života a umožňuje dielo...“ 222  L. Hanus sa 

odvoláva v tejto súvislosti na pôsobenie národného inštinktu, pomocou ktorého národ 

nadväzuje na svoje tradície a akékoľvek vymaňovanie sa z celistvosti, racionalistické, 

materialistické alebo rasistické považuje za „vyplytvanie národných rezerv na fantómy“.223 

Za najväčšie nebezpečenstvo rovnako pre národ, ako aj pre náboženstvo je považovaná 

beztradičnosť, ktorou sa im akoby odníma právo bytia. 224  Dokonca varuje pred 

„nesprávnou dobovou orientáciou a nadviazaním na nesprávne tradície, ktoré zapríčiňujú 

zlyhanie a katastrofu, ktorá sa koriguje za cenu ťažkých obetí.“ 225 Vyvrcholením úsilia 

národa je dosiahnutie vlastnej štátnosti: „Ak štát pre Slováka má mať zmysel, musel mu 

byť iba nádobou, ktorej obsahom je slovenskosť, ... útvarom, ktorého jediným určením je 

udržať a všestranne zveľadiť ten celok, ktorý v histórii predstavoval a v prítomnosti 

predstavuje slovenský národ.“226 Takto každý Slovák má a môže mať ku svojmu štátu ten 

náruživý subjektívny vzťah, ako ku svojmu národu... Podkladom tohto štátu je slovenská 

pospolitosť... slovenská predstava o národe je väčším dielom duchovná. Národ si tvorí 

a buduje ducha, od najnižších biologických funkcií až po najvyššie náboženské snaženie... 

Zo životnej sily ducha... sa národ prebúdza, uvedomuje, vyvíja a zjednocuje. Duch tvorí 

históriu a tradíciu, most medzi jednotlivými pokoleniami... Duch tvorí kultúru, náboženské 
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i mravné hodnoty.“ 227  Hanus sa pokúša prepojiť eschatologickú kauzalitu etnicko-

historického poňatia národa s Herderovskou koncepciou ducha národa a politickým 

smerovaním k vytvoreniu vlastnej štátnosti. Z pohľadu sociologickej terminológie sa opiera 

o Tönniesov koncept „Gemeinschaftu“, ktorý predstavuje akýsi fundament národa, 

nachádzajúc oporu v náboženstve. Podobne ako u predchádzajúcich autorov, nenachádzame 

v textoch jednoznačnú a zreteľnú identifikáciu pojmov, ktorými sa operuje v súvislosti 

s národom, čo samozrejme znižuje metodologickú hodnotu ich konštatovaní. Na druhej 

strane, z textov vyniká pomerne zreteľný ideologický až propagandistický obsah, ktorý 

zdanlivo prekrýva pojmové nejasnosti. Táto tendencia je výrazná najmä u autorov 

katolíckeho vierovyznania, čo malo svoje konkrétne historické a politické príčiny.  

Jeden z vplyvných katolíckych ideológov vojnového Slovenského štátu, Stanislav 

Mečiar nabádal obrátiť sa k sociológii, čím chcel upriamiť pozornosť na Štúrom 

formulovanú tzv. kultúrnu inkarnáciu národa.228 Mečiarov záujem o sociológiu vyplynul 

zo stotožnenia predmetu vedy s kultúrou, v zmysle ktorej hodnotí Štúrove skutky. 

Sociologická perspektíva a sociologické rámce mu umožňujú „odcláňať šírku 

duchovedných poznatkov ľudstva a mnohostrannosť životného prúdu ... chápať v plnosti, 

v zahrnutí všetkých složiek duchovného rastenia ľudí...“, čo predstavuje ex post 

„poznávanie nových čŕt a hodnôt“ (rozumej: kultúry). 229  Snahou autora nie je pojmové 

vymedzenie národa, sociológia je preňho inštrumentom, prostredníctvom ktorého možno 

efektívnejšie budovať vlastné ideologické predstavy, ako je to zrejmé tak z tejto, ako aj 

iných prác.  

Z podobných východísk čerpal aj katolícky orientovaný autor Štefan Polakovič. Vo 

svojich úvahách o národe spája jeho existenciu s vôľou Božou, s Božím zámerom 

a úmyslom s ľudom jednej krvi spoločného biologického základu.230 Podstatu národa videl 

v jeho duši: ako sa však tohto pojmu zmocniť bližšie nešpecifikuje, zostáva to mystériom. 

Národ považoval za žijúci organizmus, za duchovnú pospolitosť, v ktorej nevyhnutne 

prebieha proces socializácie: uplatnenie vodcovského princípu prezentuje ako „príkaz 

ťažkých chvíľ národa... v revolučnom pohybe ideí a inštitúcií.“ 231  Na báze kritiky 

liberalizmu dospieva k presvedčeniu o večných a trvalých hodnotách národa. Jeho poslanie 
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vidí „v absolútnom uplatnení nejakej vôle národa po moci a sile.“ 232  Varuje pred 

kozmopolitizmom, ako aj falošným nacionalizmom ako opačným extrémom, 233 rovnako 

odmieta kresťanský supernacionalizmus a zdôrazňuje potrebu budiť úctu k tradícii, v danom 

prípade slovenskej. Hlási sa k antropo-centrizmu a teocentrizmu, ktorý stotožňuje 

s povinnou láskou k národu, 234  avšak bez hlbšieho zdôvodnenia jeho metodologickej 

identifikácie. Š. Polakovič sa neskôr v emigrácii po r. 1945 venoval hlavne oblasti filozofie 

a ako odkazuje J. Letz, špecializoval sa na náuku o národoch, tzv. naciológiu, kde tvorivo 

využíval svoje blondelovské filozofické východiská. 235  J. Balážová podčiarkuje, že 

naciológia mala predstavovať ontológiu národa: Polakovič považoval za nevyhnutné 

vytvoriť špecifickú vednú disciplínu, ktorá by sa odlišovala od etnológie, etnografie, 

sociológie, sociografie, antropológie, archeológie a histórie. Mala by mať metafyzický 

charakter a rozvíjať učenie o národnej bytosti. 236 

Samuel Štefan Osuský bol poprednou postavou slovenského evanjelického hnutia v 1. 

pol. 20. stor. Popri množstve aktivít na poli dejín slovenskej filozofie bol vo svojej dobe 

jedným z priekopníkov sociológie na Slovensku. V diele Úvod do sociológie237 sa okrem 

kľúčových tém predmetu vedy a jeho zložiek venoval problematike národa a národnosti. 

Poukázal na variabilnosť používania pojmu národa v zmysle bežnom, politickom, etnicko-

rasovom, kultúrno-ideovom a sociologickom a dospel k poznaniu, že národ je produktom 

histórie, stáročí. 238  Upozornil na formovanie sociologického pojmu národa 

u západoeurópskych autorov ako E. Renan, L. Le Fur, Johanet alebo český filozof a biológ 

E. Rádl. Uvedené stanovisko bolo v kontrapozícii voči rasovému a kultúrno-ideovému 

nazeraniu na národ, pochádzajúcemu od Herdera, Fichteho, Hegela alebo Gobineaua, ktoré 

Osuský považoval za romantické a nedemokratické. 239 Národ a národné povedomie sa 

formovali až v novoveku ako dôsledok oslobodzovania sa človeka, vzrastu jeho 

sebavedomia a dôstojnosti:“... stredoveký internacionalizmus prejavený v internacionálnej 

latine, lomenej národnými rečami už v reformácii, mení sa v novoveký ruch obrody 

národov... vtedy si národy začali uvedomovať svoju národnosť a od vtedy boria sa 

o politickú samostatnosť, lebo si uvedomujú, že bez politickej slobody, bez samostatného 
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štátneho života nemôžu sa národne úplne rozvinúť.“ 240  S. Š. Osuský si uvedomoval 

zložitosť vzťahov medzi národmi žijúcimi v medzivojnovom Československu. Upozorňoval 

na nebezpečenstvo negatívneho národného povedomia v zmysle nenávisti voči inému 

národu, ústiacej do šovinizmu. Oproti tomu zdôrazňoval potrebu pozitívneho obsahu 

národného povedomia, ktorý umožňuje pochopiť problémy iných národov, konkrétne 

poukazoval na problém židovský a cigánsky, „ktoré nemožno riešiť ani nenávisťou, ani 

pohŕdaním, ale objektívnym poznaním a zariadením sa podľa toho.“ 241 

Je evidentné, že kategória národa predstavovala u vyššie uvedených autorov príťažlivú 

a z ich vlastných perspektív plodnú tému, hoci nedospeli k jednotiacej a všeobecne 

akceptovanej definícii samotného pojmu. O to viac ním narábali účelovo a odvodzovali od 

neho ďalšie pojmové konštrukcie. V porovnaní s nekonfesionálne orientovanou dobovou 

sociológiou, ktorú predstavovali na Slovensku napríklad diela A. Štefánka a jeho 

nasledovníkov, treba hlavne upozorniť na výhrady Alexandra Hirnera a jeho kritiku prác 

vyššie menovaných autorov, ako aj na ním formulované poňatie niektorých otázok národa, 

ktorým bude venovaná nasledovná kapitola práce.  

Prístupom k vymedzeniu pojmu národa ako hlavnému analytickému pojmu bol 

zámerne venovaný rozsiahly priestor, nakoľko od neho sa odvíja chápanie ďalších 

relevantných kategórií, objasňujúcich problematiku národa v konfesionálne orientovanej 

slovenskej sociológii. V jednotlivých prípadoch bolo zrejmé, že autori katolíckej 

a evanjelickej orientácie pracovali s odlišnou typologizáciou národa, formovanej na báze 

organistického prístupu – v prípade katolíckej konfesie – resp. pozitivisticko-

objektivistického, viacdimenzionálne ponímaného v prípade evanjelikov typu P. Terianskeho. 

3.2 Vzťah národa k náboženstvu a cirkvi 

Ponímanie národa ako kategórie úzko spätej s kresťanským náboženstvom je 

charakteristickou črtou konfesionálne orientovanej sociológie. S oboma kategóriami 

organicky súvisí význam inštitúcie cirkvi. Odlišnosti historického vývoja katolicizmu 

a protestantizmu na Slovensku, ako aj ich cirkví sa stali bázou pre formulovanie odlišných 

akcentov vývoja, poslania a funkcií národa, ďalej pre výklad ideológie nacionalizmu 

a osobitne v spojitosti s úlohou národa pri budovaní štátu. V prístupoch slovenských 

katolícky a evanjelicky orientovaných mysliteľov pritom neexistoval jednotný názor na 

vzťah národa a cirkvi. Bolo to zrejme ovplyvnené konkrétnymi historickými okolnosťami, 
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za akých pôsobili katolícka resp. evanjelická cirkev vo svojich spoločenstvách najmä na 

národnostne zmiešaných územiach bývalého Uhorska. 

Na tieto dejinné súvislosti upozornil evanjelický kňaz Pavol Teriansky na príkladoch 

maďarizácie Slovákov a jej odlišných dopadoch na evanjelikov a katolíkov. Ako uvádza 

v už spomínanej práci, charakter konfesie mal veľký význam pre udržanie slovenského 

národa: „Z rodín evanjelických kňazov a učiteľov vyrástla svetská inteligencia, ktorá šíri 

národné povedomie a bráni záujmy národa na poli politickom, cirkevnom i hospodárskom 

a tým pôsobí i na katolícku časť národa“. 242  Podrobnejšie rozoberá osud Slovákov 

z Békešskej Čaby, pôvodne slovenskej obce na území dnešného Maďarska, kde sa udržali 

Slováci hlavne vďaka evanjelickej väčšine. Konštatuje, že v obciach nábožensky 

zmiešaných podliehali maďarizácii najskôr katolíci, čo pripisuje hlavne rakúskej a neskôr 

uhorskej centralizácii katolíckej cirkvi, po stáročia používanej latinčine ako liturgickej reči, 

ako aj absencii strednej vrstvy vzdelancov, bojujúcich za práva svojho národa. Evanjelická 

cirkev vychovala podľa jeho názoru novú vedúcu vrstvu intelektuálov, ktorá svojím bojom 

za jazykové práva cirkvi v rámci uhorskej evanjelickej denominácie bojovala súčasne aj za 

práva národa. Cirkev evanjelická ... „vychovávala k demokracii, musela sa pritom opierať 

o slabých a chudobných... v jednotlivcovi však prebúdza pocit zodpovednosti a takto 

paralyzovala pocit menejcennosti, ktorý je zakorenený v národe, ktorého predkovia skoro 

všetci boli poddaní a ktorého horná vrstva pochádza z roľníckeho a robotníckeho stavu.“243 

S ohľadom na tieto jednoznačné vyjadrenia na margo zásluh evanjelickej cirkvi 

v procese národného uvedomovania Slovákov však nemožno ignorovať už dávnejšie 

vyslovenú kritiku na adresu slovenských vzdelancov a cirkví z pera Jána Lajčiaka. V už 

spomínanej práci Slovensko a kultúra vyčíta inteligencii jej odcudzenie voči cirkvi práve 

tak, ako voči náboženstvu vôbec, ale zároveň ostro kritizuje samotnú cirkev: „Som 

presvedčený, že keby v našej inteligencii bolo viac vedeckého ducha, keby sa inteligencia 

náboženskými otázkami väčšmi zapodievala, tak by táto ľahostajnosť nebola mohla na poli 

cirkevnom zavládnuť... Že veci došli až sem, toho nemalou príčinou je samé kňazstvo.“244 

Vyčíta cirkevnému životu stagnáciu a absenciu vedeckej teologickej myšlienky, napokon si 

kladie otázku, či „... v slovenskom náboženskom živote, aký žije slovenský národ, niet niečo 

pomýleného, nesprávneho... patologického.“245 Slovenskej evanjelickej cirkvi kladie za vinu 

ortodoxnosť, skostnatenosť, cirkevný konzervativizmus a hermetické uzavretie sa pred 
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pokrokovými myšlienkami, čo považuje za nemalú prekážku vývoja Slovenska. Ako 

vyplýva z porovnania stanovísk oboch predošlých autorov, prinajmenšom rolu evanjelickej 

cirkvi nemožno hodnotiť v procese formovania národa jednoznačne pozitívne ani negatívne, 

jej pôsobenie možno posudzovať len v konfrontácii s dôsledkami, aké mala na správanie sa 

a vedomie ľudí v konkrétnom spoločensko-historickom kontexte. 

P. Teriansky však upozorňuje aj na ďalšiu závažnú skutočnosť: v aktuálnej spoločnosti 

niet priamej úmery medzi vplyvom hodnôt náboženských a národných. Naopak, „čím viac 

strácajú náboženské hodnoty na sociálnej platnosti, tým viac získajú národné... čím väčšia je 

tolerancia medzi cirkvami v národnej pospolitosti, tým je väčšia intolerancia proti susedným 

národom.“246 Žiaľ, tieto tvrdenia, vyžadujúce reálne historické a sociologické porovnania 

nie sú podložené konkrétnou argumentáciou, preto nemožno aspoň dodatočne posúdiť ich 

hodnovernosť. 

Autori reprezentujúci obe na Slovensku dominantné konfesie bez rozdielu nepochybujú 

o vplyve náboženstva na charakter národa. Evanjelicky orientovaní autori však 

zdôrazňujú napríklad rozdiely v názoroch na život. Konkrétne Milan Ivánka tvrdí, že 

„evanjelik neverí na legendy, nečaká na zázraky... v národe panuje kolektívna súdržnosť 

a vzájomná pomoc jeho členov“. 247  Národ považuje za sviatosť, ktorú kladie nad 

cirkev.248 Katolík podľa neho musí veriť v dogmy, lebo verí v pomoc svätých, v zázraky, 

všemohúcnosť cirkvi a preto stavia cirkev nad národ. V tomto vzťahu poníma evanjelika 

ako nezávislejšieho na cirkvi, a hoci na základe jeho údajov tvorili evanjelici v tom čase len 

1/5 slovenského národa, jednako hrali v ňom vedúcu úlohu. Príčinu väčšej úspešnosti 

evanjelikov vidí aj v celkovom demokratickom náboženskom a cirkevnom zriadení. 

S názormi autora však polemizuje konfesionálne identicky orientovaný Juraj Struhárik. 

Považuje za nesprávne stavať cirkev nad národ, lebo aj „novopohanom v Nemecku je národ 

sviatosťou, modlou, ktorej podrobujú všetko ostatné (cirkev, kresťanstvo, náboženstvo).“ 249 

Tvrdí, že pre klerikalizmus je typické stavať cirkev nad národ, ale národ nad cirkev 

povyšuje zas „hackenkreuzlerizmus.“250 Sám zastáva názor, že „evanjelik v úrade štátnom, 

v politickej a občianskej činnosti nesleduje cirkevné, ale celonárodné ciele bez 

konfesionálneho rozdielu.“251 Navyše neplatí ani Ivánkova téza o nezávislejšom postavení 

evanjelikov od cirkvi, než je tomu údajne u katolíkov. Pre evanjelika je Boh najvyššou 
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autoritou, ktorá ho rovnako zaväzuje k poslušnosti. Rozdiel je len v tom, že „katolík musí 

slepo veriť a bezpodmienečne poslúchať bez možnosti odvolania ... zatiaľ čo evanjelik sa 

môže odvolať k Písmu ako jedinému pravidlu hry.“252 Z uvedených príkladov je zrejmé, že 

medzi evanjelicky orientovanými autormi nepanovala jednota v názore na kľúčové vzťahy 

národa a cirkvi. 

Náboženská viera sa často dávala do súvisu s mierou vlastenectva. Katolícky 

intelektuál Karol Körper napríklad hlásal, že medzi vlastencami je náboženský ruch 

najsilnejší a najživotaschopnejší a „neverec nemôže byť pravým vlastencom“.253 Nevercovi 

je totiž idealizmus vzdialený, sústreďuje sa len na hmotu, preto mu chýba súdnosť, 

svojráznosť a ideovosť. Ak je totiž viera napádaná, veriaci človek chápe vlastenectvo nielen 

ako náboženskú ochranu, ale aj ako racionálnu otázku. 254  Zároveň sa vymedzuje voči 

„materialistickým, neverecky zmýšľajúcim socialistickým vodcom“ za to, že odvádzajú 

robotnícke a chudobnejšie vrstvy od náboženského ducha a tým sa u nich stráca aj 

vlastenectvo. Zdôrazňuje existenciu úzkej psychologickej väzby medzi náboženským 

životom a vlastenectvom, čo napokon vyúsťuje do apelu na potrebu vlasteneckej, rýdzo 

slovenskej výchovy, lebo „náboženstvo očisťuje vlastenectvo od prílišného šovinizmu, 

vlastenecký cit dáva náboženstvu oduševnené ideálne duše.“ 255 Hoci texty K. Körpera 

obsahujú minimum sociologických reflexií , vyjadruje sa k meritu vzťahu národa 

a náboženstva, podobne ako rad ďalších sociologizujúcich autorov, uvádzaných v tejto 

kapitole. 

Význam duchovných aspektov pri sociálnom formovaní človeka a národa akcentoval 

Matúš Černák. Popri pôsobení tzv. vonkajších momentov, za aké pokladal napríklad 

územie, štát sa v súvislosti s prehlbovaním duchovného života človeka čoraz viac 

presadzujú formy duchovné, ako je aj náboženstvo. Tento fenomén duchovného života sa 

podieľa na formovaní samostatných národných individualít, v ktorých má dôležité 

postavenie cirkevné spoločenstvo.256 Autor sa ďalej zameriava na vplyv reči ako jedného 

z elementov pre vybudovanie národa, ktorý umožňuje čerpať z duchovného bohatstva 

a duchovne zbližovať ľudí. 257  M. Černák poukazuje na fakt, že v dôsledku používania 

rozličnej liturgickej reči obe hlavné konfesie na Slovensku odlišným spôsobom 

ovplyvňovali národný kultúrny vývin. „Z cirkevného paladia, ktorým sa stala česká 
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liturgická reč protestantským Slovákom, premenila sa potom, keď nadišli časy národného 

uvedomovania, ktoré videli hlavne v reči posvätný prejav národného ducha, veľmi 

pochopiteľne v paladium národné... iným smerom sa vyvinoval život slovenských 

katolíkov... tí nenachádzali príčiny, aby prejavovali oproti nej (rozumej: češtine) posvätnú 

úctu... z týchto príčin náboženského vyznania vzrastala citov priepasť medzi nimi 

a liturgickou rečou ich cirkevných protivníkov... v týchto okolnostiach bolo pochopiteľné, 

že práve katolícki spisovatelia začínajú so sústavným slovenčením... a uviedli do literatúry 

samostatnú spisovnú reč“ 258 . Cirkev a jej liturgická reč v tomto poňatí bola jedným 

z rozhodujúcich elementov formovania slovenskej národnej kultúry a národa ako takého. 

Maximilián Chladný-Hanoš venuje osobitnú kapitolu práce Láska k národu 

národoveckému posolstvu Nového Zákona. Za východisko mu slúži interpretácia tých 

pasáží evanjelia, kde sa opisuje správanie Ježišovo a apoštolov k ich vlastnému národu resp. 

k iným národom. Nový Zákon podľa neho zahŕňa v sebe náuku o láske k národu, ktorá však 

„nesmie prestúpiť isté hranice... záujmy božie a záujmy ľudskej duše... tvoria vrcholné 

ľudské a dejinné hodnoty. Kresťania, pretvorení vnútorne podľa ducha Kristovho, tvoria 

analogický útvar ako národy, vzniknuvšie prirodzeným sociologickým vývojom, ba všetci 

kresťania sú vštepení ako nové údy do jediného mystického živého organizmu... Kristovo 

učenie a život... je prvá a hlavná vec... nie je dovolené zavierať oči pred chybami svojho 

národa...“259 Na inom mieste umocňuje svoj náhľad na význam náboženstva: „náboženstvo 

musí mať prednosť pred národnosťou... je výsostne vec ducha... hovoriť teda: „národ nad 

náboženstvo“ alebo: „národ nadovšetko“ znamená hovoriť zvučné nerozumnosti. 

Náboženstvo je hodnota večná, absolútna, nenahraditeľná“. 260  V duchu katolíckeho 

organicizmu je tu prezentovaná vzájomná spätosť vnútorných elementov kresťanského 

sveta, v ktorom jednotlivé národy sú prirodzenými súčasťami tohto organizmu. Akcentuje 

sa nevyhnutnosť rešpektovať kresťanskú etiku, ktorej kánony sú nadradené láske 

k vlastnému národu. Uvedený autor imperatívne vzýva k láske k národu a odsudzuje jej 

absenciu či ľahostajnosť k nemu: „Nielen že láska k národu je vec dobrá a krásna, ale 

i naopak, nemilovať svoj národ, byť k nemu ľahostajný alebo priam sa odrodiť a mať radšej 

iný národ – to všetko sú veci zlé... národná ľahostajnosť je nesprávna, odrodilstvo tiež... 

medzinárodniarske rozlety na základe protinárodnom nemajú oprávnenia“. 261  S touto 

výzvou celkom prirodzene súvisia apely na „mravnú hodnotu ukrytú v rozličnosti celkov na 
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svete“ a na schopnosť „pravého nacionalizmu“ vyvolať u ľudí dostatok nadšenia pre 

konanie cnostných vlasteneckých skutkov. 262  M. Chladný-Hanoš napokon dospieva 

k presvedčeniu o potrebe naplnenia národnostného princípu, v rámci ktorého pripisuje 

etický náboj boju za národnú samostatnosť, chápanému ako vec spravodlivosti. 263 

Uplatnenie tohto princípu je podložené vieroukou:“... katolícka nacionalistická morálka 

dokonale zodpovedá požiadavkám zdravého rozumového národovectva... v katolíckej náuke 

o láske k národu niet ani zásady, priečiacej sa mravnosti, niet nemravnosti.“ 264  Ostré 

odsúdenie adresuje najmä marxizmu, „intelektualistickému medzinárodniarstvu“ t. j. inter-

nacionalizmu a kozmopolitizmu, ďalej slobodomurárom, árijskému a proletárskemu 

internacionalizmu za ich protináboženskú a protikresťanskú činnosť, postoj k vlasti 

a národu. 265  Autorova argumentácia metodologicky a ideovo smeruje k apologetike 

nacionalizmu, založeného na manipulácii s hodnotami katolíckej vierouky a etiky, za 

pomoci quasi-sociologických zdôvodnení vzťahov národa, kresťanskej, predovšetkým 

katolíckej cirkvi a kresťanského spoločenstva ako celku. 

Na báze katolíckej vierouky rozvinul svoje názory na otázku vzťahu národa a cirkvi aj 

Ladislav Hanus, známy skôr svojím zameraním na oblasť teórie kultúry. Zdôrazňuje, že 

medzi národom, ktorý je pôvodu prirodzeného a náboženstvom, ktoré je zas pôvodu 

nadprirodzeného, nemôže byť konflikt. Tento by bol možný len pri použití nesprávnych 

metód,266 žiaľ, konkrétne ich sám nevymedzuje. „Náboženský koreň“ považuje za základ 

a podmienku kultúrneho vzrastu, čo sa vzťahuje tak na jednotlivca, ako i na pospolitosť, 

národ a štát.267 Existencia určitého vnútorného jednotiaceho princípu má byť vyjadrením 

spojitosti prírody a nadprírody: je ním zbožnosť, lebo „kultúra, národ, spoločenský 

život... sa nerodí z náhodných jednotlivých úsilí... výkony jednotlivcov, miliónov potrebujú 

spontánne neviditeľné ohnivo... z ktorého napokon povstáva jeden národ, štát, spoločnosť 

ako morálna osoba.“ 268  Viera je v tomto koncepte ponímaná ako zábezpeka 

životaschopnosti národa: „slovenská zbožnosť uchovala ducha, bohatstvo foriem, tvárnu 

schopnosť, žiada si výraz na poliach životných, v štátnosti, spoločnosti, v umení...“, a tým 

sa podieľa na kreovaní silnej tradície, ušľachtilosti, dôstojnosti zmýšľania a chovania, 
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noblese a štýle a zaručí tak budúcnosť kultúrnosti. 269  V monografickej zbierke esejí 

Rozhľadenie (1943) špecifikuje konceptualizáciu slovenského katolicizmu, ktorý má byť 

nositeľom určitého životného postoja a ktorý sa vyznačuje istými atribútmi. Predstavujú 

ich najmä spomínaná tradičnosť a nacionalizmus v zmysle ľudovosti (t. j. spojitosti ľudu 

s osudom zeme), pričom však inteligencia už nie je chápaná ako súčasť ľudu, pretože jej 

časť „nemá vzťahu k domácim veciam ani po národnej, ani po náboženskej stránke a... je 

príčinou našej ideovej retardácie.“270 Tento manifestný kriticizmus národnej inteligencie 

nie je náhodný, ale programovo spojený s odmietnutím inej ideológie ako národnej, ktorej 

nositeľom je práve spomínaná inteligencia. Kritike je však vystavená aj samotná cirkev, 

pôsobiaca na ľud, lebo „v náboženských otázkach panuje alebo príkra autoritatívnosť... 

alebo akási rozpačitosť a... náš náboženský postoj sa nezadržateľne chýli k jednostrannosti“, 

ktorá vyúsťuje až do voluntarizmu a supranaturalizmu, u ľudu do fanatizmu resp. 

bigotnosti.271 Vysvetľuje to nepochopením ducha kresťanstva, kresťanského humanizmu 

a podstaty katolicizmu, keď uvedená jednostrannosť je podľa neho len príznakom kacírstva. 

„Úzkosť ducha, nesloboda, fanatizmus, výlučnosť, extrémnosť, zovšeobecňovanie 

čiastočnej pravdy sú vlastnosti nekatolícke, cudzie. Sú psychologickým vysvetlením 

herézy.“272 L. Hanus vidí východisko v akomsi prerode slovenského katolíckeho ducha, 

prekonaním „občianstva v podobe kapitalizmu, náboženského indiferentizmu a kultúrneho 

liberalizmu“ a naznačuje kontúry novej dejinnej epochy národného socializmu, ktorá 

povedie od individualizmu k pospolitému mysleniu, k čomu je povolané predovšetkým 

kresťanstvo. Budovanie modernej spoločnosti a víziu nového človeka tak spája s glori-

fikáciou ideí národného socializmu, založeného na obrode katolicizmu. 

3.3 Nacionalizmus z pohľadu kresťanskej sociológie  

Koncepcia problematiky národa a pojmových konštruktov s ním súvisiacich ako je 

nacionalizmus, patriotizmus, kozmopolitizmus a pod. je obvykle aktualizovaná dobovou 

atmosférou, ktorá ju vynáša na povrch spoločenského záujmu, niekedy priam v podobe 

módnej vlny. Český historik M. Hroch dospel k uvedenému poznaniu pri výskume 

národných hnutí a ich sociálnych nositeľov: keď sa po tridsaťročnej pauze vrátil 

k problému, dlho považovanému za akademický v zásadne odlišnej spoločenskej atmosfére, 

bol už chápaný ako problém politicky aktuálny, ba až konjunkturálny a módny. „Potom, čo 
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„nacionalizmus“ (či skôr národná identita) prejavil svoju nezdolateľnú životnosť, začal byť 

atraktívnou témou pre historikov a sociálnych vedcov“. 273  Ak nechceme uviaznuť 

v kritizovanej polohe módnosti, treba zdôrazniť, že samotný dobový rámec, či už politický, 

morálny alebo kultúrny, vzťahujúci sa na prítomnosť určitého typu identifikácie 

a sebaidentifikácie národa, ponímaného ako vnútorne štruktúrovaný celok, nevypovedá ešte 

o skutočnej ideovej a hodnotovej štrukturácii jeho vnútorných komponentov. Nejde preto 

len o reflexiu súdobého vedomia nacionalizmu, ktorej ostatne chýba reálna empirická 

identifikácia, ale najmä o odkrytie a diferenciáciu prístupov, ktoré fenomén nacionalizmu 

z rôznych dôvodov identifikovali s národom ako celkom, alebo ho povýšili na rozhodujúcu, 

niekedy až fatálnu črtu národného vedomia. Ak preto budeme charakterizovať 

a interpretovať rozličné autorské poňatia problému, máme vždy na zreteli spoločenské, 

historické a v danom prípade aj lokálne konfesionálne limity jeho metodologického 

rámca. Bez takto vymedzených východísk by sme ťažko identifikovali, akú „sociálnu 

realitu“ vlastne odráža nejaká forma nacionalizmu, keďže samotný pojem prešiel 

premenami, súvisiacimi s budovaním rozličných filozofických, náboženských, historických, 

či sociologických prístupov, vychádzajúcich často z lokálnych koreňov. 

Z hľadiska väzby medzi pojmami národ a nacionalizmus je potrebné zdôrazniť ich 

genetickú následnosť, o čo sa argumentačne opiera vplyvná koncepcia E. Gellnera: podľa 

neho národy sú v zmysle politického osudu (ako Bohom daný spôsob členenia ľudí) 

považované za mýtus, v skutočnosti nacionalizmus predchádza vzniku národov a niekedy už 

existujúce kultúry premieňa na národy, niekedy si ich vymýšľa, a už existujúce kultúry často 

vyhladzuje.274  

Taktiež nemožno obísť modernými historikmi akcentovanú nerovnomernosť vývinu 

fenoménu národnej príslušnosti a nacionalizmu, ktorú indikuje porovnávanie etablovaných 

štátov a tzv. malých európskych národných hnutí, ako aj samotná vnútorná regionálna 

a sociálna diverzita týchto hnutí.275 Napokon treba diferencovať, o aký typ nacionalizmu 

ide. R. Klobucký napríklad odkazuje na stanovisko A. D. Smitha, ktorý „rozdeľuje 

nacionalizmus na dva základné typy: na západný priestorový alebo teritoriálny 

nacionalizmus a na nezápadný etnický nacionalizmus“. 276  Model priestorového 

nacionalizmu buduje národnú identitu kultúrnou komunitou, ktorá nie je homogénna, nemá 

spoločné historické spomienky, mýty, symboly a tradície. Model etnického nacionalizmu 
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stavia na genealógii, predpokladanom spoločnom pôvode, nárečiach, zvykoch, tradíciách, 

pričom spoločný pôvod je dôležitejší ako spoločné územie a národ predstavuje akúsi 

fiktívnu „superrodinu“, členom národa sa človek narodí a je ním navždy, nemôže svoju 

národnosť meniť ako v politickej verzii nacionalizmu.277 

Problém nacionalizmu v moderných slovenských dejinách má svoju špecifickú genézu. 

Hoci epocha nacionalizmu sa v Európe spájala najmä s 18. a 19. storočím, keď sa vo 

väčšine krajín zavŕšilo budovanie štátu a postupne sa formovala národná identita malých 

národov, nacionalizmus ako ich konštitutívna ideológia aj v 20. storočí pôsobil ako 

spoločensky dovnútra integrujúci pohyb, často sprevádzaný intoleranciou, „... ktorý sa 

vždy znovu uplatňuje v čase krízy a reorganizácie spoločenských štruktúr“. 278 Osobitnú 

podobu nadobudol v podmienkach formovania identity malého národa, ktorý nemal 

historickú skúsenosť s uplatnením vlastnej štátnosti a ktorý bol vo svojej histórii prakticky 

nepretržite v kontrapozícii voči nacionalizmu väčších národov, ktoré si ho podrobili, alebo 

mu iným spôsobom dominovali. V zhode s vyššie menovaným autorom možno konštatovať, 

že slovenská národná myšlienka mala temer vždy podobu obranného nacionalizmu, ktorý 

odrážal jednak objektívne nepriaznivé postavenie národa, ale aj vôľu vytrvať v zápase za 

uchovanie vlastnej národnej identity. 279  Charakter tohto obranného nacionalizmu sa 

prejavoval väčšinou negatívne vymedzením voči identite iných národov či etník, zo strany 

ktorých pociťoval ohrozenie, čo napokon vyústilo do jeho tradicionalisticky konzervatívnej 

podoby, s tendenciou k uzavretosti a odmietaniu modernity. Keďže idea ako taká sama 

osebe neexistuje, život jej vdychujú vždy jej konkrétni sociálni či politickí nositelia 

a propagátori: v našom prípade to boli rôzne orientované vrstvy inteligencie, ktoré sa 

podieľali na utváraní foriem národnej myšlienky a nacionalizmu.  

Etnicko-kultúrny nacionalizmus bol prezentovaný na Slovensku najmä 

konzervatívcami, združenými v martinskom kultúrnom centre okolo S. H. Vajanského. 

Vyznačoval sa zdôrazňovaním konštitutívneho významu jazyka pre národ, pre jeho kultúrnu 

podstatu.280 Významnú rolu v ňom zohráva inteligencia, čo bolo ostatne evidentné už od 

čias Štúrovcov. Naproti tomu hlasistické hnutie reprezentovalo s výhradami skôr politicko-

teritoriálny typ nacionalizmu, akcentujúci aktivizmus, hospodárske, sociálne a vzdelávacie 

nároky slovenského obyvateľstva.281 V medzivojnovom období však vyústila konfrontácia 
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týchto odlišných prístupov do zápasu dvoch poňatí národnej myšlienky: humanisticko-

demokratickej a kresťansko-konzervatívnej. Nositeľmi prvého typu bola najmä liberálne 

orientovaná inteligencia, ktorej predstavy národnoemancipačného pohybu sa spájali s česko-

slovenskou štátnosťou, ale aj s masarykovskou ideou národnej jednoty, ktorá ju svojou 

podstatou, a hlavne spôsobom uplatňovania národnostnej politiky v predmníchovskej ČSR 

kontaminovala. Niet divu, že názorovo opozičná časť inteligencie, v jej nacionálne 

a pôvodne autonomisticky orientovanom výraze, odmietala takto prezentovanú národnú 

myšlienku pre spätosť s ideológiou unitárneho štátu.282 Ako uvádza V. Bakoš, so vznikom 

Slovenskej republiky sa pociťovala potreba formulovať slovenskú národnú myšlienku ako 

štátotvornú ideu. 283  Tomu mal slúžiť nový národný program, prekonávajúci ideu 

čechoslovakizmu, no zároveň s tým odmietajúci aj štátnopolitickú formu liberálnej 

demokracie. Oporou a základom nového ideologického konceptu malo byť kresťanstvo, 

ktoré v spojení s dobovo adaptovanou formou nacionalizmu malo spĺňať rolu štátotvornej 

ideológie. V tejto ideológii dominuje funkcia kolektivity, celku, národnej jednoty, 

potláčajúc pritom rolu indivídua, jeho autonomity a nakoniec aj slobodu individuálnej 

voľby, názoru, či presvedčenia. Svojou povahou mala byť táto ideológia 

antiindividualistická a antietatistická, zvýrazňujúc úlohu politickej strany v organizácii 

spoločenského života, ako reprezentantky slovenského národa. Naviac aj v samotnej 

vnútornej štruktúre nacionalizmu ako javu možno rozlíšiť niekoľko významových dimenzií: 

nacionalizmus ako ideológia, ako organizované politické hnutie, ako cit.284  

S takto štruktúrovanou podobou nacionalizmu však nateraz nepracujeme, nakoľko to 

neumožňujú texty, v ktorých uvedené dimenzie nie sú dostatočne vyhranené. Ideológia 

kresťanského nacionalizmu tak vymedzila národu úlohu organicky spájať ideály kresťanstva 

s myšlienkou národnej emancipácie. Toto úsilie zároveň smerovalo k vytesneniu 

alternatívnych ideológií z myšlienkového priestoru Slovenska, s ambíciou preniknúť do 

vedomia všetkých spoločenských vrstiev a v konečnom dôsledku prispieť k etablovaniu 

autoritatívneho politického systému. Problematika národa a nacionalizmu sa v danej 

spoločenskej situácii stala rovnako nosnou témou teoretického diskurzu, ako aj masívnej 

štátnej propagandy. 285  Väčšina jeho účastníkov sa snažila dokazovať komplementaritu 

kresťanského svetonázoru a ideológie nacionalizmu. 

                                                           
282 Porovnaj Polakovič, 1941b 
283 Bakoš, 1995 
284 Bakoš, s. 196 
285 Bakoš, 1995, s. 200-203 



Problematika národa v slovenskej sociológii. Formovanie prístupov k téme národa 
 

66 

Národ, nacionalizmus, patriotizmus 

Jedným z najvplyvnejších dobových propagátorov nacionálnej ideológie bol  

M. Chladný-Hanoš. Ako predstaviteľ katolíckeho organicizmu pokladal za východisko 

svojich úvah kozmos, ponímaný ako organizmus, ktorému dominuje idea poriadku. Tá je 

zasa základom mravnostného systému človeka. Nacionalizmus sa potom javí ako „mravný 

prípad kresťanského svedomia,“286 ktorému je vlastný osobitný étos. Keďže svet je stavaný 

pyramidálne a vnútorne je organicky hierarchický, treba v ňom diferencovať jednotlivé 

súčasti a chápať v ich mnohotvárnosti a rôznorodosti, čo platí aj pre národy. Pre hlbšie 

poznanie národa ako skutočnosti sociologickej, spoločenskej287 je nevyhnutné postupovať 

metodicky, „pozorovať jeho vnútorné ústrojenstvo, funkcie, vzťah národa k iným realitám, 

osobám, Bohu... a nájsť vnútorný poriadok, podľa ktorého existuje.“288 V tomto hľadaní 

„filozofia ustupuje viere v približovaní sa pravde... potom ide o teológiu dejín, národa.“289 

Z uvedeného vyplynul mravný apel na potrebu „uvedomenia si svojej národnosti, alebo 

zobúdzania národného povedomia u iných...“, 290 čo sa stalo de facto úlohou nacionálnej 

ideológie. Táto je prezentovaná ako pestovanie lásky k národu, prirodzeného citu a súčasne 

svätej povinnosti „obrany národných kultúrnych hodnôt,“ 291  ukladanej jednotlivcovi vo 

vzťahu k národu ako celku. Paralelne s tým odsudzuje také formy „medzinárodniarstva“ ako 

internacionalizmus či kozmopolitizmus, ktoré považuje za „pomýlené názory“ 

a odvolávajúc sa na dobové katolícke sociálne učenia, pripisuje im úmysly „odnárodniť 

nejaký národ.“ 292  Zaujímavo uvažuje o možnosti existencie „viacerých nacionalizmov“ 

v jednom štáte, čo údajne môže byť zdrojom pokroku za podmienky, „ak bude verejná 

správa spravodlivá voči všetkým národnostiam ..., čo napokon... môže viesť k širokej, 

hlboko ľudskej kultúre.“293 Z uvedeného však nie je zrejmé, ktoré nacionalizmy sú z tohto 

hľadiska „oprávnené“ podieľať sa na duchovnom živote spoločnosti a na budovaní 

spoločnej kultúry. Nacionalizmus tak má vychovávať človeka k veľkej láske, k idealizmu 

ako protikladu sebectva a má byť akýmsi mostom pre príchod najvyššieho idealizmu, 

ktorým je náboženstvo. 294  „Pravý nacionalizmus a pravé náboženstvo si preto nemôžu 
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skrížiť cesty, budú existovať vždy v dokonalej zhode a... budú sa vzájomne dopĺňať.295 

V tomto zmysle upozorňuje na nebezpečenstvo „nekresťanskej národnej pýchy“, ktorá 

spočíva v preceňovaní národa, jeho ľudskej hodnoty, mocenského postavenia a ľudských 

schopností, ak národ nezostane verný svojej kresťanskej tradícii. 296 

M. Chladný-Hanoš sa snaží riešiť aj vzťah nacionalizmu k štátu, ktorý vymedzuje 

pôsobením národného princípu: podľa neho je štát svojou podstatou národný. Uvedené 

hľadisko fixuje legitimitu nacionalistickej ideológie, konvergujúcej s náboženstvom 

v národnom štáte. Kvintesenciou tejto ideológie sa bezpochyby stala formulácia potreby 

rozšírenia životného priestoru ako celonárodného záujmu, 297 ktorého zabezpečenie je 

povinnosťou národného štátu. Autor sa explicitne hlási k apologetike kresťanského 

nacionalizmu, pokladajúc ho za “dokonalú náuku, ... ktorá zodpovedá všetkým 

najšľachetnejším túžbam ľudského pokolenia“ 298  a ktorá prekračuje rámec kresťansko-

katolíckej nacionalistickej morálky. Nemalú pozornosť venuje aj sémantickému odlíšeniu 

pojmov nacionalizmu ako synonymu národovectva a patriotizmu v zmysle vlastenectva. 

Základný rozdiel spočíva v objekte citového vzťahu: „národovectvo je činorodá láska 

k národu, vlastenectvo je činorodá láska k vlasti“ 299 , ale hoci „národ a vlasť sa 

nestotožňujú..., sú vo veľmi úzkom vzťahu... vlasť mi nie je nikdy úplná, ak v nej nemám 

svoj národ“.300 Úvaha sa završuje poznaním, že „v národných štátoch sa skoro dokonale 

kryje národovectvo s vlastenectvom“. 301 Kresťanská, v konkrétnej forme katolícka etika, 

opierajúca sa o výklad Písma, plní v tomto scenári funkciu štítu: „Pri štúdiu nacionalizmu 

podľa svätého Písma skoro výlučne sa obmedzujem na Nový zákon, lebo chcem hovoriť 

o nacionalizme ako o probléme katolíckeho svedomia – a morálka Starého zákona bola vo 

viacerých bodoch Vykupiteľom pozmenená, zdokonalená“. 302  Nacionalizmus je 

nepochybne ponímaný ako faktický invariant patriotizmu v role pozitívneho, eticky 

podmieneného citu a zároveň rozumovo zdôvodneného účelu individuálneho a kolektívneho 

konania, sankcionovaného náboženskou (katolíckou) morálkou. Katolícka cirkev plní 

z inštitucionálneho hľadiska kontrolnú funkciu, a to prostredníctvom kňazov, „aby oni, 

vychovaní v správnom chápaní nacionalizmu už v seminári, vedeli potom správne regulovať 

nacionalizmus veriacich, aby v hájení a vo vydobývaní svojich národných práv neprekročili 
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hranice... nezanedbali spravodlivosť a záujem verejného dobra.“ 303  Jednako úprimné 

presvedčenie o výnimočnosti lásky k národu autor čiastočne koriguje v rámci hodnotovej 

hierarchie, keď „zveličenú lásku k národu... pokladá za protiviacu sa katolíckemu učeniu. 

Najvyššou hodnotou zostáva vždy len náboženstvo“.304 

Spájanie kresťanského svetonázoru s nacionalizmom je charakteristický pre prístup 

Štefana Polakoviča. V odkaze na Hlinkov nacionalizmus považuje za východisko „tradičné 

dedičstvo čistej viery v osobného Boha ... v Cirkev...“, pričom akcentuje „slovenský ráz 

nášho národného socializmu“, 305  ktorý má byť povzbudením pre rozvoj slovenskosti. 

Podobne ako v predchádzajúcom prípade je povaha nacionálnej ideológie ponímaná v zhode 

s kresťanskou etikou, keďže „slovenský národný socializmus nebude robiť nič proti 

svedomiu slovenskej kresťanskej pospolitosti“. 306  Nástrojom upevňovania ducha tejto 

ideológie je „výchova k národnému citu“, z čoho má osoh tak jednotlivec, ako aj národ 

a celé ľudstvo. 307  Predstava o aplikácii takto poňatej národnej myšlienky vyústila do 

vytýčenia národného programu v zmysle jeho jednotlivých zložiek, a to sociálnej, 

demograficko-populačnej, zdravotníckej, protialkoholickej, protižidovskej, sociálnej, 

hospodárskej, 308  ktorý svojím charakterom kopíroval národno-socialistickú líniu 

presadzovanú v politike fašistického Nemecka.309 

Úsilie o metodologické odlíšenie kategórií, reflektujúcich národný problém 

charakterizuje prístup P. Beňovského. V tomto prípade nejde o razantné presadzovanie 

nacionalistickej ideológie: jeho textom dominuje snaha sociologicky uchopiť a explikovať 

problematiku bez nánosov nadmerného pátosu a angažovanosti. Nacionalizmus ako pojem 

je ponímaný dynamicky, pričom v ňom rozlišuje viacero vnútorných vrstiev: „je to pohyb, 

hnutie, vedené ideou, ... snaha zabezpečiť čo najširší rozvoj národnej samobytnej kultúry na 

duchovnom poli, organizovať národný život hospodársky a politický.“ 310  P. Beňovský 

upozorňuje na potrebu viacvýznamového chápania nacionalizmu, dané najmä odlišnou 

právnou a sociologickou interpretáciou a navyše zdôrazňuje protikladnosť nacionalizmu 

voči ideám kozmopolitizmu a internacionalizmu s jeho nivelizačnými tendenciami. 
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Etymológiu pojmov ako národ, národnosť, nacionalizmus, nacionalista alebo národovec 

odvodzuje od národnostnej myšlienky, spojenej francúzskymi dejinami, 311 čo napokon 

zostáva leitmotívom načrtnutých úvah. 

Nacionalizmus a ľud – ľudovosť v katolíckom variante 

Otázke nacionalizmu, jeho genéze a rôznorodým prejavom cez prizmu prehlbovania 

kultúrnosti a budovania národnej kultúry sa venoval Ladislav Hanus. Duchovný základ 

národnej tradície Slovákov vidí v kresťanstve. 312  Táto tradícia však obsahuje prvky 

pozitívne i negatívne, ktoré vyjadrujú rozličné politické, sociálne, kultúrne a náboženské 

orientácie. Samotná orientácia v prítomnosti potom závisí od toho, na aký prúd sa 

programovo nadviaže, s vedomím zodpovednosti za osud celej pospolitosti.313 Rozvíjanie 

národnej myšlienky postuluje založiť na kontinuite a kultivovaní cyrilo-metodskej tradície, 

ktorá je kresťanská, slovenská a zároveň európska. V tejto súvislosti sa kriticky stavia 

k odvolávaniu na jánošíkovskú tradíciu, ktorú chápal ako „pudový odboj voči pánom – 

chaotický, neorganizovaný...“, 314  zároveň vyvierajúci z hlbokého zmyslu pre poriadok. 

Považoval ho za akúsi obdobu „slovenského faustizmu“, v ktorom ide o boj za Boží 

poriadok, ale v národnom zmysle. Jeho pohľadu na prítomnosť a budúcnosť národa 

dominuje akcent na „charakterovú pevnosť, idealizmus, potrebu rešpektu k predvídavosti 

ducha a úvahy, rozšírenie a vyrovnanie vnútorných potencií.“315 Silou duchovnosti možno 

potom prekonať pudovosť jánošíkovskej tradície. Hanusov prístup k realite národa je 

holistický, zdôrazňujúc podriadenosť života pospolitosti mravným normám, ideám 

spravodlivosti a náboženskému posväteniu. Za najvyššiu hodnotu národa považuje ľud ako 

„nositeľa pôvodného života, rezervu citu, tvorivého podvedomia, inšpirácie... so všetkými 

funkciami až po štátnosť.“ 316  V napĺňaní uvedených atribútov zohráva podstatnú rolu 

nacionalizmus, ktorý vo väzbe na „ľudovosť“... nemá dokazovať len svoju živelnosť 

a časovú výkonnosť, ale aj svoju životnú nosnosť... cez dlhé časové obdobia...“317a tým 

preukázať konštruktívnu schopnosť organizovať život národa. Nacionálny princíp sa javí 

ako kľúčový organizujúci činiteľ nielen vo vývine jedného konkrétneho národa, ale vo 

vývine ľudstva vôbec, čím napĺňa ambíciu priblíženia k ideálu spravodlivosti. V zmysle 
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realizácie najvyšších funkcií národa, t. j. vybudovania štátnosti je potrebné „dvíhať 

pospolitosť k vyššej forme duchovnosti“, čo v danom prípade znamená venovať pozornosť 

problematike vzdelávania. Vo svojich úvahách, zameraných na požiadavku šírenia 

vzdelanosti, nielen akejsi osvetovej forme, ale v záujme rozvíjania „univerzálnej, všeobecne 

platnej duchovnosti“, dožaduje sa spojenia vzdelania a ľudovosti, nástrojom čoho má byť 

výchova ku spolupatričnosti s ľudom. Širším rámcom takto ponímanej výchovy 

a vzdelávania je kresťanský humanizmus a duchovný univerzalizmus Európy, spojenie 

s jej tradíciou a prítomnosťou, lebo „Európa pre nás nie je „svetom“ a cudzinou, ale širším 

domovom.“318 Neodmysliteľnou súčasťou spirituálneho rozvoja národa je však slovenský 

katolicizmus, ktorý „vyrastá z ducha a predpokladov tohto národa, z jeho minulosti 

a tradície... z jeho pospolitých ideálov.“ 319  Hanus odmieta spájať katolícke vyznanie 

prítomnosti s fanatizmom, či neznášanlivosťou a jednostrannosťou, ale poníma ho skôr ako 

pozitívny výraz katolíckeho svetonázoru, ktorý vytvára základ novej pospolitosti a modernej 

spoločnosti. Venuje pozornosť vývinu nacionalizmu v duchovných dejinách Európy 

a poukazuje na negatívne vplyvy novovekého individualizmu, ktorý generoval podľa neho 

aj „nacionálnu príkrosť“, spoločenský rozklad a atomizmus. 320  Za nebezpečný považuje 

nacionalizmus v prípade, ak sa“ národné povedomie prepína v subjektívnu pýchu, vedomie 

jedinečnosti... vtedy sa stáva „najpažravejšou silou nového veku“,321 prejavuje sa najmä 

emocionálnou silou v špecifickej forme egoizmu, kde v pribúdajúcej mase vzrastá pocit 

kolektívnej sily pohlcujúcej jednotlivca. V takomto prípade prerastá do nenávistného hnutia, 

ktoré už “... nemožno korigovať vyššími normami vecnosti a spravodlivosti.“ 322 

Protikladom negatívneho obrazu nacionalizmu má byť idealisticky ponímaný prototyp 

“nášho nacionalizmu“, vychádzajúceho z poézie a filozofie intelektuálov, ktorý prenikal do 

más len pomaly, nadobudol však ráz sociálny a politický so zvýraznením úlohy jeho 

duchovných vodcov. 323 Negatívne hodnotí konkrétne formy nacionalizmu v prípade, ak 

v ňom absentuje regulácia náboženskou normou: je to prípad šovinizmu, s ktorým podľa 

Hanusa má už slovenský národ historickú skúsenosť ,keď pudová sila získa prevahu nad 

duchovnosťou, stratia sa pôvodné národné ideály a idealizmus vôbec, keď klesá duchovná 

jednota a národná tvárna schopnosť. 324  Súbežne s tým badať pokles k „hrubému 
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materializmu a cynickému pozitivizmu“, lebo mizne úcta k duchovnému, k idealizmu 

a heroizmu. Spôsob života sa za takýchto podmienok stáva „prefíkane utilitárnym“, 

pohybuje sa v hraniciach praktickosti, osobného pohodlia a biologických potrieb, vedie 

k obmedzenosti úsudkov, tvorbe umelých programov, ktoré majú udržať pospolitosť 

a napokon, osobný činiteľ nahrádza sa štátnym aparátom , prejavuje sa nedostatok 

národného vkusu (v bývaní, umení, divadle, filme), v duchovnej biede sa netvorí tradícia, 

nepokračuje duchovná kontinuita a duch sa prepadáva.“ 325  Hanusova úprimná viera 

v osobitosť slovenského nacionalizmu, zakoreneného v hlbokej kresťanskej tradícii mu 

z pohľadu katolíckej náuky neumožnila zaujať diferencovanejší a nevyhnutne kritickejší 

postoj k sociálnej realite, ale aj k mocenskými nástrojmi presadzovanej štátnej ideológii 

a jej nositeľom.  

Problém nacionalizmu v evanjelickom variante spoločenskej vedy 

Hoci dobový vplyv autorov evanjelickej konfesie bol za daných historických okolností, 

najmä počas 2. svetovej vojny v porovnaní s katolíkmi porovnateľne menší, charakter 

a prínos ich prác k predmetnej téme nemožno považovať za menej významný. Profilovanie 

názorov na problematiku národa a ideológií s ním spätých naznačuje vo svojom Úvode do 

sociológie (1930) S. Š. Osuský. Kritickú pozornosť venuje ideológii internacionalizmu 

a kozmopolitizmu v kontrapozícii k národnej a štátnej idei. V krátkom exkurze do 

európskych dejín poukazuje na existenciu ich viacerých foriem: identifikuje napríklad 

kresťanský internacionalizmus v jeho náboženskom základe, podmienenom univerzálnym 

používaním latinčiny v stredoveku. Socialistický internacionalizmus má svoju oporu v 

hospodárskych triednych záujmoch, keď „sa boria hrádze národno-štátne a stavajú 

triedne“.326 Zároveň akcentuje potrebu nestotožňovať internacionalizmus s anacionalizmom 

alebo antinacionalizmom, nakoľko internacionalizmus podľa neho „neznamená ani 

beznárodnosť ani protinárodnosť, tak ako medzikonfesijné ustanovizne nie sú ani 

beznáboženské ani protináboženské. Ani Ježišov internacionalizmus nerúca národnú 

myšlienku“. Osuský sa snaží objasniť tento vzťah špecifickou evolúciou: „idea 

internacionalizmu môže spočívať len na predchádzajúcom stupni nacionalizmu“, avšak 

prekonaním idey „šovinistického imperializmu, vlády jedného národa nad druhým 

a nastolením spolupráce všetkých národov“. 327  Príkre odsúdenie adresoval 
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kozmopolitizmu, svetoobčianskosti, ktorú pokladal za neuskutočniteľný sen a prirovnal ho 

k anarchii: „anarchia vychádza z krajnosti individualizmu, kozmopolitizmus z druhej 

krajnosti, jediného jednotného štátneho zriadenia. Obe je nemožné a obe sú odsúdené na 

stroskotanie..., či už v prípade pokojnej cesty, alebo použitím vojny“.328 

S. Š. Osuský sám poukazoval aj na prínos iných autorov k interpretácii problému 

nacionalizmu. Možno uviesť Osuského odkaz na M. Slávika, ktorý sa venoval otázke 

„povznesenia“ slovenského nacionalizmu pred prevratom v roku 1918. Veľkú zásluhu 

v predprevratovom boji proti odnárodneniu pripisuje evanjelikom s ich „rozhľadom, 

znášanlivosťou a kriticizmom“, ako národne „prebudenejším“. Svoje tvrdenia opieral 

o koreláciu konfesionálnej štatistiky so sociálnou príslušnosťou k inteligencii, keď asi 1/6 

slovenského národa evanjelického vyznania dala národu vyše 4/6 slovenskej inteligencie, čo 

súviselo s pôsobením katolíckej cirkvi vo funkcii nástroja maďarizácie. Upozorňoval na 

odlišnú hierarchizáciu evanjelickej cirkvi v porovnaní s katolíckou cirkvou, na väčšiu mieru 

cirkevnej autonómie a odolnosti voči nástrahám maďarizácie: „U katolíkov pred prevratom 

len morálne mocní jednotlivci ako výnimky zostali Slovákmi, u evanjelikov maďaróni boli 

výnimkou zpod slovenskosti zboru a seniorátu“. 329  Prínos evanjelikov vyzdvihoval  

M. Slávik aj na poli vzdelávania počtom udržiavaných slovenských škôl v predprevratovom 

období: bolo ich 13 oproti 40, udržiavaným katolíkmi, avšak pri 5/6 zastúpenia 

obyvateľstva, hlásiaceho sa ku katolíckemu vyznaniu Evanjelikov všeobecne považoval  

M. Slávik za tú zložku národa, ktorá sa vyznačovala „prevahou ducha“, a to na poli 

kultúrnom, demokratickom, hospodárskom a národnom. 330  Napokon stojí za zmienku aj 

jeho ponímanie národovca, ktorým mohol byť len príslušník tzv. slobodného povolania, 

ako kňaz, cirkevný učiteľ, advokát, lekár, bankový činovník, obchodník, živnostník 

a roľník.331 Nacionalizmus v interpretácii M. Slávika stojí najmä na hodnotách morálnej 

diferenciácie príslušníkov evanjelickej konfesie voči katolíkom a na vyzdvihnutí ich 

historických zásluh pri udržaní národného povedomia v období maďarizačného útlaku. 

Azda najprepracovanejší koncept sociologického prístupu k problematike národnej 

ideológie ponúka už skôr spomínaná monografia Pavla Terianskeho Nacionalizmus 

(1947). Jeho metodologický prístup možno považovať s istou dávkou tolerancie za pokus 

o uplatnenie historicko-kauzálnej a štruktúrno-funkcionálnej metódy. Afinita k evanjelickej 

konfesii je zrejmá už z charakteru úvodných kapitol, kde sa zaoberá vzťahom náboženskej 
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idey a národnosti: kladie dôraz na vplyv reformácie, ktorý umožnil ľahšie šírenie 

národného uvedomenia, čo nadobudlo historicky význam pre udržanie slovenského 

národa.332 Vznik homogénnych národných kolektivít dáva do súvisu s uplatnením národnej 

idey hlavne v období po napoleonských vojnách, keď sa stáva nutnosťou, aby sa štát 

identifikoval s národom. Kolektívno-psychologickým odrazom tohto vývinu je potom vznik 

nacionalizmu . V národnej idei rozlíšil analyticky 2 základné zložky, a to náboženský 

prvok (za jeho prameň považoval protestantský náboženský individualizmus ) a abstraktný 

racionalistický individualizmus, ktorý sa stal charakteristický napr. pre francúzsku 

demokratickú národnú ideológiu.333 Podrobnejšie sa venuje špecifikám nemeckej národnej 

ideológie, ktorej dominuje idea organicisticko-metafyzická, národný duch, v zmysle 

osudového spojenia jednotlivca s osudom národného celku.334 Národnú ideu považuje za 

spleť racionálnych aj iracionálnych činiteľov, ktorá vznikla z potreby vytvoriť 

spravodlivejšiu ľudskú spoločnosť, súčasne však prejavuje tendenciu nahradiť a potlačiť 

platnosť náboženskej idey ako reakcie voči individualistickej idei, spája človeka so 

spoločnosťou, ale zároveň prerušuje jeho vzťah k Bohu. Jednako vo veľkých dejinných 

chvíľach naopak spájala človeka s Bohom a zanedbávala jeho vzťahy ku spoločnosti.335 Pod 

nacionalizmom následne rozumie špecifické správanie sa spoločnosti a jednotlivca, určené 

národnou ideou, umocnené rozvojom národnej kultúry, ponímanej ako „emanácia 

národného ducha“. V tejto súvislosti registruje funkciu novinárstva, ako mocného 

propagátorského prostriedku pôsobenia národnej idey medzi davmi.336  

Nacionalizmus sa stal postupne akýmsi univerzálnym náboženstvom, no v skutočnosti 

je len „partikularistickým hnutím, ktoré križuje univerzálne snahy ľudstva, nepodarilo sa mu 

dosiahnuť sociálnu a hospodársku demokraciu, ba aj občianska a politická rovnosť zostali 

len prázdnym heslom“. 337 Na viacerých miestach zdôrazňuje špecifikum sociologického 

stanoviska pri štúdiu ideológií, a to je dôraz na ich sociálnu funkciu, t. j. či nadobudnú tzv. 

sociálnu evidenciu.338 V tomto zmysle mnohé ideológie, ako bola napr. Hegelova náuka 

o národnom duchu, logicky a teoreticky neobstoja, no plnia v danom čase významnú 

sociálnu funkciu, a tak v konkurenčnom boji ideológií získavajú primát spoločenskej 

záväznosti pre národnú ideu. Autor hlbšie rozoberá vzťah národnej idey 
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a hospodárstva, 339  ďalej národnej idey a politiky, 340  napokon národnej idey 

a vojenstva. 341  V niektorých nacionalistických štátoch, v súvislosti s vynúteným 

rozširovaním hospodárskych celkov, sa presadili supranacionálne idey. Ako príklady 

uvádza:  

1. Taliansky fašizmus , založený na korporatívnej stavovskej moci, s uplatnením 

vodcovského princípu, v ktorého teoretickom zázemí identifikuje vplyv  

N. Macchiavelliho, V. Pareta, G. Sorela a F. Nietzscheho.342 

2. Nemecký národný socializmus, ktorý čerpal východiská z rasových teórií A. de 

Gobineaua, H. S. Chamberlaina, z Darwinovej evolucionistickej teórie, Nietzscheho 

ideálu nadčloveka a Spenglerovho proroctva o zániku západnej kultúry. Národný 

socializmus poníma ako totalitné hnutie, v ktorom sú spojené široké vrstvy národa 

na báze jedinej politickej strany, kde najvyššou hodnotou je národ, definovaný ako 

krvné spoločenstvo, a úlohou štátu je udržovať a napomáhať pospolitosti „telesne 

a duševne rovnakých bytostí“. 343 V protiklade k týmto supranacionálnym ideám 

vyzdvihuje význam myšlienky Paneurópy, ktorej otcom bol G. Coudenhove-Kalergi, 

založenej na spojení románskych, germánskych a čiastočne slovanských národov, 

pre ktoré bol spoločný rovnaký dejinný vývoj: prešli renesanciou, humanizmom 

a reformáciou a spája ich podobný duchovný profil. Za nedostatok myšlienky 

Paneurópy však považuje vylúčenie Anglicka a Ruska ako historicky a duchovne 

odlišných pospolitostí.344  

3. Panslavizmus považuje za zvláštnu supranacionálnu ideu, ktorej historické korene 

a kultúrne predpoklady siahajú do obdobia reformácie a ktorá bola formovaná na 

báze vedomia spolupatričnosti. 345  Negatívny vplyv pripisuje katolicizmu, ktorý 

prispel  ku vzniku medzislovanských antagonizmov ako rusko-poľský, česko-

poľský, srbo-chorvátsky a pod. Roli historických osobností, ako boli vojvodcovia, 

diplomati, literáti, pripisuje dôležitú úlohu v náraste uvedomenia slovanských 

národov. Pripomína význam J. Kollára, pri hodnotení ktorého sa odvoláva na 

myšlienky sociológa A. Štefánka z práce Kollárov nacionalizmus.346 

                                                           
339 Národná idea podľa neho nie je spôsobilá byť vhodným princípom hospodárskej činnosti. 
340 V praxi zaviedla len nový štátny absolutizmus, legitimizovaný vôľou národa. 
341 História preukázala schopnosť nacionalizmu vyvolať rad vojen. 
342 Teriansky, s. 90 
343 Tamže, s. 99 
344 Teriansky, 1947, s. 105 
345 Tamže, s. 107 
346 Štefánek, 1938a 
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4. Boľševizmus definuje Teriansky ako hnutie ruských intelektuálov, pochádzajúcich 

z maloroľníckych a robotníckych vrstiev, zamerané na výstavbu socialistickej 

spoločnosti a hospodárskeho poriadku podľa marxistickej ideológie. Chápal ho ako 

ruský pokus o realizáciu socialisticko-komunistickej ideológie v reakcii na 

liberalistický kapitalizmus a cársky absolutizmus. Popri kritike Marxovho učenia 

upozorňuje na dominantný vplyv Hegelovskej eschatológie, nihilizmu a ruského 

mesianizmu, ktorému dal marxizmus program.347 Úlohu Lenina vidí predovšetkým v 

tom, že boľševizmus ako organizačný princíp priviedol k víťazstvu. Boľševizmu ako 

duchovnému smeru pripisuje stredoveký ráz, jeho filozofiu chápe ako dogmatickú 

a bojovnú, spojenú s vierou v politickú účinnosť filozofického vedomia.  

5. Panamerikanizmus sa javí ako supranacionálna idea generovaná pôvodne 

anglosaskou pospolitosťou národov, ktorá sa vyznačuje konzervatívnym 

charakterom, intenzívnym citom a vôľou k spolupatričnosti. Hoci historické jadro 

pospolitosti spočíva vo Veľkej Británii, hlavnými propagátormi idey sú USA napriek 

ich veľkej rasovej a náboženskej rozdielnosti. Autor predpokladal, že uvedená idea 

sa rozšíri geograficky do Južnej Ameriky a jej národy zaradí do tejto pospolitosti.348 

6. Odlišnými charakteristikami sa vyznačuje pospolitosť orientálnych národov, ktorú 

považuje za najrozsiahlejšiu, početne najväčšiu a kultúrne najrôznorodejšiu. Napriek 

vnútornej rasovej odlišnosti, za zjednocujúci prvok považuje ich solidaritu voči 

bielej rase, hoci sa tu prejavuje vplyv nacionalistických a socialistických ideológií, 

importovaných z Európy. Nacionálna idea sa v tejto pospolitosti stala regulatívnym 

spoločenským princípom duchovného a politického života namiesto náboženstva.349 

Príspevok P. Terianskeho predstavuje v slovenskej sociologickej produkcii 

predkomunistického obdobia najobsiahlejšiu monografickú prácu, venovanú otázke národa 

a nacionalizmu. Zahŕňa tak hľadisko historicko-genetické, ako aj štrukturálno – analytické, 

sprítomňuje problém v novodobom kontexte konštrukciou typov supranacionálnych ideí. 

Hoci sa autor na viacerých miestach nevyhol simplifikáciám a empiricky nepodloženým 

záverom, jeho metodológii nemožno uprieť snahu o zvedečtenie sociologického prístupu 

k problematike, ktorá u jeho súčasníkov skĺzavala do polohy idealizovania a ideologizácie. 

Štúdie slovenských kresťansky orientovaných sociológov a predstaviteľov sociálnej 

náuky, pojednávajúce o probléme národa a nacionalizmu sú značne diferencované, a to nielen 

                                                           
347 Teriansky, s. 123-124 
348 Teriansky , s. 128 
349 Tamže, s. 131 
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z pohľadu konfesionálneho a ideologického, ale predovšetkým z hľadiska hĺbky prieniku do 

problému, metodologického prístupu a samozrejme spôsobu interpretácie faktov, pojmov 

a súvislostí. Nastolili však témy, ktorých skúmanie v súvislosti s historickým vývojom po  

r. 1948 postrádalo nadväznosť. Na dlhú dobu boli tabuizované a v dôsledku hlbokej 

diskontinuity vo vývoji náboženskej sociológie na Slovensku stratili váhu dobovej výpovede. 

Vynárajú sa však v nových súvislostiach ako nedopovedané výzvy minulosti a vyžadujú 

konceptualizáciu uvedených problémov v konfrontácii so súčasnou realitou. V príspevkoch 

autorov katolíckej proveniencie prevláda koherencia konfesie s hodnotovým obsahom 

národnej idey, resp. nacionalizmu, podfarbená dôrazom na ľudovosť, sýtenú emotívnou 

zložkou a spravidla neskrývanou dobovou propagandistickou účelovosťou. V kresťansko-

evanjelickom variante badať civilnejší prístup, členitejšiu tematizáciu a štruktúrovanejšiu 

analýzu relevantných pojmov a významových rámcov. Všeobecne možno konštatovať, že 

v otázkach národa a nacionalizmu autori oboch konfesií kritizujú najmä koncepcie 

kozmopolitizmu, liberalizmu a socializmu, evidentne presadzujú teocentrizmus často 

stotožňovaný s imperatívom lásky k národu.  

Uvedená kapitola bola vedená snahou priblížiť spôsob myslenia a argumentácie, 

metodologický prístup a ideové zameranie kresťansky orientovaných autorov, sociológov 

alebo sociologizujúcich spoločenských mysliteľov, pre ktorých sociologická veda 

predstavovala nástroj výkladu alebo aspoň jednu z dimenzií nazerania na skutočnosť. 

Ústrednou kategóriou nášho záujmu bol národ tak, ako ho oni ponímali v kontexte svojich 

konceptov a v rámci vlastného konfesionálneho prístupu. Odkazy na ich práce dokumentujú 

pokusy sociologicky rámcovať skúmanú problematiku, pričom si treba uvedomiť, že ide 

o obdobie, keď sociológia na Slovensku už bola etablovaná ako multiparadigmatická veda 

s legitímnymi možnosťami budovať variabilné explikačné rámce. Komentované texty 

poukazujú na priam priepastné odlišnosti v spôsoboch, akými bola táto veda 

konceptualizovaná, praktikovaná a využívaná. Taktiež poukazujú na odlišnú úroveň 

sociologického poznania, metodologickej výbavy a spôsobov interpretácií skúmaných 

javov. Nemožno sa vyhnúť konštatovaniu, že prevažná väčšina textov, ktoré sme 

analyzovali, sa vyznačuje esejistickým charakterom a spravidla postrádajú analytickejší 

prístup k problémom. 

Viacerí z uvádzaných autorov, ako vyplýva zo samotného obsahu ich textov boli 

ideovými exponentmi Tisovho režimu (Š. Polakovič, S. Mečiar) alebo náboženskými 

zástancami idey nacionalizmu či národného socializmu (M. Chladný-Hanoš,  

L. Hanus). Ak by sme hľadali spoločné znaky tohto vnútorne nesúrodého zoskupenia, 
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v prevažnej väčšine je to kritika až odpor k liberalistickým, individualistickým, 

materialistickým a socialistickým doktrínam. V ich postojoch k problémom preto 

nerozhoduje natoľko charakter vierovyznania, ako spôsob a najmä ciele, ktoré sledujú svojimi 

prácami, adresovanými nielen užším konfesionálnym kruhom, ale rovnako širokej odbornej 

verejnosti. Hlbšie preniknutie do myšlienok uvedených autorov nestráca na aktuálnosti v tom 

zmysle, že samotná téma národa, vlastenectva alebo roly cirkvi sa priam periodicky vynára 

v živote slovenskej spoločnosti vždy vtedy, keď v nej nastávajú závažné dejinné ruptúry 

a menia sa hodnotové postoje ku kľúčovým spoločenským témam.  

Návraty k otázkam kresťanskej sociológie tak nemusia byť nevyhnutne len putovaním 

v čase minulom, ich silu častokrát sprítomňuje činorodý pohyb na náboženskej a cirkevnej 

scéne súčasnosti a reanimácie nacionalistických ideí tak na domácej pôde ako aj v blízkom 

i vzdialenom  zahraničí.  
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4 Problematika národa v sociologickej optike Alexandra Hirnera 

4.1  Konceptualizácia témy národa ako občianska a sociologická výzva 

Alexander Hirner je predstaviteľom metodologicky inovatívnej línie v slovenskej 

sociológii 2. polovice 20. storočia. Ako zakladateľ modernej sociológie na Slovensku 

zanechal bohaté dedičstvo v oblasti sociologickej teórie, histórie i metodológie. Bol autorom 

viacerých originálnych sociologických výskumov, no s rovnakým zaujatím sa venoval aj 

téme, ktorá mu bola ako poprednému predstaviteľovi Matice slovenskej v štyridsiatych 

rokoch 20. storočia osobne blízka.350 Bola to problematika vývinu slovenského národa, 

ktorý sa práve v priebehu 20. storočia emancipoval a kultúrne dozrieval. Na druhej strane 

však bol vystavený náročným skúškam v dobách politických prevratov, tlakom vojnových 

udalostí a nutnosti rozhodovania v kľúčových otázkach uchovania vlastnej existencie. Tieto 

východiská treba brať do úvahy, ak chceme pochopiť dobový kontext, v ktorom sa rodilo 

Hirnerovo dielo so zameraním na problematiku národa a jeho vývinu. Pohľad na Hirnerovu 

aktivitu na predmetnom poli, ako aj prístup k analýze relevantných diel sa opiera 

o publikované texty, venované Hirnerovým prácam o národe a národnej dynamike.351  

Konceptualizácia otázky národa a jeho vývinu v histórii sociologickej vedy na 

Slovensku bola ovplyvňovaná viacerými faktormi, často externými a mimovednými. 

Niekedy sa vynorila súbežne s presadzovaním určitej ideologickej paradigmy 

v spoločenskej vede, napr. konzervatívnej u kresťansky orientovaných sociológiov 

a sociálnych mysliteľov, alebo marxistickej, inokedy ako súčasť politického programu, 

akým bolo modernistické hnutie hlasistov na prelome 19. a 20. storočia, prípadne ako 

komponent mocensko-politického zápasu o charakter štátu a jeho zdôvodnenie, ako napr. 

v období vojnového Slovenského štátu 1939-44, či v rámci úsilia o vymedzenie sa voči 

iným etnickým spoločenstvám, ktoré žili a žijú v susediacich krajinách alebo spolu so 

Slovákmi v jednom štátnom útvare. To bolo charakteristické pre obdobia po vzniku 

spoločného česko-slovenského štátu, po 2. svetovej vojne a po páde komunizmu. V súčasnej 

dobe býva problém národa kondenzovaný do otázok národnej identity a táto ako 

významná súčasť spoločenského diskurzu býva zahrnutá do kontextu úvah o súvislostiach 

                                                           
350 Prínosu a významu diela A. Hirnera v mnohých kontextoch bol venovaný jubilejný zborník Alexander 
Hirner (1911-1987). 100. výročie narodenia významného sociológa, osobnosti, vedca vysokoškolského učiteľa. 
UK, Bratislava, 2013 
351  Ide predovšetkým o práce: Schenk, 1997, Laiferová, 2000, Schenk, 2000, Laiferová – Schenk, 2002, 
Laiferová, 2013, Schenk, 2013 



Eva LAIFEROVÁ 

79 

a dôsledkoch procesov integrácie, regionalizácie a globalizácie. 352  Treba uviesť, že 

sociologické poznanie nemá z hľadiska explanácie nášho problému kontinuálnu genézu: 

existujú obdobia bohaté na tvorivý prínos v oblasti teoretických a metodologických 

prístupov, v oblasti konceptualizácie, ale aj identifikácie a budovania referenčných rámcov, 

najmä medzivojnová perióda a niektorí autori v neskoršom období. Existujú však aj obdobia 

len sporadickej a z rôznych dôvodov oklieštenej artikulácie problematiky, keď absentovala 

spoločenská objednávka pre zaujatie problémom a keď sám problém bol vytesnený do 

úzadia. Bolo to charakteristické napr. v období stalinistického a neskôr normalizačného 

režimu, kedy bola pragmaticky prekrytá mocensky diktovanou témou internacionalizmu 

a zbližovaním tried a sociálnych vrstiev v období tzv. reálneho socializmu.353 

Pre A. Hirnera ako vedca a zároveň verejného činiteľa na pôde Matice slovenskej sa 

stala téma národa výzvou v dvojakom význame: jednak ako predmet analýzy a anticipácie 

ďalšieho vývoja v zmysle vedeckého uvažovania, jednak ako výzva občianska, generovaná 

podmienkami doby, ktoré však boli nestabilné a vyžadovali pevný autorský zástoj, čeliac 

nepriazni mocenského rozloženia síl. Dôkazom toho boli už rané Hirnerove práce, 

podnietené tvrdeniami kresťanských, hlavne katolícky orientovaných autorov a smerujúce 

ku kritickému, sekulárne poňatému vymedzeniu vzťahu náboženstva a národa. S jemu 

vlastnou snahou o metodologickú dôslednosť a diferencované videnie javových súvislostí 

poukazuje Hirner na fakt, že „javy ako náboženstvo alebo národnosť nemožno usporiadať 

do jednej linky... ani ich nemožno redukovať, preto... náboženstvo nemožno klásť nad 

národnosť alebo opačne...“ 354 Zdôrazňuje potrebu odlišovať hľadiská, z akých sa hodnotí, 

t. j. či pristupujeme k javu z aspektu individuálneho alebo z hľadiska celku, akým je národ. 

Oba javy pokladá za kvalitatívne odlišné, pretože „v národe nájdeme viacero sfér, ktoré nie 

sú v indivíduu – napríklad sféra sociálna, hospodárska, právna, kultúrna... takéto javy sú 

možné len v spoločnosti“.355 Dôraz na potrebu diferenciácie sa týka aj oblasti hodnotenia 

javov. Inak je ponímaná hodnota nesmrteľnej duše, inak zas hodnota národa alebo 

náboženstva, ktoré nemožno odtŕhať od pozemského života. A. Hirner práve podčiarkuje 

nutnosť posudzovať ľudské konanie, myslenie a cítenie nielen z hľadiska náboženského, ale 

aj hospodárskeho, sociálneho, politického a právneho: „nestačí, aby len funkcia náboženskej 

sféry alebo len národoveckej sféry javila sa ako dobrá, dobré musia byť aj ostatné funkcie, 

                                                           
352 Pozri napr. Kusá – Findor, 2000. Téma národnej identity bude podrobnejšie reflektovaná v nasledovnej 
kapitole práce. 
353 Bližšie v: Laiferová, 2000b, s. 26-27. 
354 Hirner, 1942b 
355 Tamže, s. 666 
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keď má byť dobré indivíduum, v ktorom sa ony zbiehajú“. 356  Vtedajší vedecky 

najrozšírenejší názor bral do úvahy hlavne ciele, na ktoré sa zmienené javy viažu: 

náboženstvo vedie k Bohu ako k najvyššej hodnote, národovectvo zasa k národu, hodnote 

omnoho nižšej. Takéto riešenie navonok pôsobilo jasne, ale ako upozorňuje autor, s vážnou 

chybou: nedôslednosť a prílišná diferencovanosť všetkých javov je príčinou, že takú 

argumentáciu nemožno prevziať. Ako príklad uvádza morálny život, kde by síce bolo 

pohodlné spoliehať sa na zásah Boží, ale nejde to v otázke hospodárskej, právnej, či 

politickej.357 Metodologicky z toho vyplýva, že nemožno prehliadať hodnotiace hľadiská. 

Všetky javy treba hodnotiť podľa určitej stupnice a kritérií jednej sféry: takto je potrebné 

napríklad odlíšiť vo vitálnom cykle jednotlivca náboženské hodnoty vertikálne a hodnoty 

spoločenské, národné a národovecké horizontálne, čo je zvýraznením faktu, že sú 

rôznorodou realitou. Z toho vyplýva, že „náboženstvo a národovectvo je odlišné, 

rôznosmerné, ale stvoriteľským aktom určené za rovnako typické funkcie života... nemožno 

ich stavať do pomeru podradenosti a nadradenosti... ani teória hodnôt neobstojí, ak by 

chcela zaraďovať všetky hodnoty do jedného smeru“. 358 Hirnerove stanoviská, navonok 

personálne neadresné, boli svojou podstatou kritickým ohlasom najmä na názory a ideológiu 

reprezentantov národného socializmu, ktoré v tej dobe dominovali na stránkach slovenských 

periodík a s ktorými sme sa stretli u vyššie uvedených autorov. Vecný duch a odborná 

argumentácia boli hlavné devízy Hirnerovej diskusie s myšlienkovými odporcami, čo ešte 

umocňovala snaha vyhnúť sa emocionálnym prejavom a kvetnatým frázam, v konečnom 

dôsledku v dostatočnej miere preukázala jeho vyhranenú ideovú a metodologickú 

orientáciu. 

K samotnej interpretácii sociologického diela A. Hirnera možno pristupovať rozličným 

spôsobom: 

a) geneticky možno sledovať vývin jeho sociologického myslenia od menších 

paraciálnych tém a odborných dobových diskurzov k veľkým výskumným 

a edičným projektom (od článkov a štúdií, venovaných jednotlivým problémom ako 

napr. otázka dynamiky národa až po monografické diela ), 

b) tematicky možno vymedziť základné okruhy, ktorým sa venoval v závislosti od 

spoločenskej objednávky, ale aj vlastnej potreby reagovať a venovať sa podnetom 

a výzvam, evokovaným určitou dejinnou a spoločenskou situáciou (prístup ku 
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skúmaniu spoločnosti ako dynamického systému, historický exkurz do dejín 

československej sociológie do r. 1948, výskum sociálnej kontroly atď...),  

c) kognitívne možno analyzovať jeho metodologický prístup a teoreticko-empirický 

spôsob riešenia konkrétnych zadaní, ako aj konštrukciu pojmov, modelov a pod. 

a tiež ich využiť pre výskumné a najmä explikačné účely. O možnosti takéhoto 

prístupu sa opiera príspevok J. Schenka Tri základné metaprincípy sociologickej 

koncepcie A. Hirnera. 359  Zakladá sa na pokuse vymedziť Hirnerove základné 

metodologické princípy pomocou analytického dvojúrovňového modelu, ktorý 

obsahuje úroveň princípov a úroveň metaprincípov: (meta)princíp ontologickej 

dôslednosti, metodologickej adekvátnosti a heuristickej náročnosti, ktorých 

rešpektovanie a pôsobnosť ilustruje ich uplatnením v konkrétnych teóriách.360 

V žiadnom prípade nejde o vyčerpávajúci súhrn možných prístupov. Situáciu navyše 

komplikuje fakt, že Hirnerovo dielo nepredstavuje postupne budovaný konzistentný, no 

najmä ucelený sociologický systém. To bolo ovplyvnené najmä charakterom vývinového 

procesu slovenskej sociológie, poznačenej traumatizujúcimi diskontinuitami. Predovšetkým 

obdobie po februári 1948 do druhej polovice päťdesiatych rokov znamenalo v jej vývoji 

doteraz najhlbšiu ruptúru, 361  ktorá sa bytostne dotkla aj profesionálneho a občianskeho 

života A. Hirnera. V atmosfére doby, charakteristickej prenasledovaním ideologických 

protivníkov, bojom proti tzv. buržoáznemu nacionalizmu a neustálym obviňovaním 

Hirnerovej osoby, nebolo ani možné otvorene nastoliť niektoré témy a formulovať ich ako 

výskumný problém, čo znemožňovalo postupné budovanie sociologického systému. Ako sa 

ukázalo už pri inej súvislosti, „A. Hirner sa neusiloval vybudovať akúsi jednotnú či 

systematickú koncepciu, ktorá by sa vzťahovala na všetky relevantné otázky sociológie“,362 

no napriek tomu jeho koncepcia je vnútorne konzistentná. Pokus o jej komplexnú analýzu je 

preto náročnou úlohou a to aj vtedy, ak sa predmetom špecifickej analýzy stáva len jeden 

parciálny, no vecne vymedzený úsek či problémová oblasť. Na danom mieste sa zámerne 

akcentuje len problematika národa, ktorú je nevyhnutné analyzovať so zreteľom na jej 

zmysel v sociologicko-historickom kontexte, ale aj vzhľadom na osobnostný vývoj tejto 

rešpektovanej autority modernej slovenskej sociológie. Hirnerov prístup k problematike 

národa a národnej dynamiky nebol definitívne vymedzený jedným explanačným rámcom, 
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ale postupne sa vyvíjal v závislosti od použitých teoretických východísk a heuristických 

nástrojov.  

V našom prípade sme stanovili za objekt analýzy Hirnerovo chápanie národa 

a národnej dynamiky ako kľúčových pojmov pre sociologickú interpretáciu zmyslu 

a povahy dejinného pohybu národného spoločenstva Slovákov v kontexte parciálneho 

výseku moderných dejín 20. storočia. Ako už sme skôr zdôraznili, vlastný Hirnerov prístup 

k problematike nebol vymedzený definitívne jediným explanačným rámcom, ale vyvíjal sa 

v závislosti od ním zvolených teroretických východísk a použitých heuristických nástrojov. 

V tomto zmysle môžeme hovoriť o istých „modifikáciách“, resp. „rekonštrukciách“ tejto 

otázky u A. Hirnera, ktoré zároveň vymedzujú tri základné etapy vývinu poňatia národa 

v jeho sociologickom diele. V jednotlivých etapách sú zreteľne diferencované vecné 

hľadiská, no zároveň predstavujú genetickú sekvenciu vývinového radu, ktorý je historicky 

lokalizovaný a ktorý dokumentuje dozrievanie jeho predstavy o sociologickej teórii 

a metodológii. 

1. etapu predstavuje konceptualizácia témy národa, ktorá pomerne úzko súvisela 

s jeho širším sociologickým programom. Jeho predmetom bolo zmapovanie vývinu 

a periodizácia vývinových etáp slovenskej a v danom dobovom kontexte česko-slovenskej 

sociológie: 363  ide o monografické dielo, ktoré sa dočkalo zverejnenia po vyše štyroch 

desaťročiach od vlastného dokončenia. 364  Autor v ňom demonštruje postupnú evolúciu 

národných síl, podmienenú kultúrno-duchovnými vplyvmi prostredia. Rozličné 

predsociologické a sociologické koncepcie a sociálne orientácie sú v spomínanej Hirnerovej 

monografii reprezentované osobnosťami, ktoré v jednotlivých vývinových etapách 

sociologického myslenia zanechali výraznú stopu v rozvoji politického, kultúrneho 

a vedeckého života Slovenska, resp. v sociálnej pamäti národa. V analýze tohto vývinového 

procesu Hirner zvolil za východisko etapu osvietenského racionalizmu na Slovensku, 

ktorého charakteristickou črtou... „je skutočnosť, že globálna ľudská spoločnosť, prípadne 

jej základné zložky tu už vystupujú ako osobitná realita, ktorej charakter je podmienený 

pôsobením osobitných zákonov”.365 Základnou zložkou sociálnej reality sa javí implicitne 

realita národa a dynamika jeho vývinu, hoci Hirner v tejto časti práce pojmom národa 

v uvedenom zmysle expressis verbis nenarába. Jednako prvotnú inšpiráciu k hlbšiemu 

prieniku do tohto problému nachádzame v jeho rannej monografii, venovanej Jánovi 
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Feješovi, 366  ktorého prínos pre rozvoj sociologického myslenia na teritóriu Slovenska 

Hirner akcentoval slovami: „čo je cenné u Feješa a čím vo svojej dobe vzácne vyniká, to je 

hľadanie príčin sociálnych javov v iných konkrétnych sociálnych skutočnostiach. Tým sa 

trvale zapisuje do dejín sociológie a sociologického výskumu“ (v bývalom Česko-

Slovensku – pozn. aut.). 367  Uvedenou inšpiráciou bol Feješov záujem o vyzdvihnutie 

legitimity vlastnej existencie a sociálnej problematiky slovenskej pospolitosti, ktorým tak 

prispel k historickému poznaniu významného úseku národných dejín. „Spoločenské útvary 

na takej výške, ako je realita slovenskej pospolitosti, nepotrebujú históriu za argument pre 

odôvodňovanie oprávnenosti svojho bytia. Oprávnenosť bytia spoločenských skupín, 

a najmä národov, spočíva v ich schopnosti žiť a byť, v schopnosti vytvoriť a rešpektovať 

jadro bunky svojho spoločenského a národného telesa a v miere, v akej vedia príslušníci 

danej pospolitosti usmerniť svoju aktivitu na smysel spoločných snáh a svojej zvláštnej 

štruktúry hodnôt. Historické poznanie je skôr zdrojom hrdosti na svoj význam a na význam 

súvislostí, v ktorých sa rodili naši predkovia a v ktorých pramení zrod nášho života 

individuálneho a spoločenského. V historickom poznaní máme skôr materiál pre poznanie 

vnútornej logiky, ktorou sa naše pokolenie uberalo vo svojom vývine a podľa ktorej naši 

otcovia usmerňovali svoje túžby, snaženia a predstavy dôstojného a plného života na 

zemi”.368 Hirnerovo vyjadrenie v doslove citovaného diela poukazuje nielen na jeho úzko 

vedeckú, ale rovnako aj občiansku angažovanosť v zmysle skúmania problematiky vývinu 

národnej pospolitosti. Netreba strácať zo zreteľa, v akých konkrétnych historických 

podmienkach sa táto Hirnerova práca rodila a kedy bola publikovaná. Máme tu na mysli 

obdobie 2. svetovej vojny, keď slovenský národ prechádzal zložitým obdobím budovania 

štátnosti, ktorej základy boli determinované oveľa viac, než vôľou samotného národa, 

geopolitickými a vojenskými záujmami fašistickej mocnosti. Z hľadiska národného, 

a v exponovaných spoločenských kruhoch často individuálneho takáto situácia nadobúdala 

podobu špecifickej dilemy. Vo všeobecnosti ju možno označiť ako dilemu štát versus 

režim. Niet pochybností o tom, že to bola spravidla dilema tragická. Tragédiou slovenského 

národa bolo, že dlhotrvajúcu túžbu po vlastnej štátnosti, ktorú v danom čase nebolo možné 

poprieť, naplnil práve klérofašistický režim. Dilemu „štát versus režim „, do akej sa pod 

tlakom doby dostali mnohé osobnosti slovenského politického, kultúrneho či vedeckého 

života, výstižne ilustruje stanovisko popredného slovenského národohospodára Petra Zaťka, 
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ktoré reprodukuje R. Chmel v predhovore k Slovenskej otázke v 20. Storočí: 369 keď mal byť 

P. Zaťko vymenovaný za ministra hospodárstva samostatného slovenského štátu, nevidel iné 

východisko, „len vysloviť súhlas so zriadením nového štátu. Vznikol však nie z vôle národa, 

ale o jeho vzniku rozhodol niekto, kto so záujmami slovenského národa nemal nič spoločné: 

... vznikol štát, slovenský štát, za ktorý som nebojoval, ktorý som nepovažoval za najlepšiu 

štátnopolitickú formu na sebarealizovanie svojho národa – v prvej vláde tohto štátu mám 

byť ministrom?... ale súčasne som cítil, že bude mojou povinnosťou pracovať v prospech 

národa aj v situácii, do ktorej som sa dostal nie z vlastnej vôle”.370 Možno predpokladať, že 

nie je dielom náhody, ak A. Hirner v tejto situácii publikuje monografiu, venovanú v tom 

čase zdanlivo neaktuálnej téme, akou sa mohla javiť osobnosť osvietenského racionalistu  

J. Feješa. Aktuálnosť problematiky vystupuje v inom svetle, ak pochopíme zmysel 

Hirnerovej výpovede ohľadom osobnosti J. Feješa a jeho myšlienkovej sústavy, ako jedného 

... „z výrazných oporných bodov imanentnej logiky, ktorou sa uberal vitálny cyklus 

slovenského života v minulosti. Na jeho myšlienkovom svete poznáme svojský životný 

potenciál slovenskej duše... s vedomým programom vedúcej osobnosti. A keď aj nestrhávala 

prúdom národnej apokalypsy, predsa len znamená citeľné zvýšenie sociálnej interakcie, 

takej potrebnej pri národnej pospolitosti.... Feješova postava nepriamo ukazuje, ako ďaleko 

do sfér najprimárnejších životných foriem bol zahnaný náš ľud, ktorý predsa býval na 

vysokej kultúrnej úrovni, ktorý sa však musel obmedziť len na život biologicko-

fyziologický a náboženský... Pravdaže, z takých ďalekých sfér nemožno naraz vyviesť ľud... 

a tí, čo mu chceli dobre, neraz museli trpieť a znášať celkom negatívny postoj, adresovaný 

všetkému, čo nepojala jeho biologická a prípadne náboženská realita... Vývinový prúd 

slovenskej pospolitosti prešiel ponad osobnosť Jána Feješa a nečerpal z neho smer v smysle 

politickom, no kultúrne a najmä vedecky Feješ znamená osobnosť, ktorou sa hodno 

zapodievať.“371 Citovaný úsek implikuje množstvo ďalších myšlienok, hodných analýzy. Na 

tomto mieste treba zvýrazniť aspoň nasledovnú: je to poukaz na významovo čiastočne 

skrytú komplementaritu vzťahu a vplyvu osobnosti a národnej pospolitosti (národa), ktorý 

týmto Hirner ponúka. Postava J. Feješa je tu modelovým príkladom vzniku napätia medzi 

týmito dvoma pólmi v historickej konfrontácii pôsobenia na jednej strane duchovnej 

autority a na druhej strane percepcie a reflexie jej myšlienok v činnosti a sociálnej pamäti 

národa. Príkladov takejto „rôznobežnosti” vplyvu a významu osobností národa a orientácie 
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historického pohybu národného života by bolo možné nájsť v moderných dejinách 

Slovenska viacero a na niektoré z nich sám A. Hirner priamo či nepriamo poukazuje vo 

svojej monografii o vývine českej a slovenskej sociológie pred r. 1948372 alebo v štúdiách 

menšieho rozsahu. Vidíme to na osude myšlienok a strategických rozhodnutí romantických 

idealistov typu Ľ. Štúra, alebo na vplyve skupiny hlasistov (V. Šrobár, M. Hodža a ďalší) na 

život Slovenska osobitne pred a po vzniku samostatného Československa, prípadne na 

nepochopení a odmietnutí diela J. Lajčiaka jeho súčasníkmi.373  

4.2 Pojem národa ako vitálneho sociálneho útvaru 

Pre A. Hirnera bolo charakteristické, že vo svojej vedeckej tvorbe spravidla reagoval na 

otázky a problémy, ktoré generovala konkrétna doba a historické okolnosti, ktoré k nej 

viedli. Nebolo tomu inak ani v prípade jeho zaujatia pre citlivú tému národa v čase, keď sa 

v dobovej tvorbe a politickej propagande šírili predstavy rôznych politikov, filozofov, či len 

sociálnych mystikov, zámerne glorifikujúce a nadraďujúce úlohu, poslanie, význam národa 

v danej chvíli. Máme tu na mysli obdobie 40. rokov 20. storočia, keď na Slovensku 

mohutnela profašistická nacionalistická ideológia a jej nositelia našli vhodnú platformu pre 

šírenie týchto myšlienok aj na poli vedy a zaštiťovali sa často pseudovedeckými až 

mystickými argumentmi.374 Za tejto situácie vystupoval A. Hirner principiálne a kriticky, 

opierajúc sa o vedecké argumenty a celkom zámerne sa vymedzoval oproti stanoviskám 

oficiálnych ideológov a propagandistov. Hľadal oporu v možnostiach, aké poskytovala 

vtedajšia úroveň sociológie so snahou umocniť jej potenciál použitím špičkových 

vedeckých poznatkov, ktoré čerpal jednak z poznatkov, získaných počas svojich študijných 

pobytov vo Francúzsku a Taliansku, jednak z dobovej vedeckej literatúry. Budoval týmto 

spôsobom alternatívnu pozíciu voči romantizujúcim, metafyzickým až mystickým 

postojom, ktoré demonštratívne alebo skryte viedli k politickej manipulácii a demagógii. 

S autormi typu Š. Polakoviča, režimového ideológa obdobia Slovenského štátu, viedol spory 

na stránkach odbornej tlače. Vitalistická koncepcia národa, resp. národného života 

v raných Hirnerových prácach predstavuje významnú etapu vo vývine jeho 

metodologického prístupu k sociálnej realite. Pritom v uvedenom období indikuje afinitu 

k evolucionistickej a novoorganistickej metodológii, ktorú však v neskoršom vývoji 

prekonáva. Na evolúcii národnej pospolitosti Slovákov, reflektovanej optikou jednotlivých 
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sociologických a sociologizujúcich koncepcií v už spomínanej monografii375 dokumentuje 

postupný vývin národa ako dynamického celostného sociálneho útvaru, v ktorom možno 

identifikovať rad spoločenských procesov, podieľajúcich sa na jeho raste a prehlbovaní 

vnútornej štrukturácie. Pokúsime sa teda priblížiť metodologický základ, genézu a podstatu 

tejto koncepcie. 

Hirnerovo prvotné zaujatie organicizmom preukazuje štúdia Náhľady organicistov 

v sociológii. 376 Analyzuje tu a kriticky hodnotí klasické organistické koncepcie 19. storočia, 

no zároveň zvýrazňuje ich dopad na ďalší vývin sociologického myslenia s dôrazom na 

idey, ktoré evokovali. „Organistická sociologia vyvolala silnú polemiku so všetkých strán... 

ukázalo sa však, že myšlienky, nadhodené sociologickými organicistami staršieho typu 

(rozumej: H. Spencerom, J. Novikovom, P. Lilienfeldom, atď. – pozn. aut.), majú svoju 

životnosť a priebojnosť a získali vynikajúcich obhajcov i medzi žijúcimi vedcami“.377 Sem 

Hirner zaradil aj významného predstaviteľa demografickej sociologickej školy, C. Giniho, 

u ktorého sám študoval. Za dôležitý moment treba považovať Giniho kriticizmus vzhľadom 

na typ analógií, ktoré uplatňovali predstavitelia organicizmu. 378  To výrazne rezonovalo 

v Hirnerovom poňatí metódy analógie, ktorá, „ak má mať význam a hodnotu vedeckú, má 

v sociálnych vedách umožniť... prechod z ríše zákonov, či už fyzikálnych alebo 

biologických, do zákonov sociálnych, a to tak, aby sa dal základ novým, ďalším objavom... 

takýto charakter má analogia heuristická, objavujúca nové vzťahy, platnosti a zákony”379. 

Vychádzajúc z dobového poňatia modernej biológie, ktorá definovala “organizmus ako 

systém v trvalej rovnováhe, majúci schopnosť samozáchrany,“ 380 Hirner považuje túto 

definíciu za základ “nového nazerania i na analógie organizmu a spoločnosti. Spoločnosť je 

bez všetkých pochýb systémom, lebo systémom sa zasa všeobecne rozumie súvislý 

i nesúvislý celok tiel, navzájom spätých podnetmi alebo putami, záväzkami. Spoločnosť je 

i systémom v rovnováhe... má i schopnosť samozáchrany... má schopnosť brániť sa proti 

porušeniu rovnováhy”.381 V tomto zmysle pripisuje novoorganicistom zásluhu za zavedenie 

“kritického postoja k možnosti vedeckej analýzy v sociologii”,382 ale zároveň poukazuje na 

zložitosť “skutočného sociálneho stavu”, ktorý je iný, než ako ho vymedzuje 

novoorganicizmus. Ak Hirner dôvodí, že „spoločnosť je vo veľkej časti útvorom človeka, že 
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človek ju podmieňuje, dáva jej ráz... spoločnosť upravuje antropomorficky podľa stavby 

seba samého”, 383  otvára sa tým širšie významové pole pre metodologické uchopenie 

predmetu skúmania, obohatené o humanistický rozmer. Treba len zdôrazniť, že 

humanistický rozmer sa neskôr stal jedným zo základných prvkov celej jeho sociologickej 

koncepcie. Kľúčovou úlohou sociológie ako vedy je podľa Hirnera budovať sústavu 

vedeckých poznatkov, ktorá by reflektovala systém sociálnej skutočnosti, no zároveň plní aj 

„externý“ zmysel, a ten spočíva v jej humanistickom poslaní, ktorým je „spoluutváranie 

podmienok pre plné humanistické sebauskutočňovanie človeka“. 384  V zmysle tohto 

stanoviska riešil napokon Hirner s istým odstupom aj organistický spor o platnosti sociálnej 

diferenciácie ako kritéria vyspelosti spoločenskej organizácie. Videl ho v zdôraznení 

potreby “celostného hľadiska organicizmu.”385 Uvedený metodologický prístup sa mu stal 

základom pre pochopenie genézy národného života, s akcentom na jeho vitalizmus. V ňom 

našiel oporu pri hľadaní formy vyjadrenia osobitosti celostnostného národného života 

v čase, keď ešte nemal k dispozícii primeranejšie metodologické nástroje. „Máme svoj 

život, máme kontinuitu vlastného vitálneho procesu, máme vlastnú históriu svojho vitálneho 

cyklu, ktorý sa rozvinul až do dnešných foriem štátnosti, patrí nám aj ... primeraná 

periodizácia našich dejín... Základom musí byť vitálny cyklus národného života a jeho 

utváranie od fázy neuvedomenej, iracionálne žitej najprv v štádiu stavu prirodzeného, 

v ktorom indivíduum žilo ľubovoľným prežívaním svojich potencií, cez štádium 

vynášaných a menovaných vládcov po feudalizmus, v ktorom už spoločnosť bola 

diferencovaná podľa rodove ustáleného spôsobu práce... po najvyšší uvedomený 

a programový spôsob organizovania a používania všetkých síl pre smysel národného 

vitálneho cyklu”. 386 Zhodnotením významu osvietenstva vo vývine uhorskej spoločnosti 

poukázal Hirner na vznik nových princípov, ktoré túto spoločnosť formovali a podstatne 

zmenili a v lone ktorej sa zrodil potenciál nových vývinových cyklov: „Veľký vitálny 

cyklus uhorského štátneho útvaru nevedel viac v doterajších konšteláciách udržať komplex 

vzrastajúcich túžob, záujmov a tendencií... z množstva obyvateľstva, záujmove 

nevyčerpaného štátnou štruktúrou, začali sa samočinne utvárať nové vitálne cykly, 

znamenajúce rozklad, inováciu štátneho cyklu bez vitálnej potencie, ktorá by bola mohla 

dovoliť vzrast a utváranie menších cyklov vo svojom rámci... na začiatku 19. storočia... 

smerom zdola začala sa utvárať spoločnosť... Feješova postava zapadá do štádia, v ktorom 
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sa hýbe ľud, aby svojou vitalitou začal obnovu väčších ľudských vitálnych cyklov.” Hoci 

Hirner na tomto mieste považuje za nositeľa vitálneho pohybu ľud, bez špecifickejšieho 

sociologického vymedzenia, možno predpokladať, že skutočným subjektom v pozadí týchto 

úvah je národ, čo napokon naznačuje Hirnerovo hodnotenie prínosu Feješovej sociálnej 

filozofie: “Feješ hovorí zavše o národoch... že však v nich myslel na samostatné útvary, 

vyplýva aj z toho, že im ... priznáva napr. nezávislosť, ktorú sú oprávnené žiadať 

a obhajovať. Majú aj zvláštne a od iných odlišné mravy, majú svoju reč a sú zvyknuté na 

rovnaké právne spôsoby... Národom priznáva aj zvláštneho a odlišného ducha a odlišný 

charakter ... každý vďačí za svoju odlišnosť a zvláštnu kultúru tomuto charakteru, ktorý... 

pri vplyvoch miesta a času určuje aj spôsob života”.387  

Prístup k vlastnému poňatiu národa explicitne formuloval Hirner v období po vzniku 

Slovenského štátu najmä v polemike so zástancami ideológie národného socializmu, 

čerpajúcich z už spomínaného sociologického novoorganicizmu, na čo upozorňuje štúdia 

Problematika národa v kresťanskej sociológii na Slovensku v prvej polovici 20. storočia.388 

Na tomto mieste sa žiada zvýrazniť Hirnerov akcent na nutnosť ponímať národ ako 

kategóriu sociologickú , čím sa snaží tlmiť vplyv romantizujúcich politicko-filozofických 

prístupov, zakorenených od čias generácie Štúrovcov. Obsah kategórie národa vymedzuje 

Hirner v štúdii Cesta nazpäť nemožná 389, z ktorej čerpá vyššie uvedený text. Nachádzame 

tu dynamické poňatie národa v zmysle etnika podobne, ako sa o to usiloval vo svojich 

dielach Hirnerov starší súčasník Anton Štefánek.390 Národné etnikum ako synonymum pre 

národ predstavuje súhrn indivíduí, ktorých spája jazyk, zvyky, vedomie spolupatričnosti, 

potencie odvodené od vrodených dispozícií. Môžeme ho tiež chápať ako špecifickú formu 

sociability. Národ sa prezentuje ako organizmus schopný vývoja, prijímania cudzích 

prvkov, kultúrnych, vedeckých a sociálnych vplyvov, ktoré môžu čiastočne zatieniť vplyv 

národnej tradície. Z hľadiska existencie národa považuje Hirner za dôležité zachovanie 

vlastnej reči, ako špecifického útvaru národnej konvencie a prirodzené povedomie 

spolupatričnosti, s ktorými sú spojené aj atribúty náboženskej, vedeckej či estetickej 

povahy. 391  V genéze národa považuje za rozhodujúci moment objavenie sa silného 

jednotlivca ako protipólu stádového pudu a citu spolupatričnosti: kolektívum je podľa 

názoru A. Hirnera len sekundárne tvorcom dejín. Iniciátorom je určitá hodnota, objavená 

                                                           
387 Hirner, 1942a, s. 151-152 
388 Laiferová, 1998 
389 Hirner, 1941a 
390 Bližšie  v: Laiferová, 2000a 
391 Hirner, 1941a, s. 472 
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a prežívaná indivíduom, zovšeobecnená násilím alebo miernou propagandou na celé 

kolektívum. Život jednotlivca a život národa sa v uvedenom chápaní odvíjajú odlišným 

tempom : “v živote národa neplatí životné a časové meradlo jednotlivca, preto aj zánik 

národa má iný charakter ako zánik jednotlivca.“392  

Hirner zdôrazňuje existenciu “vlastného života, úloh, povinností a poslania národa,”393 

kde jednotlivci predstavujú len akési bunky, ktorých život je absorbovaný v časovej 

dimenzii národného života. Národný život potom treba chápať ako vitálny celok, 

disponujúci vlastným vitálnym cyklom, ktorý čerpá energiu v mnohých sférach: politickej, 

hospodárskej, kultúrnej, cirkevnej. Je pritom nevyhnutné, aby sa uvedené sféry navzájom 

podporovali a prenikali.394 Jednotlivé sféry poníma ako rovnocenné v interakcii s vitálnym 

celkom národa. V Hirnerovom prístupe k problematike národa sa tak postupne začína črtať 

záujem o otázku vnútorného zdroja pohybu skúmaného celku. Vnútorne nevyhnutný pohyb 

sociálneho útvaru neskôr nazýva autokinézou, samopohybom.  

Súbežne s prekonávaním dedičstva novoorganicizmu odmieta Hirner aj voluntaristické 

prístupy k poňatiu národa v dobovej literatúre, ale najmä propagande. Svedčí o tom napr. 

jeho kritika katolíckeho teoretika M. Chladného-Hanoša ohľadom definície národa v skôr 

zmienej práci Láska k národu (1941). Hirner nie je ochotný akceptovať prístupy, „ktoré sa 

dovolávajú ľudského spoločenstva, ľudskej spoločnosti atď. a pripisujú jej vlastnosti, ktoré 

má len ľudské indivíduum... ľudské spoločenstvo neprejavuje a nemôže prejaviť vôľu, lebo 

vôľa je pojem, viažúci sa na individuálne vedomie. Národ nemá vôľu: vôľu majú len 

príslušníci národa. Ide tu totiž o hrubú analogiu”.395 V tomto zmysle doplňuje Chladného-

Hanošovu definíciu o aspekt kultúrnej jednotnosti príslušníkov národa, na základe ktorej 

prejavujú svoju vôľu. 396  Upozorňuje zároveň na metodologické ťažkosti, vyplývajúce 

z uplatnenia aspektu vôle, ako aj na nejednoznačnosť samotného pojmu, prinajmenšom 

nutnosť jeho typologizácie (na tzv. Kürwille a Wesenwille), ako ju uplatnil napr. F. Tönnies 

vo svojom diele Gemeinschaft und Gesellschaft. 397  Napokon, objektívnosť prístupu si 

vyžaduje určiť primerané znaky predmetu, ak má byť oprávnené, čo je vôľou chcené: „Aj 

pri národe najprv musíme byť načistom, čo je národ, aké sú jeho zvláštne znaky, a len 
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potom môžu sa príslušníci spoločenskej jednotky oprávnene či neoprávnene domáhať toho, 

aby danú spoločenskú jednotku za národ pokladali”.398 

Významným aspektom skúmania životných prejavov spoločenských jednotiek sú podľa 

Hirnera životné funkcie, ktoré empiricky zachytávame. Rozlišuje pritom funkcie, ktoré 

majú vzťah len k ľudskému jednotlivcovi a až sekundárne majú význam pre spoločenské 

jednotky. Väčšinu funkcií, v ktorých prebieha ľudský život, však považuje za funkcie 

spoločné. 399  Ako príklad uvádza funkciu reči ako sociálneho javu, ktorý je z aspektu 

jednotlivca len vydávaním zvuku, ale dlhým diferenciačným procesom nadobudol zvuk 

význam a funkciu, akú plní v oblasti dorozumievania, v umení či vo vede. “Reč je teda 

sociálny vzhľad životnej funkcie... je znakom existencie spoločenskej jednotky”.400 Hirner 

vyvodzuje z uvedeného metodologický imperatív: znaky spoločenských jednotiek treba 

presne rozlišovať od ich individuálnych prejavov a neprekračovať uvedené oblasti. „Podľa 

funkcií a ich znakov, nakoľko sa teleologicky viažu na existenciu spoločenských jednotiek, 

treba – a správne možno iba takto – spoločenské jednotky aj systemizovať”.401 Súčasne však 

poukazuje na ťažkosti, ktoré vznikajú pri systemizovaní spoločenských jednotiek aj na 

základe funkcií, viažúcich sa na ne. Ako však ďalej podotýka, väčšina vyplýva z nepresných 

pojmov a z nepresných výrazov, ktorými vyjadrujeme sociálnu skutočnosť. Na tieto ťažkosti 

v súvislosti s definíciou národa veľmi výstižne poukázal aj Anton Štefánek v publikácii 

Slovensko ako sociologický predmet: „ťažkosti tohto rozhodovania zväčšuje najmä to, že 

spoločenské jednotky sú útvary dynamické a ich dynamickosť je daná rôznymi stupňami 

tých istých kvalitatívnych znakov, dokonca aj v rámci vývinu vlastnej spoločenskej 

jednotky”.402 

Vitalistická koncepcia národa ako sociálneho útvaru predstavovala v dobovej sociológii 

na Slovensku alternatívu voči Štefánkovej sociograficky založenej koncepcii národa. 

Napriek istej podobnosti, podmienenej predovšetkým deklarovaním dynamického 

a genetického aspektu, sám A. Štefánek metodologicky inklinuje viac k historickému 

relativizmu a objektivizmu,403 zatiaľ čo v prípade A. Hirnera ide o dynamickú koncepciu, 

ktorá bola vybudovaná na principiálne odlišnom metodologickom základe. 

S niektorými parciálnymi aspektami Hirnerovho poňatia problematiky národa sa 

stretávame aj v Hirnerových menších textoch, akým bola napr. štúdia Diferenciácia 
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a ustaľovanie jej výsledkov. 404 Východiskovým pojmom analýzy je proces diferenciácie 

spoločenskej jednotky ako jeden z najdôležitejších znakov vývinu spoločenských jednotiek, 

pod ktorou treba rozumieť “tvorenie sa nových jednotiek v rámci jednotky danej a členenie 

danej jednotky do jednotiek novovznikajúcich.” 405  Spoločenským jednotkám pritom 

priznáva atribút suverénnosti, ktorá v optike jednotlivcov posväcuje prostriedky, slúžiace 

na uplatnenie a rozvoj spoločenskej jednotky. Táto suverénnosť je ponímaná ako „sila, moc 

opodstatňujúca existenciu spoločenskej jednotky”. Keďže suverénnosť jednotlivých 

jednotiek nie je rovnaká a javí sa ako relatívna aj z hľadiska účinnosti a záväznosti, treba 

rozlíšiť spoločenské jednotky, ktorých suverénnosť sa vzťahuje len na okruh jednej alebo 

niekoľkých funkcií (ako príklad slúžia kluby, spolky, syndikáty), ďalej jednotky suverénne 

vzhľadom na všetkých jednotlivcov, charakterizovaných určitými znakmi (ako sú cirkvi, 

národy) a jednotky suverénne vo vzťahu k územiu (ako mestá či štáty). Dôležité je, že 

“pôsobenie a účinnosť suverénnosti spoločenskej jednotky sa vzťahuje na celú oblasť 

kvalitatívnych i kvantitatívnych rozmerov funkcie danej spoločenskej jednotky”.406 

Problematika stráca na abstraktnosti, ak vezmeme do úvahy dynamiku spoločenskej 

jednotky: novovznikajúce jednotky totiž narážajú na suverénnosť už existujúcich jednotiek, 

čo máva v prípade národov v dejinách neraz dramatické následky. Hirner zvýrazňuje aj 

ďalší aspekt diferenciácie, a tým je „pútanie individuálnych zvláštností”, čo v prípade 

národov predstavuje napríklad reprezentácia národa niektorou jeho zložkou, spoločenskou 

alebo politickou, či výrobným produktom.407 

Konkretizáciou a prehĺbením skúmania diferenciačných činiteľov v sociálnom živote je 

empirická štúdia Náboženstvo ako diferenciačný činiteľ, 408 sústredená na odhalenie roly 

náboženstva ako faktora diferenciácie a jeho zložiek, participujúcich na danom procese. 

Poznatky, ktoré získal empirickým výskumom poukazujú na existenciu príčin náboženskej 

diferencovanosti. Spočívajú predovšetkým v mimonáboženských prvkoch, ktorými sú: 

výstredné postavenie skúmanej osoby, pôsobenie verejnej mienky a momenty mocenské.409 

Tento výskum je okrem iného dokladom zvláštnej pozornosti, ktorú Hirner venoval 

postaveniu náboženského subsystému v štruktúre slovenského etnika. 

V súlade s princípmi, ktoré Hirner sformuloval v monografii Človek a spoločnosť 

(1945), sa pokúsil o aplikáciu systémového hľadiska na vývin spoločenských jednotiek. 
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Príkladom je skúmanie procesu hierarchizácie, ktorým „sa ustaľuje poradie …a robia 

presuny spoločenských jednotiek, jednotlivcov a sociálnych javov na základe hodnotiacich 

stupníc“. 410 Podstatou hierarchizačných presunov v spoločenských jednotkách sú zmeny 

jednotiacich postojov k jednotlivým funkciám, ktoré charakterizujú koordinované jednotky 

a spravidla sa nimi zdôvodňuje nová situácia existenčného alebo ideologického dosahu. Ide 

v zásade o presuny podľa prijatých noriem a zvyklostí, no v prípade absencie koordinácie 

spoločenských jednotiek sa toto zaradenie vymáha len vzájomným vynucovaním rešpektu. 

V procese hierarchizácie je dôležitým momentom vitalitné presadzovanie suverénnosti 

danej spoločenskej jednotky, dôsledkom čoho sú zmeny v hierarchickom začlenení 

jednotlivcov a celých štruktúr. Uvedený proces súvisí s uplatnením etických princípov, 

platných v danej spoločenskej jednotke. Za praktický dôsledok hierarchizácie považuje 

Hirner utvorenie elity, ktorou disponuje každá spoločenská jednotka. „No elita je vždy 

obrazom toho, čo tvorí vitálnu priebojnosť spoločenskej jednotky a ona symbolizuje aj 

morálne zdôvodnenie existencie danej spoločenskej jednotky v očiach jej členov“.411 Hirner 

pripomína viaceré prístupy a teórie elít v spoločenských vedách, z ktorých napríklad rasové 

teórie dosiahli značnú popularitu a stali sa „základom krutých ťažení proti tzv. 

menejcenným národom a rasám a elitnému postaveniu a trvalým elitným funkciám 

sociálneho života“. 412  Uvedený Hirnerov text sa nevzťahuje explicitne na slovenské 

etnikum, no potenciálne je tam tá väzba prítomná. Je zrejmé, že pre autora by 

nepredstavovalo problém prikročiť k jej praktickej aplikácii na konkrétny subsystém národa. 

 

4.3 Národ ako samoregulačný sociálny systém. Národná dynamika 

A. Hirner sa po ťažkých životných peripetiách v päťdesiatych rokoch vrátil do 

akademického života a zásadne prepracoval svoju sociologickú koncepciu. Na prelome 

šesťdesiatych a sedem-desiatych rokov 20. stor. upriamil pozornosť na problematiku 

systémového prístupuvo vede 413  a v rámci toho sa zvlášť venoval problematike 
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autokinézy. Chápal ju ako „osobitnú, vnútorne nevyhnutnú zmenu istého predmetu, resp. 

systému, ktorá sprostredkúva pôsobenie vonkajších determinantov“. 414  So samot-nou 

myšlienkou autokinézy sa zoznámil v štúdii francúzskeho autora P. Vendryèsa už  

v r. 1942,415 no pre Hirnera to predstavovalo „štartovací moment“, ktorý ho inšpiroval k 

neskor-šiemu rozpracovaniu vlastnej originálnej koncepcie. Možno teda hovoriť o 3. etape 

budovania Hirnerovej sociologickej koncepcie.416 Na princípe autokinézy vybudoval nové 

teoretické  

a metodologické rámce sociológie. To mu zároveň umožnilo naplno demonštrovať jej 

humanistický základ a dosah. Autokinéza sama osebe je ponímaná ako všeobecnejší 

abstraktný pojem, no na úrovni sociálnej skutočnosti ju konkretizujú procesy 

samoregulácie a samoorganizácie. A na tieto procesy zameral Hirner pozornosť vo vzťahu 

k fungovaniu sociálnych systémov.417 Súčasťou tohto úsilia bol jednak výskum sociálnej 

kontroly, ponímanej ako jeden zo základných samoregulačných procesov, ktorý predstavuje 

jeden z jeho vrcholných výskumov, jednak vybudovanie koncepcie národa ako 

samoregulačného systému, ako aj zrod ďalších koncepcií, ako bola napr. koncepcia 

osobnosti ako samoorganizačného subsystému. Autokinézu však možno rozlišovať vo 

viacerých formách, pričom osobitnou formou je autokinéza zámerná, a práve tá je typická 

pre sociálnu skutočnosť, lebo v jej rámci „už ide o preferenciu cieľov a spôsobov ich 

dosahovania, ako aj o možnosť tieto ciele a spôsoby ich dosahovania meniť.“418 To je jeden 

z dôvodov, pre ktoré nemožno autokinézu v sociálnej skutočnosti redukovať len na jej 

živelnú, spontánnu podobu. Za autokinetický teda možno pokladať len taký útvar, ktorý má 

charakter causa sui a pre ktorý je typická prevaha pôsobenia vnútorných determinantov 

nad vonkajšími. Autor však upozorňuje, že problém sa stáva zložitejším na úrovni 

sociálnej skutočnosti, kde “výsledná zmena či konkrétny pohyb alebo proces sú 

determinované aj takými útvarmi, ktoré sú samy výsledkom pôsobenia smopohybu, útvarmi, 

ktoré nemožno zaradiť do kategórie autokinetických útvarov, teda ktoré nemajú charakter 

autonómnych faktorov, ktoré však napriek tomu môžu byť rozhodujúce pre orientáciu vôle  

a tým aj autokinézy“.419 Zo sociologického hľadiska sa ukázala byť kľúčová otázka, kto je 

nositeľom autokinézy v sociálnej skutočnosti, resp. aké útvary možno považovať za 

autokinetické. Z východiskových predpokladov logicky vyplývalo, že základný 
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autokinetický útvar je človek a na druhej strane sociálny systém, do ktorého sa ľudia 

združujú. Sociálny systém je nositeľom (relatívnej) autokinézy preto, lebo jeho vlastným 

prvkom je iný autokinetický útvar – človek. „Vlastné prvky, elementy samoregulačných  

a samoorganizačných systémov sú samoregulačné a samoorganizačné subsystémy. To značí, 

že sú nositeľmi samopohybu a samoregulácie.“ 420  Ľudia sú teda vlastnými prvkami 

sociálnych systémov a v rámci nich sa združujú do sociálnych subsystémov, kde sa vlastnou 

aktivitou sebarealizujú na určitej konkrétnej dimenzii, resp. dimenziách. Hirner postupuje  

v súlade so svojou humanistickou orientáciou, ktorá mu bráni akceptovať čokoľvek, čo by 

viedlo k popretiu možnosti individuálnej voľby, ľudskej slobody a sebarealizácie, čo by 

zdroj sociálnej dynamiky situovalo kamkoľvek mimo dosahu zámerne konajúceho 

jednotlivca a čo by ho zároveň zbavovalo vlastnej, individuálnej zodpovednosti.421  

Hirnerov prístup k národu vychádza z nepopierateľnej existencie osobitného, 

samobytného slovenského národa, ktorému prislúchajú všetky atribúty priznávané iným 

národom. Za dôkaz tejto osobitosti považuje skutočnosť, že Slováci si po celé stáročia 

udržiavali osobitosť svojej štruktúry a svojej etnickej samoregulácie. Nič na tom nemení ani 

okolnosť, že proces národnej diferenciácie prebiehal za podmienok, ktoré pre nich neboli 

zvlášť priaznivé. Prejavilo sa to i v tom, že v predchádzajúcich dejinných obdobiach boli 

riadiace centrá tohto procesu situované a ovládané vždy mimo etnického centra Slovákov. 

Dôkazom toho, že systémový útvar slovenského etnika existoval a že si udržiaval charakter 

suverénnosti uznávanej svojimi príslušníkmi sú aj všetky historicky zaznamenané  

a dokázateľné pokusy o rozbitie štruktúry tohto systémového útvaru a o likvidáciu jeho 

samoregulačného centra. Hirner preto usudzoval, že otázku národa treba riešiť zo 

sociologického hľadiska vo svetle zdôvodnených teoretických poznatkov. „Z tohto zorného 

uhla centrálny problém slovenskej národnej osobitosti nie je v oprávnenosti či 

neoprávnenosti povyšovať slovenské etnikum do rangu národov na základe takej, či onakej 

(napr. i jazykovej) odlišnosti alebo na základe takej, či onakej analógie s inými etnickými 

útvarmi, ktorým sa atribút národa bezproblémovo priznáva. Toto všetko je iba vonkajším 

prejavom niečoho podstatného, a tým je fakt jeho historickej sebarealizácie ako relatívne 

samoregulačného sociálneho systému s vlastnou vnútorne diferencovanou štruktúrou  

a riadiacim centrom, vďaka ktorému si slovenské etnikum podržalo kontrolu systémových 

vstupov i výstupov, udržiavalo spolupatričnosťou s povedomím „my“ interakciu medzi 

svojimi príslušníkmi a odlišovalo intenzitu tejto interakcie od interakčnej intenzity s inými 
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etnickými skupinami.“ 422  Osobitosť slovenského etnika sa tak „…dokazovala procesom 

osobitnej politickej sebarealizácie Slovákov“. 423  Národná osobitosť sa preto nedvodzuje  

z reči, resp. spisovného jazyka, ani z osobitného príspevku etnika k rozvoju ľudstva, či  

z jeho mesianistického poslania, ba ani z toho, že by malo byť nástrojom realizácie jednej  

z božích ideí. Atribútom národa ako osobitného sociálneho etnického systému je jeho 

relatívna samoregulácia, právo na utváranie vlastnej štruktúry vlastnou systémovou 

energiou a podľa zákonov vlastnej vývinovej dynamiky. Ide o atribúty typické pre 

samohybný dynamický sociálny systém, ktorý má jednotkový, čiže diskontinuitný 

charakter. Systém slovenského etnika si teda zachoval vlastnú dynamiku, schopnosť 

vlastnou energiou utvárať vlatnú štruktúru, ďalej ju rozvíjať a prostredníctvom nej sa 

sebarealizovať. Cieľovou funkciou dynamického sociálneho systému je jeho historická 

sebarealizácia v zmysle základných humanitných cieľov. Nedostatočnosť arbitrárnych 

taxatívnych vymedzení národa na základe jazyka či územia sú len vonkajšie znaky národa, 

ktoré vyplývajú z jeho autokinézy. 

Z práva na utváranie vlastnej štruktúry vlastnou systémovou energiou a podľa zákonov 

vlastnej vývinovej dynamiky vyplýva právo na kontrolu vzniku, fungovania a rozvoja 

ostatných – ekonomických, právnych, náboženských a iných – systémov, ktoré sa snažia 

integrovať do rámca vlastného systému. Pre funkciu suverénnosti sa v týchto sociálnych 

systémoch formuje osobitný sociálny útvar – štát. Predstavuje vlastné riadiace centrum 

integrácie, ktoré poskytuje dostatočný rámec pre dynamiku vnútornej diferenciácie, teda pre 

formovanie a etablovanie ďalších systémov a nimi realizovaných funkcií. 

Z pohľadu systémovej teórie vyplýva, že Hirner považuje národ za pomerne mladý 

spoločenský útvar, ktorému sa priznáva samoregulačná schopnosť. Predstavuje zložitú 

mnohofunkčnú spoločenskú jednotku, pre ktorú je charakteristická hierarchizácia, čiže 

nadradenosť a podradenosť spoločenských jednotiek. Ako uvádza na príklade cirkví, národov, 

tried či totalitných politických strán, sú to jednotky, ktoré si „vyhradzujú nárok na totálne 

pohltenie svojich príslušníkov,… právo suverénnosti, právo podriadiť si všetky ostatné 

spoločenské jednotky, ktoré poskytujú sebarealizačné možnosti v rámci niektorej alebo 

niekoľkých životných funkcií. Životný cyklus sa v nich realizuje podľa životného potenciálu, 

ktorý nevylučuje horizontálne členenie, ani prípady jeho konfliktnosti a antagonistických 

zápasov“.424 Národ poníma Hirner ako doposiaľ historicky neprekonanú formu sociability, 
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ktorá nestratila svoju vitalitu ani pri pôsobení takých sociabilitných foriem, akými sú 

náboženstvo, politické bloky, triedy, štátne formy, ekonomické integrácie a pod. Preto 

slovenské etnikum, ktoré sa prejavilo ako špecifický samoregulačný sociálny systém má 

právo budovať svoje národné relatívne samoregulačné centrum aj naďalej.  

Relatívnu samoreguláciu každého spoločenského útvaru pokladá Hirner za prirodzenú 

nevyhnutnosť, ktorou sa prejavuje diskontinuitný charakter každého dynamického systému, 

čo v prípade národa znamená navyše mravný záväzok brániť a presadzovať „relatívnu 

suverénnosť riadiaceho centra” v takých existenčných funkciách, akou je politická, 

ekonomická, kultúrna či iná. 425  Na krátkom exkurze do historického procesu politickej 

sebarealizácie Slovákov demonštruje Hirner skutočnosť, že Slováci si riešili otázku osobitosti 

slovenského etnika tým, že po celé stáročia si udržiavali svoju etnickú samoreguláciu. 

Aktuálnosť tohto momentu vystúpila do popredia vo chvíľach, kedy dochádzalo k pokusom 

„o právno-filozofické zdôvodňovanie uzurpácie politickej moci a o jej vysluhovanie. Za 

oprávnených predstaviteľov tejto suverenity sa pokladali národy”. 426  V tejto súvislosti 

odkrýva Hirner podstatu teórie uhorských právnikov Eötvösa, Deáka a Jásziho, ktorá zámerne 

odlišuje národ a národnosť,427 aby tak priznala právo systémovej sebaregulácie národom, nie 

však národnostiam, za akú boli v bývalom Uhorsku pokladaní aj Slováci. Podstatným 

momentom sebareflexie národnej osobitosti Slovákov bol aj fakt, že jej obhajcovia „uznanie 

či neuznanie národa neviazali na vlastnenie štátu”, hoci sa domáhali primeranej participácie 

na jeho riadení, čo bol ako Hirner uvádza prípad Memoranda národa slovenského z r. 1861. 

Túto tému rozvíja ďalej autor analýzou a hodnotením aktivít a foriem boja zástupcov 

slovenského národa, ktorí sa dožadovali „uznania Slovákov za osobitný národ s atribútmi 

samoregulačného systému, riadeného vlastným riadiacim centrom s plnou mocou štátnej 

reprezentácie”.428 Vyústením týchto úvah je vyzdvihnutie matičnej koncepcie samobytnosti 

slovenského národa, v ktorej dominovala „požiadavka národnej svojbytnosti ako podmienka, 

ale aj ako cieľ programového úsilia o dosahovanie vyšších foriem národnej sebarealizácie”.429 

Z hľadiska formovania spoločenského systému národa považoval Hirner za dôležité 

pochopiť dynamiku veľkých kultúrnych pohybov, ktoré zohrávali vo vzťahu k dejinám 

slovenského národa významnú úlohu. Zdôrazňuje moment odľahlosti riadiacich centier od 

etnického centra Slovákov, čo malo za následok pomalé tempo rastu integrujúceho centra 
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vzhľadom na dynamiku prebiehajúcich diferenciačných pohybov. „Z hľadiska systémovej 

analýzy je nevyhnutné, aby sa v záujme zachovania a rozvíjania systému utváralo vlastné 

riadiace centrum integrácie, ktoré by bolo schopné zabezpečovať individuálnu vyhranenosť 

oproti ostatným systémom a ktoré by poskytovalo dostatočný rámec pre dynamiku 

vnútornej diferenciácie, t. j. pre formovanie a usústavňovanie ďalších systémov a nimi 

realizovaných funkcií. Špecifikom slovenského vývinu bolo medziiným i to, že proces 

národnej diferenciácie prebiehal za veľmi nepriaznivých podmienok. Nadraďoval sa mu 

stále proces integrácie a diferenciácie náboženského charakteru a to aj za cenu metafyzicky 

zdôvodňovaného bagatelizovania integrácie a diferenciácie všeobecne ekonomickej, 

kultúrnej a sociálnej: „náboženské sústavy tu boli najatraktívnejšie... najvplyvnejšie...  

i najlepšie organizované, a mohli iba nepriamo umožňovať prenášanie suverénnosti na 

štátny útvar len v dôsledku ďalšej vlastnej diferenciácie”. 430 Uvedené aspekty dejinného 

procesu považoval Hirner za faktory spôsobujúce zaostávanie spoločenského systému, do 

ktorého sa formovalo slovenské etnikum, v porovnaní s rozvojom ostatných, 

mimocirkevných subsystémov, ako aj za sociálnym rozvojom českého etnika, s ktorým 

vytvoril spoločný štát – Československú republiku.431 Dôsledkom nepomeru a rozdielnej 

dynamiky vývoja spoločenských systémov slovenského a českého etnika bol fakt, že 

Slovensko nebolo pripravené na historický akt utvorenia spoločného štátu „ani kultúrne, ani 

ekonomicky, ani sociálne a do celoštátneho systému... vstúpilo ako subsystém s nerovnakou 

sociálnou a ekonomickou štruktúrou, čiže ako útvar asymetrický”.432 Dôvodom tohto stavu 

bola dlhodobá príslušnosť subsystému slovenského etnika k uhorskému kráľovstvu, ktoré 

determinovalo štruktúru jeho sociálneho subsystému, vnútorný rozvoj i zákonitosti pohybu. 

Odlišnosť spoločenskej štruktúry slovenského etnika od českého zdôvodňuje Hirner 

dožívaním prvkov feudálneho zriadenia s odnárodnenou šľachtou, málo rozvinutým 

priemyslom so slabou a neuvedomenou robotníckou triedou, nedostatkom uvedomelej 

inteligencie, maďarizujúcim administratívnym aparátom, centralizovanou cirkevnou 

organizáciou, odlišnou právnou sústavou s vplyvom zvykového a dedičského práva, 

prevažujúcu dedinskou ideológiou veriaceho a poddaného človeka, existenčnými 

problémami, spojenými s relatívne vysokou natalitou obyvateľstva, problémami agrárnej 

politiky a mnohými inými. 433  Následkom uvedených diferencií bolo podľa Hirnera 

vnucovanie štruktúry českého etnika slovenskému, z titulu jednotného štátu a jednotného 
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sociálneho systému, čo v systéme vyvolalo prudkú reakciu. “Každý dynamický systém... je 

potiaľ dynamický, pokiaľ je schopný vlastnou energiou si svoju štruktúru utvárať, ďalej ju 

rozvíjať a prostredníctvom nej sa realizovať. Politika potláčania tohto prirodzeného 

zákona... zákonite zlyhala aj pri riešení vzťahu Čechov a Slovákov”.434 Systémové hľadisko 

s akcentom na fungovanie prirodzenej zákonitosti, aplikované v tomto prípade na 

dynamiku a charakter spoločenského systému slovenského etnika, umožnilo Hirnerovi bez 

ideologických konotácií explikovať podstatu dlhodobého dejinného napätia medzi oboma 

spomínanými národmi. Vyústila do viacerých diskontinuitných procesov v genéze ich 

spolužitia, lebo nebolo naplnené „prirodzené právo na relatívnu samoreguláciu” 

slovenského etnika, čo zahŕňalo aj právo utvárať “vlastnú štruktúru vlastnou systémovou 

energiou”.  

Z logiky úvahy vyplýva vysvetlenie úspechu klerikálnych nacionalistov v 30. a 40. 

rokoch 20. stor., „ktorí trvali na dotvorení etnického systému Slovákov na úrovni relatívnej 

suverénnosti, aká sa priznávala českému etnickému systému v štáte „národa Čechov  

a Slovákov”.435 Odlišnosť etnického systému Slovákov sa preto nemohla stať dôvodom pre 

odmietanie práva na autonómiu, resp. na vybudovanie vlastného samoregulačného centra. Je 

len pochopiteľné, že Hirner sa stotožnil s vtedajším oficiálnym stanoviskom Matice 

slovenskej, podľa ktorého sa ponímal slovenský národ ako národ osobitný, ktorému náležia 

„všetky atribúty priznané iným národom”, ku ktorým patrí aj relatívna samoregulácia  

a „právo na utváranie vlastnej štruktúry podľa zákonov jeho vývinovej dynamiky”.436 

Z toho, že relatívna samoregulácia je prirodzenou nevyhnutnosťou, ktorou sa prejavuje 

diskontinuitný charakter každého dynamického systému, Hirner vyvodzuje aj osobitné 

dôsledky pre príslušníkov, členov týchto systémov. V prípade národa to znamená, že 

príslušníci tohto dynamického systému majú aj mravný záväzok brániť a presadzovať 

„relatívnu suverénnosť riadiaceho centra“ v takých existenčných funkciách, akou je 

politická, ekonomická, kultúrna či iná.437 

Každý pokus o popretie princípu samobytnosti slovenského národa, jeho práva na 

vlastnú relatívnu samoreguláciu a na ďalšie budovanie vlastného národného 

samoregulačného centra preto Hirner zásadne odmieta ako „…nevedecký, nemorálny  

a z politického hľadiska piadimužícky krátkozraký.“438 
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Ak Hirner v úvodnej časti Matičnej myšlienky zámerne venoval osobitný priestor 

diferenciačným procesom a štruktúrnej dynamike slovenského národa, nešlo len o snahu 

objektivizovať  

a sociologicky uchopiť povahu národnej dynamiky slovenského etnika a historického 

procesu, ktorý rámcoval vývin daného spoločenského systému v istej dejinnej etape. 

Súčasne sa nám vynára aj hľadisko osobné, keďže ... „v operačnom priestore týchto 

procesov a štruktúrnej rozvinutosti, ktoré boli aj mne objektívne dané, musel som hľadať  

a voliť i ja svoje miesto, v nich vytyčovať svoje ciele osobné i spoločenské... z ich vnútornej 

a vonkajšej konfliktovosti pramenilo moje životné napätie... tejto konfliktovosti nakoniec 

vďačím za to, že vybičovala vo mne živelnú potrebu revolty... smerujúcej na obranu 

najvyšších celonárodných a ľudských hodnôt... o ktorej som sa domnieval, že je baštou  

v tomto smere vykryštalizovaného programu.” 439  Takto formulované osobné a súčasne 

odborné krédo potvrdzuje Hirnerov nemenný postoj v zásadnom smerovaní a rešpektovaní 

princípov, o ktoré sa vo svojej tvorbe opieral a ktoré sa stali základňou pre zaujatie 

osobnostných postojov v rozhodujúcich životných situáciách. Hirnerova životná dráha, jeho 

osud občiansky a vedecký je totiž potvrdením dialektiky vzťahu a existencie napätia medzi 

pôsobnosťou vedca a osobnosti kultúrneho života a percepciou jeho tvorby a kľúčových 

rozhodnutí a činov širšou komunitou spoločenskou, politickou, kultúrnou, ako aj užšie 

odbornou. Hirner rozpracoval analyticky a systematicky problematiku národa a jeho vývinu 

bez zámeru poukazovať na predmetové kontexty subdisciplíny – sociológie národa – ktorej 

systémové základy v podstate vytvoril. Jednako jeho koncepcia sa po teoretickej  

i metodologickej stránke javí ako najprepracovanejší príspevok k sociológii národa na 

Slovensku.   
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5 Premeny modernej doby v reflexii sociológie národa  

Desaťročia, ktoré uplynuli od publikovania Hirnerových prác, pojednávajúcich o téme 

národa, však v slovenskej sociológii nepriniesli mimoriadny posun v riešení tejto zložitej 

problematiky. Záverečná kapitola bude preto zameraná na objasnenie uvedenej skutočnosti 

na pozadí historicky prelomových udalostí modernej doby, ktoré ovplyvnili tak vývoj 

v celej krajine, ako aj atmosféru v spoločenských vedách. Udalosťou tohto typu bol jednak 

nástup komunistického režimu, ktorý nastolil primát marxistickej ideológie so všetkými 

dôsledkami pre vedecké bádanie a po štyroch dekádach pád toho istého režimu, čo umožnilo 

opätovne otvoriť priestor pluralite vo všetkých dimenziách a prinavrátiť tak sociológii jej 

plnú funkčnosť. Napokon treba zdôrazniť, že vznik samostatného štátu v r. 1993 do značnej 

miery „oživil“ tému národa, jeho identity a podnietil viacero výskumných snáh v tomto 

smere. História ukazuje, že po významných spoločensko-politických zmenách dochádza 

ku zmene paradigiem a k preformátovaniu determinánt, určujúcich prístupy k téme národa 

a spôsobov, smerujúcich k riešeniu otázok s ňou spätých.  

5.1  Diskreditácia sociológie ako spoločenskej vedy v rokoch 1948 – 1989  

Mocenský prevrat vo februári 1948 a následné masívne presadzovanie ideológie 

marxizmu-leninizmu zásadne zmenilo predmetovú a paradigmatickú orientáciu 

spoločenských vied. Osobitne nepriaznivý dopad mali najmä päťdesiate roky 20. stor. na 

sociológiu, ktorá bola označená za buržoáznu pavedu a de facto vykázaná za rámec 

legitimity a jej predstavitelia, s výnimkou marxisticky orientovaných autorov boli odsunutí 

z verejného života, niektorí dokonca mocensky perzekvovaní.440 Záujem o tematiku národa, 

jeho zložiek, národnostných menšín či nacionalizmu tak nabral po r. 1948 radikálne odlišný 

kurz. V súvislosti s uvedeným obdobím autori Turčan – Klobucký poukazujú na absenciu 

empiricky podložených tvrdení, ktoré by zdôvodňovali konštatovania súvisiace 

s problematikou národa, národností či menšín: „... zaujme množstvo tvrdení, ktorým chýba 

jediné: ich verifikácia, potvrdenie alebo ich vyvrátenie empirickým preverením“ 441 . 

V danom čase sa presadzovala tendencia nahradzovať teóriu spoločnosti, ako produktu 

sociologickej vedy, filozofiou historického materializmu. V 2. polovici päťdesiatych 

rokov, po kritike Stalinovho kultu osobnosti sa v spoločenských vedách etabloval prístup, 

ktorý už sa nepokúšal empiricky potvrdzovať teoretické tvrdenia, ktoré by indikovali buď 
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priamo rozpor medzi teóriou a praxou, alebo aspoň odlišnosť reality od samotných 

teoretických premís. Kritika bola namierená najmä na Stalinovo zrušenie sociológie 

a zdôvodnenie začlenenia spoločenskovedného poznania do filozofie.442 Problémom však 

nebolo „len“ odmietanie sociológie ako samostatnej vedy, ale v konotácii s našou témou aj 

otázka svojbytnosti národa, ktorá mala byť definitívne vyriešená presadzovaním ideológie 

proletárskeho internacionalizmu, 443  založenej na marxistickej teórii bratského 

spolunažívania národov a národností a stierania rozdielov medzi nimi. Potreba kritického 

skúmania reality života národov a národností bola mimo tohto programu, a pokiaľ sa 

v nejakej podobe vyskytovala, bola spájaná poväčšine s kritikou tzv. buržoázneho 

nacionalizmu, národnostného nihilizmu a pod. 444  Zato dobovo používané nálepky, 

charakterizujúce nové spoločenské vedomie fungovali. Bol to už spomínaný proletársky 

internacionalizmus, alebo socialistické resp. komunistické vlastenectvo, ktoré boli síce 

obsahovo plytké, ale ako potvrdzujúce tézy o prekonaní národnostných či etnických napätí 

a nacionalizmov predstavovali náhradu, hoci nie kritický protipól reality.445 

Jednako, praktické problémy spoločnosti viedli k postupnej rehabilitácii 

sociologického poznania, k čomu došlo v priebehu šesťdesiatych rokov 20. storočia. 

Preukázateľne sa potvrdzovala nevyhnutnosť poznania empirickej reality pre zefektívnenie 

spoločenských procesov a riešenie praktických, najmä hospodárskych problémov doby. 

Sociológia „vstala z popola“, vymanila sa z područia historického materializmu a v priebehu 

šesťdesiatych rokov 20. stor. bola opätovne inštitucionalizovaná ako legitímna 

spoločenskovedná disciplína. Dogmatizácia, idealizácia skutočnosti a historický optimizmus 

však nadlho zanechali stopy v spoločenských vedách, ktoré sa len pomaly vymaňovali zo 

zovretia rigídne chápaného marxistického učenia.  

Isté uvoľnenie a prienik teoretických a metodologických inovácií do vedy priniesli 

šesťdesiate roky, 446  no obdobie nádejí na hlbšie spoločenské zmeny bolo príliš krátke 

a neumožnilo zásadne prepracovať program budovania spoločenských vied v zmysle 

rozvíjaia ich kritickej a heuristickej funkcie.447 To platilo osobitne pre sociológiu, ktorá bola 

po dlhotrvajúcej diskontinuite opätovne podrobená vnútrovednej kritike z pozícií 

                                                           
442 Pozri napr.: Szomolányiová, 1990 
443 Proletársky internacionalizmus bol ponímaný ako nová podoba národného vedomia. 
444 Bližšie v: Turčan – Klobucký, 2004, s. 90 
445   V tejto súvislosti možno upozorniť napr. na práce J. Zvaru, zamerané na  vzťah robotníckej triedy 
a národa, 1976, resp. marxistické chápanie národa a národného vedomia, 1982.  
Retrospektívny pohľad na postavenie národnostných menšín a pokusy o reformy menšinovej politiky na 
prelome 60. a 70. rokov v ČSSR poskytuje práca Š. Šutaja, 2016. 
446 Podrobnejšie napr. v: Laiferová – Mistríková (eds.), 2014 
447 Pozri v: Turčan – Laiferová, 2002 
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obnoveného dogmatického marxizmu a vystavená externému politickému ovplyvňovaniu 

podobne, ako na začiatku 50. rokov. Tentoraz však nedošlo priamo k jej likvidácii, ale 

k jednostrannému posilneniu sociotechnickej a establišmentovej funkcie, na úkor 

spomínanej heuristickej a kritickej funkcie v poznávaní.448  

Spoločenské turbulencie osemdesiatych rokov 20. stor. opäť priniesli zvrat, ktorý viedol 

k zásadným spoločenským premenám, rozpadu komunistického impéria a obnoveniu 

demokracie so všetkými dôsledkami aj pre rozvoj vedy. Došlo k obnove 

multiparadigmatického charakteru spoločenských vied, samozrejme vrátane sociológie, 

ale aj k jednej zásadnej zmene v porovaní s predchádzajúcimi režimami, a to k nastoleniu 

slobody v zmysle bádateľskej činnosti, metodologickej orientácie autorov, ako aj rozvíjaniu 

v predošlých obdobiach tabuizovaných tém či oblastí skúmania. To sa bytostne dotýka tak 

sociologickej teórie a jej explanačných rámcov, ako aj budovania a renesancie jednotlivých 

subdisciplín, 449  ktorých legitimizácia je prejavom možností, variability výskumnej 

orientácie, ale aj potrieb objektívneho poznávania reality, okolností, ktoré ju vytvárajú 

a procesov, ktoré ju podmieňujú. Napokon, treba brať do úvahy, ako vždy v slovenských 

dejinách, externé faktory, ktoré ovplyvňujú rozvoj vedy, kladú jej výzvy, formulujú 

očakávania. V tomto zmysle treba chápať aj opätovnú tematizáciu otázok národa, etnicity, 

rôznych podôb nacionalizmu a extrémizmu. 

5.2 Znovuobjavenie témy národa v perspektíve skúmania národnej identity 

Významné spoločenské zmeny, ktorými prešlo Slovensko po páde komunizmu, najmä 

však zrod samostatného štátu v r. 1993 spôsobili nebývalý záujem o problematiku národa, 

rekonštrukciu jeho histórie a súčasnosti a otvorili diskurz o citlivých témach 

národnostného a etnického spolužitia, postavenia etnických menšín, kolektívnej 

a národnej identity, budovania regionálnej či európskej identity. Zároveň generovali 

potrebu hlbšie skúmaťnapätia, konflikty, problémy a otázky budúceho vývoja z nich 

prameniacich. Uvedené témy sa stali predmetom štúdia viacerých spoločenskovedných 

disciplín450 a svojím vecným charakterom podnietili plodný interdisciplinárny dialóg, ktorý 

sa premietol do množstva podujatí na domácej pôde i v konfrontácii so zahraničnými 

partnermi. Sociológia sa zapojila do týchto iniciatív, ktorých objektívnemu skúmaniu 

                                                           
448 Bližšie v: Pašiak – Macháček, 1998 
449 Podrobnejšie v: Laiferová, 2009 
450 Tradične okrem histórie, ktorá mala spočiatku k dispozícii pravdepodobne najviac študijného materiálu, 
bola to filozofia, psychológia , etnológia sociológia, kulturológia, sociálna psychológia a literárna veda, ktoré 
sa od začiatku 90. rokov 20. stor. začali intenzívne zaoberať predmetnou témou. 
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dlhodobo bránili ideologické predpojatosti počas autoritatívnych režimov minulosti, alebo 

ktoré sa stali predmetom novodobých diskusií v súvislosti s tak závažnou zmenou, akou bol 

vstup Slovenska do EÚ v r. 2004. Treba si predstaviť celý vejár problémov, ktoré stáli pred 

neveľkou spoločenskovednou komunitou na Slovensku, a ktoré zároveň predstavovali 

nebývalú výzvu uchopiť problémy v ich štrukturovanosti, zaznamenať ich dynamiku, 

hľadať primerané teoreticko-metodologické východiská a explanačné rámce. V počiatočnej 

fáze, na začiatku deväťdesiatych rokov 20. stor. v slovenskej sociológii dominovala téma 

identity v optike konštruktivizmu. Upozornili na to autori Turčan-Klobucký v hodnotiacej 

štúdii, zameranej na sociologické prístupy k problému národa a nacionalizmu na Slovensku: 

„Najskôr sa identita tematizovala v psychológii či sociálnej psychológii, 451 ... neskôr 

i v sociológii, s dôrazom na národnú či etnickú identitu.“ 452  V perspektíve skúmania 

národnej identity sa postupne začali diferencovať jej dva základné typy, a to esencialistická, 

primordiálna, kultúrna, východná alebo romantická národná identita, ktorá je človeku 

daná raz a navždy a konštruktivistická, ako politicko-teritoriálna, občianska, západná alebo 

liberálna národná identita, ktorá sa konštruuje a môže sa v priebehu života jednotlivca 

meniť.453 V tejto súvislosti treba upozorniť najmä na príspevky A. Findora a Z. Kusej454 

a ich konštruktivistické stanovisko k problému národnej identity. Naratívnym aspektom 

národnej identity sa venoval A. Findor aj v ďalšej práci, kde sa zameral na analýzu 

diskurzívnej konštrukcie slovenskej národnej identity, založenej na komparatívnom čítaní 

príbehov raného stredoveku Slovenska, ako sa objavili v stredoškolských učebniciach, 

publikovaných v rokoch 1954-1994.455 Spôsob uchopenia témy naznačil možnosti aplikácií 

kvalitatívnych prístupov, osobitne štúdia dokumentov a oral history pri skúmaní témy 

národnej identity. 

Už v r. 1992 bolo téme národa, nacionalizmu, národnej identity a etnicite venované 

dvojčíslie časopisu Sociológia. Základné konceptuálne otázky rieši najmä príspevok  

V. Bačovej 456 , výsledky výskumných iniciatív prezentujú  

I. Dianiška, P. Frič, Z. Bútorová, T. Rosová, Z. Kusá, historické remimiscencie prinášajú 

                                                           
451  Autori Turčan – Klobucký odkazujú najmä  a príspevky J. Plichtovej a V. Bačovej k vymedzeniu 
a typológii konštrukcií  identity, 2004, s. 91 
452 Tamže, s. 91 
453 Bližšie v: Turčan – Klobucký, 2004, s. 91 
454 Pozri napr. Bačová – Kusá (eds.), 1997, Kusá – Findor, 1999 
455 Findor, 2000 
456 Bačová, 1992 
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R. Roško a historici I. Kamenec a D. Kováč. O poznatky z výskumov sa podelili aj českí 

kolegovia – P. Mareš, L. Musil, L. Rabušic a G. Sokolová. 457  

Inštitút pre verejné otázky ako jeden z prvých think – tankov na pôde Slovenska 

venoval kontinuálne pozornosť národnostnej a menšinovej problematike vo svojich 

správach o stave Slovenska, ktoré prinášali syntetizujúce poznatky a prognózovali trendy 

vývoja v kľúčových oblastiach života slovenskej spoločnosti. Už v 1. vydaní tejto správy sa 

venoval tematike menšín O. Dostál. 458  V nasledovných vydaniach najmä v priebehu 

deväťdesiatych rokov sa tieto otázky opakovane dostávali do popredia.459 

Téma rozdelenia spoločného česko-slovenského štátu sa stala predmetom osobitnej 

pozornosti sociológov, nakoľko zahŕňala množstvo parciálnych problémov, súvisiacich 

s jeho historickým a kultúrnym kontextom, ako aj zásadnými politickými a hospodárskymi 

otázkami. Sociologická téma národa a etnicity predstavovala kľúčovú časť výskumnej 

problematiky. Autorský kolektív J. Bunčák – V. Harmadyová – Z. Kusá sa podujali 

analyzovať verejnú diskusiu o probléme národa a nacionalizmu a diskusiu o česko-

slovenských vzťahoch. 460  Sociologické poznanie tak poskytlo množstvo pozoruhodného 

materiálu k objasneniu zložitostí vzťahov medzi dvomi národmi, ktorých spájali desaťročia 

spoločnej minulosti. Kruciálny rok 1992 v histórii Česko-Slovenska zároveň predstavoval 

jeden z vrcholov záujmu sociológov o problematiku národa, čo dokladajú autori Ľ. Turčan 

– R. Klobucký grafom, ilustrujúcim počet štúdií venovaných otázkam národa, 

národnostiam alebo etnicite na stránkach časopisu Sociológia v rozpätí rokov 1990 – 

2002.461 V ďalšom období dokladá dynamiku záujmu o tému národa, etnicity a identity 

autorská dvojica Janák – Klobucký grafom, ktorý preukazuje až 20% zastúpenosť tejto 

témy v období rokov 2000 – 2004 na stránkach časopisu Sociológia, čo vtedy bola vôbec 

najfrekventovanejšia téma, hoci od tej doby zaznamenala prudký pokles.462 

Empirické poznanie národnej a menšinových identít sa nachádza dlhodobo v centre 

záujmu spoločenskovedného pracoviska SAV v Košiciach. Jeho pracovníci sa programovo 

zaoberajú témou národnej identity, menšinovými vzťahmi, etnickou problematikou, najmä 

so zreteľom na rómske etnikum a maďarskú národnostnú menšinu. V priebehu 

deväťdesiatych rokov 20. stor. sa objavilo množstvo publikácií, v ktorých autori analyzujú 

                                                           
457 Podrobnejšie v:  Sociológia, 1992, roč. 24, č. 1-2 
458 Dostál,  1995 
459 Podrobnejšie v : Slovensko 1996, Slovensko 1997 
460 Bunčák, J. et al. (eds.), 1996: Politická zmena v spoločenskej rozprave. 
Na zložitosti slovenskej otázky v tomto kontexte upozornil aj R. Roško,1992a, 1992b. 
461 Pozri v: Turčan – Klobucký, 2004, s. 92 
462 Janák – Klobucký, 2014 
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rôzne prístupy, a hlavne prezentujú výsledky vlastných výskumov. Významným 

publikačným počinom bolo vydanie zborníka z prvého interdisciplinárneho workshopu na 

Slovensku  

z r. 1997, kde sú zastúpené príspevky, reprezentujúce pohľady rozličných 

spoločenskovedných disciplín na tému identít. Editorky V. Bačová a Z. Kusá predstavili 

publikáciu Identity v meniacej sa spoločnosti, ktorá svojím záberom smerom k teoretickým 

reflexiám identity, historickým súvislostiam utvárania etnických identít a utvárania 

skupinových identít v rôznych sociálnych kontextoch poskytujú množstvo poznatkov 

a inšpirácií pre rozvoj skúmania fenoménov súvisiacich s formovaním a premenami 

identity. Z pohľadu sociológie zaujmú najmä príspevky D. Alijevovej, V. Bačovej,  

K. Fuchsovej, M. Homišinovej, Ľ. Kráľovej, A. Križanovej, Z. Kusej, V. Paukoviča, 

M. Piscovej, či I. Ráca.463 

Treba upozorniť na dôležitosť medzinárodného komparatívneho výskumu národnej 

identity Aspekty národnej identity a národná identita v strednej Európe, ktorý realizoval 

Sociologický ústav SAV. Výskum poukázal na odlišnú percepciu národnej identity 

u príslušníkov slovenskej národnosti a ostatných národností, žijúcich na území Slovenska. 

Odkryl dôležitosť etnických a kultúrnych aspektov národnej identity Slovákov oproti 

významu občiansko-politických aspektov v prípade príslušníkov ostatných národností.464 

Problém národnej identity ukázal vo svetle dominancie kolektívnej identifikácie, 

s poukázaním na jej procesuálny charakter. Tento významný medzinárodný komparatívny 

výskum poskytuje dáta, s ktorými možno pracovať v dlhodobej perspektíve a sledovať 

dynamiku vývoja národnostných vzťahov na území Slovenska. 

Súčasťou sociologického poznávania bola aj spolková činnosť národnostných 

združení, ktorej sa venoval napríklad V. Paukovič.465 Podnetné príspevky ku skúmaniu 

národnej identity a etnicity priniesli A. Ritomský,466 V. Bačová – A. Zeľová,467 neskôr 

český sociológ F. Zich. 468  Je však potrebné zdôrazniť, že teoretickej konceptualizácii 

problematiky sa dostávalo podstatne menej priestoru, čo možno vysvetliť potrebou 

permanentnej aktualizácie stavu empirického poznania na tak premenlivom teréne, akým sú 

etnické a národnostné vzťahy. V tomto zmysle predstavovali práce, zamerané na teoretické 

                                                           
463 Bližšie v: Bačová – Kusá (eds.), 1997 
464 Podrobnejšie v: Piscová – Bodnárová – Hrabovská –Liptáková – Sedová, 1997. 
465 Paukovič, 1991 
466 Ritomský, 1993 
467 Bačová – Zeľová, 1993 
468 Zich, 1999 
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vymedzenie uvedených problémov skôr výnimku: išlo napríklad o príspevok  

P. Štauderovej, orientovaný na tematiku nacionalizmu.469 

Opakovane pertraktovanou témou boli predovšetkým slovensko-maďarské vzťahy, 

ktorými sa zaoberali viacerí výskumníci. Už v 1. polovici deväťdesiatych rokov sa na ne 

zamerali autorky M. Lukácsová – Z. Kusá v rámci skúmania kolektívnej pamäti. 470 

Reflexiu problémov slovensko-maďarských vzťahov vo výskume verejnej mienky zas 

nájdeme v práci D. Šoucovej.471 Dá sa predpokladať, že istá gradácia záujmu o túto tému 

súvisela aj s posunom národnostných akcentov na politickej scéne, a to smerom od česko-

slovenských vzťahov, ktoré v zásade vyriešilo rozdelenie ČSFR, ku slovensko-maďarským 

vzťahom, nakoľko maďarská minorita sa stala zároveň najväčšou etnickou menšinou 

v novom štáte. Diskusie ohľadom postavenia, práv a požiadaviek maďarskej národnostnej 

menšiny odrážali nestabilitu a zložitosť novej situácie, v ktorej sa ocitol tak majoritný 

národ, ako aj národnostné menšiny. To predstavovalo terén, ktorý bolo nutné hlbšie 

preskúmať a hľadať kontextuálne rámce výkladu. Navyše, toto úsilie sa odohrávalo na 

pozadí snahy Slovenska vstúpiť do medzinárodných štruktúr, predovšetkým do EÚ, kde 

bola vyžadovaná akceptácia štandardov a právnych rámcov, garantujúcich postavenie 

národnostných menšín. 

Prienik sociálnej a etnickej problematiky nadobúdal čoraz ostrejšie kontúry vo väzbe 

na viditeľne sa zhoršujúcu spoločenskú situáciu rómskej menšiny na Slovensku. Dlhodobé 

neriešenie sociokultúrnych problémov spolu s transformáciou hospodárskych pomerov 

viedli od počiatku deväťdesiatych rokov k prehlbovaniu priepasti medzi životnou úrovňou 

a v spôsobe života väčšiny rómskeho obyvateľstva v porovnaní s nerómskou majoritou. Na 

pozadí národnostných vzťahov sa sformoval jeden z najväčších sociálnych problémov 

Slovenska, s ktorým krajina zápasí prakticky od zrodu samostatnosti. Na závažnosť témy 

upozorňovali sociológovia priebežne, pričom na základe empirických výskumov 

charakterizovali súvislosti, podmienenosti tohto zložitého javu a upozorňovali na dôsledky, 

ktoré prinášala počiatočná marginalizácia alebo odsúvanie riešenia rómskej otázky.472 

Deväťdesiate roky 20. storočia možno stručne charakterizovať ako obdobie boomu 

v záujme o rôznorodé aspekty fenoménu národa, problémov etnických menšín a ich 

postavenia v spoločnosti, zároveň sa však otvorila téma národnej identity, ktorá sa stáva 

                                                           
469 Štauderová, 1998 
470 Lukácsová – Kusá, 1995 
471 Šoucová, 1994 
472 Pozri napr. práce  V. Bačovej, 1990, Zeľovej et al., 1994, neskôr napr. I. Radičovej,  2001, alebo kolektívna 
práca Lenczovej, M. – Dénesa, A. – Džambazoviča, R. – Kumanovej Z. – Radičovej,  I. – Škodovej, I., 2002 
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postupne dominantnou pre ďalšie obdobie. Treba však upozorniť, že komplexnejšie 

uchopenie predmetu bádania na poli sociológie národa sa autorom v danej dobe 

pravdepodobne nejavilo aktuálne, nakoľko vyššie zmienené tematické zamerania z pohľadu 

teórie, ako aj metodologických prístupov možno považovať za čiastkové, hoci boli 

inšpiratívne a zohľadňovali spoločenskú objednávku doby. 

5.3 Význam sociológie národa v postmodernej dobe 

Kontextuálne vymedzenie postmoderny, ako ju charakterizovali sociológovia typu  

A. Etzioneho, Z. Baumana, A. Giddensa, či M. McLuhana 473  dáva zmysel tematizácii 

prístupov k národu, jeho variabilným interpretáciám a ponímaniu v komplexite 

spoločenských javov postmodernej doby. Samozrejme, nemožno si nárokovať výlučnosť 

uplatnenia tejto paradigmy ako jedinej možnej, no núka sa vzhľadom na 

univerzálnosťcharakteristík spoločnosti na prelome milénia a začiatku 21. storočia s celou 

jej komplexivitou, emergentnosťou, reflexivitou a nepredvídateľnými bifurkáciami, ktorá sa 

stala intelektuálnou výzvou nielen pre sociológov, ale vôbec pre široké komunity 

spoločenských a humanitných vied. Predmetom skúmania sa teda stáva identita, ponímaná 

cez prizmu paradigmy postmoderny. Spoločné črty postmoderných prístupov k identite 

v spoločenských vedách typologizovala V. Bačová v už skôr spomínanej práci nasledovne: 

1. Dôraz na situačné, lokálne, teda parciálne kontexty identity, závislosť na kontexte 

(histórii a kultúre), nie hľadanie fundmentálnych univerzálnych zákonov. 

2. Centrom skúmania je vonkajší svet a nie indivíduum samotné, konštruovanie 

identity je závislé od vonkajšieho sveta. 

3. Identita je určovaná hodnotami, ich interpretáciou. V prístupe k identite jednotlivca 

prevláda počas jeho života kontinuita a dynamické zmeny. 

4. Identita je vzťahová, obsahuje vzťahy k iným ľuďom, ktoré vytvárajú lokálne 

navzájom pospájané siete. 

5. Identitu tvorí „zbierka“ rol jednotlivca, v ktorej sú roly navrstvené na seba 

a v každodennom živote sa pružne striedajú resp. vymieňajú. 

6. Identita sa sústavne konštruuje a rekonštruuje. Nepredstavuje danosť, ale hľadanie 

plurality meniacich sa významov. Validizuje sa praxou, nie teóriami. 

                                                           
473 Odkazujeme na práce: A. Etzioni: The Active Society. A Theory of Societal and Political Processes, 1968, 
A. Giddens: Důsledky modernity, 1998, Z. Bauman: Úvahy o postmoderní době, 1995, M. Mc Luhan: Člověk, 
média  a elektronická kultura, 2000 
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7. Multiperspektívne nazeranie na identitu, dôležitosť rôznych spôsobov a uhlov 

nazerania na dianie a miesto aktérov v ňom. 

8. Identita je konštituovaná jazykom ako prvkom, ktorý vytvára štruktúry „reality 

nazeranej z inej perspektívy“. 

9. Pri konštruovaní reality prevláda pragmatickosť, utilitarita, praktické záujmy, 

praktické poznanie.474 

Uvedené charakteristiky ako celok tvoria metodologický nástroj pre skúmanie foriem 

identít, no zároveň obsahujú teoretické predpoklady pre rekonštrukciu predmetu skúmania 

súdobej sociológie národa. Zmienený postup, hoci v rôznej intenzite a s rôznym stupňom 

pokrytia jednotlivých znakov postmoderného prístupu možno identifikovať v rade prác, 

zameraných na riešenie problematiky identity od konca deväťdesiatych rokov 20. stor. až do 

prvých decénií 21. storočia.  

Na výskumné výzvy týkajúce sa aktuálnej problematiky identít v politickom kontexte 

ešte pred vstupom Slovenska do EÚ upozorňoval filozof F. Novosád, poukazujúc na 

kľúčovú otázku sebadefinície, ktorá nadobúda nielen ekonomický rozmer, ale je aj 

prejavom spoločenského sebavedomia. 475  Práca s konštrukciami identít a ich empirické 

skúmanie sa postupne pretavili do čiastkových štúdií a výskumných projektov,476 rovnako aj 

do podoby ucelených monografických prác, resp. kapitol v monografiách. Tieto sú 

dokladom sústredenej a dlhodobej práce spojenej so skúmaním empirických typov 

a odkrývaním rôznorodosti aspektov identít, medzietnických vzťahov, napokon aj do 

samotnej konceptualizácie problémov sociológie národa. V tomto zmysle treba oceniť snahu 

analyticky pracovať s jednou z kľúčových tém sociológie národa, ktorú zahŕňa problematika 

tzv. etnosociológie. Boli to predovšetkým P. Bourdieu a A. Giddens, ktorí dali obsah 

termínu etnosociológia. V prvom rade ide o zameranie na sociálno-antropologické 

zvláštnosti vybraných etník, všeobecnejšie o antropologický prístup k sociálnej dynamike, 

jej kultúrnym výtvorom, mienkam, sociálnym sieťam v zmysle záujmu o názory, činnosti, 

zdroje a vplyvy na formovanie skupín, inštitúcií, napokon na sociálnu zmenu. Štúdium sa 

sústreďuje najmä na praktiky a roly aktérov každodenného života v konkrétnom 

sociokultúrnom prostredí. Etnosociológia sa zároveň poníma ako špecifická metóda štúdia 

ľudskej spoločnosti a rozvoja jej primordiálnych a základných etnických štruktúr. 
                                                           
474 Bačová, 1997, s. 20-21 
475 Novosád, 2003 
476 Napríklad: Československá, česká a slovenská európska identita ako súčasť projektu EÚ Mládež a európska 
identita (koordinátori L. Macháček – G. Bianchi), 2001, Krivý, 2016 
Macháček – Lášticová, 2003, Macháček, 2004, Vašečka, 2006, Findor, 2006, Malová – Világi, 2006, 
Homišinová, 2008, Cenker, 2010, Lovisek, 2011, Škobla – Filčák, 2016 
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Etnosociologický prístup rozpracoval a uplatnil v slovenských podmienkach najmä  

O. Csámpai vo výskumoch slovensko-maďarských medzietnických vzťahov. 477  O jeho 

prístup k problematike národa sa opiera originálna monografia Z. Lamplovej Sociológia 

Maďarov na Slovensku.478  

Niektoré spomenuté príklady preukázateľne naznačujú trend, ktorý sa sformoval v tejto 

oblasti. Dominuje mu snaha charakterizovať jednotlivé podoby národnej identity na základe 

deskripcie, ktorá je potrebná najmä pre potreby medzinárodnej komparácie. V podstate ide 

o rozpracovanie jednej základnej dimenzie skúmaného problému, no hlbšie analytické 

prieniky, smerujúce k odkrytiu štruktúry a procesuálnej stránky, teda dynamiky problému, 

tu príliš nenachádzame. Téma etnicity a nacionalizmu ponúka oveľa širšiu paletu možností 

teoretického rozpracovania analytického apatátu a výskumných metód, ktoré tu možno 

aplikovať. Azda bude produktívne vrátiť sa k tradícii, ktorú formovali predchádzajúce 

generácie sociológov, najmä však Hirnerovo dielo, ktoré zostáva bádateľskou výzvou aj pre 

dnešnú generáciu sociológov na Slovensku. 

Možno konštatovať, že je potrebné pristúpiť k postupnej rekonštrukcii subdisciplíny 

sociológie národa ako špeciálnej sociológie, čo vytvorí predpoklady pre cielené budovanie 

tejto disciplíny na úrovni teórie stredného dosahu. Obohatí sa hlavne o nové podnety 

a výskumné polia, ako napríklad o vyššie spomínanú etnosociológiu, ale treba ju posilniť 

predovšetkým v zmysle metodologických inovácií, ktoré prináša súčasná sociológia. 

Treba upozorniť na výskumom nedostatočne pokryté miesta: žiada sa venovať viac 

kapacity problematike sociálnej pamäte národa a etnických skupín, čo nemá len úzko 

pragmatický zmysel dovnútra vedy. Skôr ojedinelú iniciatívu v tomto smere predstavuje 

práca kolektívu autorov, zastupujúcich viaceré vedné odbory, venovaná téme pamäte 

v transdisciplinárnej perspektíve. 479  V súdobom kontexte je aktuálny výskum sociálnej 

pamäte pre ozrejmenie a explikácie historických zlyhaní a slepých uličiek, ktoré sú 

neprehliadnuteľným mementom v národných dejinách Slovákov. Jedným z ich dôsledkov je 

vznik mutácií v podobe intolerancie, extrémizmu a neofašizmu, ktoré sa cez súčasných 

aktérov a ich frekventované využívanie vo virtuálnom priestore vracajú do života dnešných 

generácií. Treba rekonštruovať sociálnu pamäť v rámci skúmania medzigeneračných 

vzťahov, rodinných histórií a generačných diferencií v pohľade na významné udalosti, 

                                                           
477 Csámpai, 2007. Autor poníma národ ako vrcholnú evolučnú formu etnických spoločenstiev, ako etnické 
a zároveň sociálne spoločenstvo, ktoré je v nejakej forme späté s politikou. Ide o jednotu sociálneho, etnického 
a politického, súčasne však predstavuje kultúrne spoločenstvo. 
478  Lampl, 2013 
479 Kvasničková a kol., 2015 
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v súvislosti s dejinnými míľnikmi národa, ďalej zaoberať sa vzťahom ľudí k národným 

dejinám a postavám histórie, prebádať národnú identitu vo vzťahu k jej sociálnemu 

zázemiu, problém národnej hrdosti, vzťah národnej identity k európskej, resp. regionálnej 

identite, odkryť súčasné kultúrne atribúty národa a vzťah k iným kultúram, ako aj 

preskúmať medzikultúrnu dynamiku. V tomto smere sa možno inšpirovať prácou českých 

sociológov J. Šubrta a J. Vinopala,480 ktorí štrukturovane analyzovali historické vedomie 

obyvateľov ČR. Ukázali, že je potrebné skúmať predstavy ľudí o vlastných dejinách, 

o historických väzbách medzi minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou, o povahe 

a priebehu dejinného procesu, ako aj silách, ktoré ho formujú a ktoré napokon utvárajú 

historické vedomie národa. Je potrebné venovať pozornosť poznatkom a záujmom ľudí, ale 

aj premenlivosti ich historického vedomia, jeho modalitám, generačným špecifikám, 

rodinným biografiám, spôsobom kultivácie a inštrumentalizácie, nakoniec otvoriť aj otázku 

temporálnych aspektov sociálnej reality, ktorú uvedená problematika poskytuje. Zmienená 

dimenzia už však presahuje do rámca sociológie času... 

Na jednej strane sa na poli sociológie národa objavili dávne témy s naliehavosťou 

postmoderny, v iných formách, ale v podstate s identickým obsahom. Na druhej strane stojí 

pred kvalitatívne odlišnými fenoménami, ktoré sú produktom postmodernej doby, jej 

zložitosti a prepojenosti, ale na riešenie ktorých zatiaľ niet osvedčených receptov. 

 

 

 

  

                                                           
480 Šubrt – Vinopal a kol., 2013 
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Záver 

Slovenská sociológia venovala problematike národa významnú pozornosť. Národ bol 

počas obdobia jej konštituovania a existencie dôležitým predmetom sociologického 

výskumu. V rôznych kontextoch a vývinových fázach slovenskej sociológie však nadobúdal 

odlišné významy. Tak ako slovenská sociológia vo všeobecnosti, tak aj sociológia národa sa 

vyvíjala nelineárne a výrazne diskontinuitne. Renesancia záujmu o tému národa nie je preto 

náhodná. V moderných dejinách sa vynára spravidla v súvislosti s významnými premenami, 

s rastom očakávaní alebo obáv o budúcnosť, v situáciách, ktoré posilňujú inštinkty 

sebazáchovy, alebo stimulujú ku kultúrnej participácii a sociálnej mobilizácii. Súčasné 

sociologické prístupy k téme však preukázateľne indikujú nielen aktuálnu potrebu jej 

skúmania, ale aj postupné zvyšovanie vedeckosti v prístupe k tak komplexnej problematike, 

akú predstavuje fenomén národa v jeho mnohorakých významoch a dimenziách. Odkrývajú 

bádateľské možnosti a skryté rezervy , ktoré na poli výskumu národa poskytuje súdobá 

sociológia. 

Naše poznanie aktualizujú myšlienky R. Scrutona, obsiahnuté v práci O potřebnosti 

národů. 481  Autor sa v nej vyslovuje za zachovanie národného štátu ako spoločenstva, 

v ktorom možno v modernej dobe najlepšie žiť a pestovať demokratické formy vládnutia. 

V predhovore k zmienenej práci R. Rowthorn objasňuje Scrutonove úvahy a kriticky 

poukazuje na oslabovanie roly národných štátov. Považuje to za dôsledok rozširovania 

globálnych korporácií a nadnárodných inštitúcií, akými sú EÚ a Svetová obchodná 

organizácia (WTO). Opiera sa pritom o argumenty, ktoré vychádzajú zo všeobecných 

demokratických a kozmopolitných princípov. Životaschopná demokracia vyžaduje 

existenciu spoločenstva, v ktorom sa väčšina ľudí cíti byť jeho súčasťou a má byť voči 

nemu loajálna. Pocit kolektívneho „my“ je prepojením obojstranného záväzku, ktorý 

zabezpečí, že ľudia si pomôžu v núdzi, motivuje ich k účasti na politickom živote, ale aj 

k rešpektovaniu záverov demokratického procesu. Musia mať pocit, že dôležité rozhodnutia, 

ktoré majú dopad na ich spoločnosť sú pod ich spoločnou kontrolou. Pokiaľ tieto 

podmienky nie sú naplnené, demokracia smeruje k úpadku a spoločnosť sa môže rozdeliť do 

súperiacich frakcií. Národný štát považuje za jediného vážneho adepta na túto rolu 

v modernom svete. Globálne a regionálne inštitúcie a organizácie alebo nadnárodné 

korporácie nepredstavujú pre národný štát žiadne alternatívy. Obrana národov a národných 

štátov sa zakladá na univerzálnych princípoch, inak hrozí úpadok demokracie, odcudzenie 
                                                           
481 Scruton, 2011 
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a anarchia.482 Scruton vo svojej práci obhajuje ideu národného štátu ako ideu demokratickú, 

nie spiatočnícku, sebazáchovnú, ale nie deštruktívnu.  

V kontexte týchto úvah môžeme analogicky hovoriť o potrebe sociológie národa. 

Ukazuje sa aj v postmodernej dobe, že téma národa pre sociológiu nestratila na aktuálnosti 

a sociológiu národa ako subdisciplínu nehodno marginalizovať či podceňovať. V histórii 

slovenskej sociológie existuje viacero metodologických línií, ktoré sa odlišujú prístupom 

k problematike národa, vymedzením jeho historicko-spoločenského kontextu, optikou 

vnímania vnútorných štruktúr a funkcií jeho komponentov, ako aj dynamických aspektov 

predmetu skúmania. Jednotlivé línie sa odlišujú tak svojou váhou v dobovom kontexte, ako 

aj svojím poznatkovým a argumentačným arzenálom, napokon významom interpretácií, 

ktoré sa vzťahujú na vybrané historické etapy a okolnosti podmieňujúce vývin národa 

v danom čase. Objektívne posúdenie ich významu možno dosiahnuť až po dôkladnom 

historicko-analytickom vyhodnotení ich prínosu tak pre rozvoj disciplíny vo všeobecnosti, 

ako aj v určení ich konkrétneho miesta v rozvoji sociologického poznania. V tomto zmysle 

stojí pred slovenskou sociológiou ešte veľa práce na poli teoretického a empirického 

výskumu.  

Ambíciou predloženej práce bolo do istej miery pokryť tak širokú tému, akú 

predstavuje pojem národa z pohľadu dejín sociologického myslenia na Slovensku. Autorka 

textu rešpektuje zložitosť a šírku problému a nenárokuje si na podanie vyčerpávajúcej 

výpovede. Snahou bolo skôr vymeziť kľúčové parametre témy a výberom relevantných 

textov, ako aj zvýznamnením ich autorstva „vyfarbiť“ biele miesta na mape poznávania 

sociologického myslenia na Slovensku. 

 
 
 
 
 

  

                                                           
482 R. Rowthorn v úvode práce R. Scrutona, 2011, s. 5-6 



Eva LAIFEROVÁ 

113 

Literatúra 

Alexander Hirner, 2014: Česká a slovenská sociológia do roku 1948, ed. J. Schenk, STIMUL, 
Bratislava 

Anton Štefánek, 1994: Výber textov. In: Sociológia, roč. 26, č. 1-2 

Bačová, V., 1990: Typológia rómskych rodín v SR. In: Sociológia, roč. 22, č. 4, s. 491-501 

Bačová, V., 1991: Hľadanie rómskej identity. In. Sociológia, roč. 23, č. 1-2, s. 139-147 

Bačová, V., 1992: Národ a etnicita – nahliadnutie do niektorých koncepcií. In: Sociológia, roč. 24, č. 
1-2, s. 17-24 

Bačová, V. (ed.), 1996: Historická pamäť a identita. spoločenskovedný ústav SAV. Košice. 

Bačová, V., 1997: Primordiálny versus inštrumentálny základ etnickej a národnej identity. In: 
Československá psychologie, roč. 41, č. 4, s. 303-313 

Bačová, V. – Kusá, Z. (eds.), 1997: Identity v meniacej sa spoločnosti. Spoločenskovedný ústav 
SAV, Košice 

Bačová, V. – Zeľová, A., 1993: Etnické menšiny na Slovensku. In: Sociológia, roč. 25, č. 4-5, s. 
417-431 

Bakoš, V., 1995: Kapitoly z dejín slovenského myslenia. Bratislava, SAV 

Bauman, Z., 1995: Úvahy o postmoderní době. SLON, Praha 

Beňovský, P.,1938: Poznámky k národnostnému princípu. Spolok Sv. Vojtecha, Trnava 

Bláha, I. A., 1925 : Sociologie sedláka a dělníka. Příspěvek k sociologii společenských vrstev. 
ORBIS, Praha  

Bláha, I. A., 1937: Sociologie inteligence, ORBIS, Praha 

Bunčák, J. et al. (eds.), 1996: Politická zmena v spoločenskej rozprave. VEDA, Bratislava 

Bunčák, J. – Piscová, M., 2000: Modern National Identity of Slovaks and their Attitude towards 
Europe. In: Sociológia, roč. 32, č. 3, s. 289-310 

Capíková S., 2011: Téma sociálnej diferenciácie u Antona Štefánka. In: Anton Štefánek – vedec – 
politik – novinár. Editori Ľ. Turčan – R. Klobucký Sociologický ústav SAV, s. 256-268 

Cenker, M., 2010: Moslimskí migranti v Bratislave. In: Sociológia/Slovak Sociological Review, vol. 
42, č. 3, s. 213-236 

Csámpai, O, 2007: Sociológia v skúmaní etnicity. Úvod do etnosociológie. Trnava 

Černák, M., 1934: Pojem národa a Slováci, Slovenské pohľady, roč. 50, č. 2, s. 146-151 

Dejiny filozofie na Slovensku v XX. storočí, 1998: Ed. K. Kollár, A. Kopčok, T. Pichler. 1. vydanie, 
INFOPRESS, Bratislava 



Problematika národa v slovenskej sociológii. Formovanie prístupov k téme národa 
 

114 

Doc. dr. Martin Katriak, CSc., osemdesiatročný, 1993: Z vedeckého života. In: Sociológia, roč. 25, 
č. 4-5, s. 469-476  

Dostál, O., 2016: Menšiny. In: Slovensko 1995. Súhrnná správa o stave spoločnosti (ed. M. Bútora – 
P. Hunčík). IVO, Bratislava, s. 49-60 

Etzioni, A., 1968: The Active Society. A Theory of Policitical and Societal Processes. Collier-
McMillan, London, Free Press, New York 

Findor, A., 2000: Národná identita ako naratívna konštrukcia. In: Sociológia, roč. 32, č. 1, s. 57-79 

Findor, A., 2006: Limity a možnosti skúmania „národov“ od reálnych skupín ku kategóriám praxe. 
In: Sociológia/Slovak Sociological Review, roč. 38, č. 4, s. 313-326 

Findor, A. – Kusá, Z., 2000: Rozpaky okolo konštruovania slovenskej národnej identity. In: Sopóci, 
J. (ed.), Sociológia a spoločenská zmena. STIMUL, Bratislava, s. 45-63 

Gajdoš, P., 2004: Ján Pašiak 75-ročný. In: Sociológia, roč. 36, č. 4, s. 377-381 

Gajdoš, P., 2014: Nestor slovenskej sociológie Doc. Ján Pašiak sa dožíva 85. rokov. In: Sociológia, 
roč. 46, č. 4, s. 454 

Gašparec, I., 1938: Cirkev a moderný hospodársky život. In: Kultúra, roč. 10, č. 11-12, s. 221-225 

Gašparec, I., 1939: Stavovstvo a sociálna náuka cirkvi. In: Kultúra, 11, č. 5, s. 99-102 

Gašparec, I., 1944: Sociálna otázka. In: Kultúra, 16, č. 10-12, s. 573-577 

Gašparec, I., 1946a: Maďarizácia v sociologickom aspekte. In: Sociologická revue, XII., č. 4, s. 247-
257 

Gašparec, I., 1946b: O postoji katolíka k ľudovej demokracii. In: Nová práca, č. 17, s. 259 

Gašparec, I., 1946c: O sociologický pojem sociálnej triedy. In: Sociologický sborník, roč. I., č. 3-4, 
s. 188-195 

Gašparec, I., 1946d: Slovenská národná povaha. In: Sociologická revue, XII., č. 5, s. 14-22 

Gašparec, I., 1946e: Sociológia čitateľstva novín. In: Sociologický sborník, roč. I., č. 2, s. 112-122 

Gašparec, I., 1947: Nacionalizmus a kresťanský univerzalizmus. In: Nová práca, č. 3, s. 393-395 

Gašparec, I., 1968. Sociografické zájazdy davistov. In: Sociologický časopis, roč. 4, č. 3, s. 418-426 

Gellner, E., 1993: Národy a nacionalismus. Hříbal, Praha 

Giddens, A., 1998: Důsledky modernity. SLON, Praha 

Gillet, J. M., 1928: Sociologie venkova, Rolnické tiskárny, Praha 

Gula, P., 1947a: Sociologia národa a nacionalizmu u Štefánka. In: Sociologický sborník, roč. II, č. 1-
2, s. 9-34 

Gula, P., 1947b: Sociológia slovensko-maďarského pomeru v predprevratových rokoch u Štefánka. 
In: Sociologický sborník, roč. II, č. 1-2, s. 87-97 



Eva LAIFEROVÁ 

115 

Hanus, L., 1939: Zákon Tradície, Slovenské pohľady, roč. 55, č. 6-7, s. 431-441 

Hanus, L., 1940: Ľud, Slovenské pohľady, roč. 56, č. 1, s. 27-36 

Hanus, L., 1943a: Rozhľadenie. Essaye, Spolok Sv. Vojtecha, Trnava 

Hanus, L., 1943b: Rozprava o kultúrnosti, Obroda, Ružomberok 

Hanus, L.,1997: Slovenská štátnosť. In: Slovenská otázka v 20. storočí. Kalligram, Bratislava 

Herder, J. G. H., 1784: Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, 1784-1791. Johann 
Friedrich Hartknoch Verlag 

Hirner, A., 1941a: Cesta naspäť nemožná... In: Slovenské pohľady, roč. 57, č. 7-8 

Hirner, A., 1941b: Náhľady organicistov v sociológii. In: Filosofický sborník, roč. III, č. 3 

Hirner, A., 1942a: Ján Feješ. Jeho dielo a myšlienková sústava. Matica slovenská, Martin 

Hirner, A., 1942b: Náboženstvo a národovectvo ako hodnoty. In: Slovenské pohľady, roč. LVIII, č. 
11, s. 665-671 

Hirner, A., 1942c: Národná kultúra. In: Slovenské pohľady, roč. LVIII, č. 5, s. 302-310 

Hirner, A., 1945: Človek a spoločnosť. Matica slovenská, Turč. Sv. Martin 

Hirner, A., 1946: Diferenciácia a ustaľovanie jej výsledkov. In: Sociologický sborník, roč. I, č. 4, s. 
163-175 

Hirner, A., 1947: Hierarchizácia a funkcia elity. In: Sociologický sborník, roč. II., č. 1-2, s. 73-86 

Hirner, A., 1948: Náboženstvo ako diferenciačný činiteľ. In: Sociologický sborník, roč. III, č. 1-2, 
s.1-34 

Hirner, A., 1967: Dedina na prerode. Sociologické štúdie z výskumu obce Senča v r. 1947, 
Bratislava 

Hirner, A., 1974: Problematika autokinézy a sociálnej zákonitosti vo vzťahu k pripravovanej 
evidencii žiactva na školách I. a II. cyklu. In: Zborník východiskových teoretických štúdií k návrhu 
evidencie žiactva na školách I. a II. cyklu. ÚŠI, Bratislava, s. 23-53 

Hirner, A., 1992a: Matičná myšlienka. Slovenský spisovateľ, Bratislava 

Hirner, A., 1992b: Národ ako samoregulačný útvar. In: Sociológia, roč. 24, č. 1-2, s. 104-108 

Hirner, A., 1981: Otázky teórie riadenia školstva vo vzťahu k projektovanému automatizovanému 
informačnému systému III. Zborník prác autora venovaný autorovým 70. narodeninám. SPK a ÚŠI, 
Bratislava 

Hirner, A., 1999: Samuel Tešedík 1999 (1742-1820) Vidiečan v Uhorsku. In: Sociológia, roč. 31, č. 
4, s. 397-400 

Hobsbawm, E., 1990: Národy a nacionalismus od roku 1780. Program, mýtus, realita, CDK, Praha 

Hodža, M., 1904: Moderní nacionalismus, Legionářské epištoly 5., Legie, Praha 



Problematika národa v slovenskej sociológii. Formovanie prístupov k téme národa 
 

116 

Hodža, M., 1930: Články, reči, štúdie I. Praha 

Hodža, M., 1931: Články, reči, štúdie IV. Praha 

Hodža, M., 1934: Články, reči, štúdie. VII. Praha 

Hodža, M., 1997: Federácia v strednej Európe, Kalligram, Bratislava 

Holmes, R. H., 1929: Readings in rural sociology, University of Michigan 

Homišinová, M., 2000: O etnicite príslušníkov slovenskej inteligencie v Maďarsku – relácie medzi 
stupňom etnickej identity a etnoidentifikačnými kategóriami. In: Sociológia, roč. 3, č. 5, s. 471-481 

Homišinová, M., 2002: Intergeneračné zmeny etnicky homogénnych a heterogénnych rodín. In: 
Sociológia, roč. 34, č. 2, s. 117-130 

Homišinová, M., 2008: Percepcia sociálnej identity Slovákov v Maďarsku a Maďarov na Slovensku. 
In: Sociológia, roč. 40, č. 5, s. 453-486 

Homišinová, M., 2009: Slováci v Maďarsku a Maďari na Slovensku (empirická analýza konštrukcie 
etnickej identity). In: Človek a spoločnosť. Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné 
štúdie z oblasti spoločenských vied. Roč. 12, č. 1  

URL: www.clovekaspolocnost.sk/jquerrypdf.php?gui=G516QBUBDTBJ9BCY8LC68VVUA 

Homišinová, M., Bačová, V., Frankovský, M., 2004: Zo sociologicky a sociálno-psychologicky 
orientovaných výskumov národov a národností po roku 1989. In: Šutaj, Š. (ed.): Národ a národnosti. 
Stav výskumu po r. 1989 a jeho perspektívy. UNIVERSUM, Prešov, s. 308-325 

Hroch, M., 1999: V národním zájmu. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 

Hroch, M., 2009: Národy nejsou dílem náhody. Příčiny a přepoklady utváření moderních 
evropských národů. SLON, Praha 

Chladný-Hanoš, M., 1940: Etos v nacionalizme. In: Filozofický sborník, roč. 1., č. 1, s. 24-34 

Chladný-Hanoš, M., 1941a: Láska k národu, Matica slovenská, Turčiansky Sv. Martin 

Chladný-Hanoš, M., 1941b: Národnostný princíp. In: Slovenské pohľady, roč. 57, č. 12, s. 735-743 

Ivánka, M., 1937: Cirkev a národ. In: Služba. Časopis Štúrovej evanjelickej spoločnosti v Bratislave, 
roč. 1, č. 3, s. 71-73 

Janák, D., 2009: Ohlédnutí za sociologií Inocence Arnošta Bláhy. In: Sociologický časopis/ Czech 
Sociological Review, vol. 45, No. 5, s. 1081-1090 

Janák, D., 2012: Sociologie A. Štefánka v kontextu dobových sociologických časopisů. In: 
Sociológia, roč. 44, č. 1, s. 34-61 

Janák, D., 2013: Počátky teoretické sociologie v českých zemích. Text věnovaný památce prof. M. 
Petruska. In: Sociológia, roč. 45, č. 4, s. 339-364 

Janák, D. a kol, 2015: Počátky sociologie ve střední Evropě. Studie k formování sociologie jako 
vědy v Polsku, českých zemích, na Slovensku a v Maďarsku. SLON, Praha 



Eva LAIFEROVÁ 

117 

Janák, D. – Klobucký, R., 2014: Co bychom věděli o sociologii, kdybychom četli pouze 
Sociologický časopis a Sociológii? : Obsahová analýza dvou sociologických periodik od „sametové 
revoluce“ do současnosti. In: Sociologický časopis, roč. 50, č. 5, s. 645-670 

Jeřábek, H., 2014: Slavné sociologické výzkumy (1899-1949), Praha, SLON 

Jurovský, A., 1943: Slovenská národná povaha, Slovenská vlastiveda II, SAVU, Bratislava 

Katriak, M., 1957: Metodika osvetového výskumu. Osvetový ústav, Bratislava 

Katriak, M., 1964: Na margo sociologického výskumu dediny v okrese Olomouc. In: Otázky 
marxistickej filozofie, roč. 1964, č. 3, s. 291-294 

Katriak, M., 1973: Socialistické premeny našej dediny. In: Zmeny sociálno-triednej štruktúry 
Slovenska. Zborník SÚ SAV, Bratislava s. 157-181 

Katriak, M., 1981: Devičany v socialistickej výstavbe. VEDA, Bratislava 

Katriak, M., 1983: Sociologické aspekty tabakizmu. Frekvencia, motivácia a modifikácia fajčenia 
v súčasnej populácii SSR a koncepcia výchovného protifajčiarskeho programu. Záverečná správa. 
Ústav zdravotnej výchovy, Bratislava 

Katriak, M., 1994: K metodologickým princípom Štefánkovej sociológie. In: Vedecký seminár 
o živote a diele Antona Štefánka. Bratislava, Sociologický ústav SAV, s. 22-29 

Klobucký, R., 2006a: Hlasistické hnutie: národ a sociológia. Začiatky sociologického myslenia na. 
Slovensku. Bratislava, Sociologický ústav SAV, 165 s. 

Klobucký, R., 2006b: Hlasistická sociológia národa. In: Sociológia, roč. 38, č. 4, s. 327-353 

Klobucký, R., 2011: Sociologické myslenie Antona Štefánka. In: Anton Štefánek – vedec – politik – 
novinár, 2011: Editori Ľ. Turčan – R. Klobucký Sociologický ústav SAV, s. 58-83 

Klobucký, R. – Janák, D., 2014: Počiatky slovenskej sociológie. In: Počátky sociologie ve střední 
Evropě. Studie k formování sociologie jako vědy v Polsku, českých zemích, na Slovensku 
a v Maďarsku. Praha, SLON 

Kol. aut., 1991: Národy, národnosti a etnické skupiny v demokratickej spoločnosti. Filozofický ústav 
SAV a Filosofický ústav ČSAV. Bratislava – Praha  

Kollár, K., 1994: Milan Hodža. Moderný teoretik, pragmatický politik. INFOPRESS, Bratislava 

Kollár, K., 2008: Od etiky k apologetike. Na pomedzí filozofie, sociológie a ideológie. Andrej 
Sirácky, INFOPRESS, Bratislava 

Kováč, D., 1992: Nacionalizmus v našom storočí. In: Sociológia, roč. 24, č. 1-2, s. 9-15 

Körper, K., 1926: psychologická vzájomnosť náboženských a vlasteneckých citov. In: Kultúra, roč. 
I, č. 2, s. 94-96 

Krčméry, Š., 1926: Ako môže ľudovýchova prispieť na Slovensku k správnemu chápaniu štátnosti a 
k vecnému riešeniu pomeru československého? In: Slovenské pohľady, roč. XLII., č. 6-8, s. 478-486 



Problematika národa v slovenskej sociológii. Formovanie prístupov k téme národa 
 

118 

Krivý, V.: 2016: Národná hrdosť a súvisiace postoje. Vybrané zistenia z výskumu ISSP Slovensko 
2014. In: Slovenský národopis, roč. 64. Materiály, č. 1, s. 47-59 

Kuhn, T., 2008: Struktura vědeckých revolucí, OIKOYMENH, Praha  

Kumanová, Z., Džambazovič, R.: The Roma Family: on the Border between Tradition and 
Modernity, 2003. In: Vašečka, M., Jurásková, M., Nicholson, T. (eds.): Čačipen pal o Roma. Global 
Report on Roma in Slovakia. IVO, Bratislava, s. 311-323  

Kusá, Z., 1992: Vysvetľovanie termínu nacionálny a národnosť ako sebaidentifikačný znak. In: 
Sociológia, roč. 24, č. 1-2 

Kusá, Z., 1997: Nechcená kontinuita? In: O kontinuitu a modernu. Predpoklady, možnosti a realita 
rozvoja sociológie na Slovensku. Sociologický ústav SAV, Bratislava, s. 155-159 

Kusá, Z. – Findor, A., 1999: Frames of the Slovak National Identity Construction. In: Slovak 
Sociological Review/Sociológia, roč. 31, č. 6, s. 603-618 

Kvasničková, A., 1996 : Recepcia diela Jána Lajčiaka,In: Sociológia, roč. 28, č. 4, s. 353-360 

Kvasničková, A. a kol., 2015: Pamäť v transdisciplinárnej perspektíve. Univerzita Komenského, 
Bratislava 

Laiferová, E., 1994: Anton Štefánek a sociológia na FF UK v Bratislave. In: Vedecký seminár 
o živote a diele Antona Štefánka. Bratislava, Sociologický ústav SAV, s. 30-36 

Laiferová E., 1995: 70 rokov odboru sociológie na FF UK v Bratislave. In: Sociológia v meniacej sa 
spoločnosti. Bratislava, Katedra sociológie, s. 3-20 

Laiferová, E., 1998: Problematika národa v náboženskej sociológii na Slovensku v prvej polovici 20. 
storočia. In: Sociológia, roč. 30, č. 2, s. 133-147 

Laiferová, E., 2000a: Ku genéze pojmu národa a nacionalizmu v slovenskej sociológii. In: Sopóci, J. 
(ed.), Sociológia a spoločenská zmena. STIMUL, Bratislava, s. 25-44 

Laiferová, E., 2000b: Reception of Nation and National Dynamics in the Work of Alexander Hirner. 
In: Sociológia/Slovak Sociological Review, Vol. 32, No. 6, s. 539-554 

Laiferová, E., 2001: Nacionalizmus optikou slovenskej kresťanskej sociológie do r. 1948. In: 
Sociológia, roč. 33, č. 1, s. 99-110 

Laiferová, E., 2009: K reflexii súčasnej slovenskej sociológie: tradičné a univerzálne témy. In: 
Sociológia, roč. 41, č. 1, s. 39-51 

Laiferová, E., 2011: Štefánkove Základy sociografie Slovenska. In: Anton Štefánek – vedec – politik 
– novinár, 2011: Editori Ľ. Turčan – R. Klobucký Sociologický ústav SAV, s. 84-99 

Laiferová, E., 2013: Hirnerova koncepcia národa na pozadí konfliktov s dvomi totalitami. In: 
Alexander Hirner (1911-1987). 100. výročie narodenia významného sociológa,osobnosti, vedca 
vysokoškolského učiteľa, UK, Bratislava, s. 37-50 

Laiferová et al., 2016: Slovenská sociológia po páde komunizmu: ideové korene a súčasné trendy, 
UK, Bratislava 



Eva LAIFEROVÁ 

119 

Laiferová, E. – Mistríková, Ľ. (eds.), 2014: Sociológia v ére normalizácie – trinásť reflexií. UK 
Bratislava 

Laiferová, E. – Schenk, J., 2002: Problematika národa a národnej dynamiky v diele Alexandra 
Hirnera. In: Sprawy narodowościowe. Seria nowa. Zeszyt 21. PAN, Wydawnictwo Poznańskie, 
Poznań, s. 103-123 

Lajčiak, M., 1994: Slovensko a kultúra. Vydavateľstvo Q111, Bratislava 

Lampl, Z., 2013: Sociológia Maďarov na Slovensku. 1. zväzok – Slovenský a Maďar, Fórum inštitút 
pre výskum menšín, Šamorín 148 s 

Lenczová, M. – Dénes, A. – Džambazovič, R. – Kumanová Z. – Radičová, I. – Škodová, 2002 I.: 
Slovensko: Projekty pre Rómov (1993–2000). OSF, Bratislava 

Lovisek, 2011: Multikulturalizmus a problémy integrácie moslimských prisťahovalcov. In: 
Sociológia, roč. 43, č. 4, s. 405-419 

Lukácsová, M. – Kusá, Z., 1995: Interpretácia súčasného slovensko-maďarského súžitia a kolektívna 
pamäť. In: Sociológia, roč. 27, č. 5-6, s. 373-384 

Macháček, L., 2004: Young People in Bratislava and Prague: National and Supra National Identities. 
In: Sociológia / Slovak Sociological Review, roč. 36, č. 3, s. 195-217 

Macháček, L. – Bianchi, G., 2001: Mládež a európska identita. Projekt Európskej komisie: 
Orientations of Young Men and Women to Citizenship and European Identity. In: Československá, 
česká, slovenská, európska identita. Sociologický ústav SAV, Bratislava 

Macháček, L. – Lášticová, B., 2003: Orientations of Young People from Bratislava and Prague to 
Citizenship and European Identity. In: Sociológia / Slovak Sociological Review, roč. 33, č. 3, s. 247-
266 

Malová, D. – Világi, A., 2006: European Integration and Ethnic Minorities: A Case Study on 
Hungarians in Slovakia. In: Sociológia / Slovak Sociological Review, roč. 38, č. 6, s. 507-532 

McLuhan, M., 2000: Člověk, média a elektronická kultura. JOTA, Brno 

Mečiar, S., 1936: Nad duchovným dedictvom Štúrovým. In: Slovenské pohľady, roč. LII, č. 1, s. 27-
33 

Národ, identita a kultúra. Národné a štátne záujmy. 

URL: https://archiv.vlada.gov.sk/old.uv/data/files/1219.doc 

Nešpor, Z., 2011: Republika sociologů. Zlatá éra české sociologie v meziválečném období a krátce 
po druhé světové válce. Scriptorium, Praha 

Nešpor, Z., 2013: Čeští sociologové v počátcích slovenské sociologie. In: Sociológia, roč. 45, č. 1, s. 
27-47 

Novosád, F., 2003: Národná identita voči novým výzvam. In: Portál EURACTIV, 27.8.2003 

URL: https://euractiv.sk//analyzy/uncategorized/narodna-identita-voci-novym-vyzvam 



Problematika národa v slovenskej sociológii. Formovanie prístupov k téme národa 
 

120 

Odkiaľ a kam? 20 rokov samostatnosti, 2013: Editori: M. Bútora, G. Mesežnikov, Z. Bútorová, M. 
Kollár. IVO, KALLIGRAM, Bratislava 

Ollík, T., 1970: Sociológia a spoločenský vývin na Slovensku v rokoch 1945-1949. Anton Štefánek 
a rozkol sociografie. In: Sociológia, roč. 2, č. 2, s. 175-187 

Osuský, S. Š., 1930: Úvod do sociológie I., Štátne nakladateľstvo, Praha 

Osuský, S. Š., 1938: Služba národu, Tranoscius, Liptovský Sv.Mikuláš 

Pašiak, J., 1990: Vstup vojsk Varšavskej zmluvy (Sociologický výskum desiatich dní augusta 1968, 
jeho história a osud). In: Sociológia, roč. 22, č. 5, s. 561-572 

Pašiak, J., 1994: Anton Štefánek – zakladateľ slovenskej sociografie. In: Vedecký seminár o živote 
a diele Antona Štefánka. Bratislava, Sociologický ústav SAV, s. 11-21 

Pašiak. J., 1996: Problematika modernizácie slovenskej spoločnosti v diele J. Lajčiaka Slovensko a 
kultúra. In: Sociológia, roč. 28, č. 1, s. 69-81 

Pašiak, J., 2002: Reminiscencie k 40. výročiu vzniku Oddelenia sociológie Filozofického ústavu 
SAV, rukopis 

Pašiak, J., 2011: Posledné roky pôsobenia A. Štefánka na akademickej pôde (Historické 
reminiscencie). In: Anton Štefánek – vedec – politik – novinár, 2011: Editori Ľ. Turčan – R. 
Klobucký, Sociologický ústav SAV, s. 30-56 

Pašiak, J., 2012: Almanach spomienok na Tisovec. Spolok rodákov a priateľov mesta Tisovec, 
Bratislava 

Pašiak, J. – Macháček, L., 1998: Sociológia na Slovensku: predpoklad či skutočnosť In: Sociológia, 
roč. 30, č. 1, s. 78-88 

Paukovič, V., 1991: Národnostné vzťahy v národnostne zmiešaných oblastiach Slovenska z hľadiska 
pôsobenia etnicky orientovaných združení. In: Sociológia, roč. 23, č. 1-2, s. 125-138 

Pekník, M. (zost.), 2006: Milan Hodža a integrácia strednej Európy, Ústav politických vied SAV. 
Bratislava 

Petrík, B., 1994: Bibliografia Jána Lajčiaka. In: Slovensko a kultúra, Bratislava, QIII, s. 133-136 

Petrusek, M., 1994: Sociologické školy, směry, paradigmata, Sociologické nakladatelství 
a Sociologický ústav AV ČR, Praha 

Piscová, M. – Bodnárová, B. – Hrabovská, A. – Liptáková, D. – Sedová, T., 1997: Aspekty národnej 
identity a národná identita v strednej Európe. Záverečná správa projektu ŠO, SÚ SAV, Bratislava 

Podoláková, K. (ed.), 1998: Utváranie národnej a kultúrnej identity. Zborník z 1. medzinárodného 
seminára Slovenská kultúra v multikultúrnej Európe. Katedra kulturológie FiF UK, Bratislava 

Polakovič, Š., 1941a: Slovenský národný socializmus – ideové poznámky, Matica slovenská, 
Bratislava 

Polakovič, Š., 1941b: Z Tisovho boja, Bratislava 



Eva LAIFEROVÁ 

121 

Polakovič, Š., 1990: Národ a kultúra. In: Filozofia, 45, č. 5, s. 563-574 

Polakovič, Š., 1995: Veda, národoveda a národy. In: Slovenské národné noviny, 6 (10), 1995, č. 36, 
s. 6-7  

Prehľad dejín slovenskej filozofie (ved. red. E. Várossová), 1965: Vydavateľstvo SAV, Bratislava 

Radičová, I., 2001: Hic sunt Romales, Nadácia S.P.A.C.E., Bratislava 

Riečanská, E., 2002: Globalisation and Ethnic Conflict. In: Sociológia, roč. 34, č. 6, s. 533-546 

Ritomský, A., 1993: Etnické typy obcí na Slovensku. In: Sociológia, roč. 25, č. 4-5, s. 433-450 

Roško, R., 1992a: Slovenská otázka v postkomunistickej obnove občianskej spoločnosti. In: 
Sociológia, roč. 24, č. 4, s. 231-248 

Roško, R., 1992b: Slovenská otázka v šesťdesiatom ôsmom a dnes. In: Sociológia, roč. 24, č. 1-2 

Scruton, R., 1989: Slovník politického myšlení. Atlantis, Brno 

Scruton, R., 2011: O potřebnosti národů. Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 

Schenk, J., 1997: Tri základné metaprincípy, sociologickej koncepcie Alexandra Hirnera. In: O 
kontinuitu a modernu. SÚ SAV, Bratislava, s. 78-84 

Schenk, J., 2000: Alexander Hirner on Social System Problems. In: Sociológia/Slovak Sociological 
Review, Vol. 32, No. 6, s. 521-538 

Schenk, J., 2002: Czlowiek jako byt autokinetyczny – stanowisko socjologiczne. In: Stachowski, 
Z.(ed.): Dyktat, protest i integracja w kulturze. WSSG, Warszawa-Tyczyn, s. 183-190 

Schenk, J., 2013: Alexander Hirner a anticipované trendy vývinu sociologického poznania. In: 
Alexander Hirner (1911-1987). 100. výročie narodenia významného sociológa, osobnosti, vedca 
vysokoškolského učiteľa, UK, Bratislava, s. 57-66 

Slávik, D., 1968: Príspevok k dejinám slovenskej sociológie. In: Sociologický časopis, č.4 , s. 288-
296 

Slovenská otázka v 20. storočí, 1997. Kalligram, Bratislava 

Slovensko 1995. Súhrnná správa o stave spoločnosti, 1996: (eds. M. Bútora – P. Hunčík) , Inštitút 
pre verejné otázky, Bratislava 

URL: www.ivo.sk/buxus/docs/publikacie/subory/Slovensko_1995_web.pdf 

Slovensko 1996. Súhrnná správa o stave spoločnosti a trendoch na rok 1997, 1997: (ed. M. Bútora). 
IVO, Bratislava 

Slovensko 1997. Súhrnná správa o stave spoločnosti trendoch na rok 1998, 1997: (eds. M. Bútora – 
M. Ivantyšyn). IVO, Bratislava 

Slovensko 2005. Súhrnná správa o stave spoločnosti, 2006: (eds.M. Kollár, G. Mesežnikov, M. 
Bútora), IVO, Bratislava 



Problematika národa v slovenskej sociológii. Formovanie prístupov k téme národa 
 

122 

Slovakia 2006. A Global Report on the State of Society, 2007: (Eds. M. Bútora, G. Mesežnikov, M. 
Kollár), Institut for Public Affairs, Bratislava 

Slovenský biografický slovník, 1989: III. K-L. Martin, Matica slovenská 

Sociografia, 1994: Úvod k sociografii Slovenska. In: Sociológia, roč. 26, č. 1-2, s. 107-110 

Sociologický výskum pracovného prostredia a podmienok práce v priemyselných závodoch na 
Slovensku, 1971: Záverečná správa, M. Katriak, J. Karásek, Š. Hora, MPaSV SR, Bratislava 

Steinmetz, S. R., 1913: Die Stellung der Soziographie in der Reihe der Geistesswissenschaften. In: 
Archiv fuer Rechts-Wirtschaftsphilosophie, VI 

Struhárik, J., 1937: Cirkev a národ. In: Služba. Časopis Štúrovej evanjelickej spoločnosti v 
Bratislave, roč. I, č. 4, s. 122-124 

Strussová, M., 2011: Anton Štefánek a charakter verejnej správy na Slovensku. In: Anton Štefánek – 
vedec – politik – novinár, 2011: Editori Ľ. Turčan – R. Klobucký Sociologický ústav SAV, s. 269-
280 

Suríková, M., 2000: Význam národnej kultúry pre identitu jednotlivca. In: Sociológia a spoločenská 
zmena, STIMUL, Bratislava, s. 65-75 

Szczepański, J., 1966: Sociológia. Vývin problematiky a metód, VPL, Bratislava 

Szomolányiová, S., 1990: História zrodu a formovania sociologického pracoviska SAV. SÚ SAV, 
Bratislava 

Škobla – Filčák, 2016: Infrastructure in Marginalised Roma Settlements: Towards a Typology of 
Unequal Outcomes of EU Funded Projects. In: Sociológia/Slovak Sociological Review, roč. 48, č. 6, 
s. 551-571 

Šoucová, D., 1994: Názory na problémy Slovákov a Maďarov žijúcich v národnostne zmiešaných 
oblastiach južného Slovenska vo výskume verejnej mienky. In: Sociológia, roč. 26, č. 5-6, s. 496-
500 

Šrámek, Ľ., 2010: Kapitola z histórie osvety na Slovensku. Potrebnosť návratov do histórie. In: 
Národná osveta, č. 3-4, s. 29-31 

Šrámek, Ľ., 2012: Sociologický výskum a výskum ekonomiky kultúry. Národné osvetové centrum, 
Bratislava http//www.nocka.sk/noc/60vyrocie6 

Štauderová, P., 1998: Nacionalizmus – jeho vznik a hlavné vývojové štádiá v Európe. In: Sociológia, 
roč. 30, č. 4, s. 395-408 

Štefánek, A., 1922: Slovensko a československá otázka. I. In: Prúdy, roč. 6, č. 1-2 

Štefánek, A., 1923: Československo a autonomia, In: Prúdy roč. VII, č. 2, s. 70-81 

Štefánek, A., 1925: Asociácia a izolácia. In: Prúdy, č. 1, s. 1-13 

Štefánek, A., 1932: Národ a štát. In: Prúdy, roč. XVI, č. 1, s. 3-8 



Eva LAIFEROVÁ 

123 

Štefánek, A., 1938a: Kollárov nacionalizmus. (Homoetnologická štúdia) In: Horák, Jiří (ed.): 
Slovanská vzájemnost 1836 – 1936, Praha 1938, s. 339 – 389. 

Štefánek, A, 1938b: Príspevok ku sociológii národa a nacionalizmu. In: Prúdy, roč. 22, č. 2, s. 68-82 

Štefánek, A., 1944: Základy sociografie Slovenska. Slovenská vlastiveda III, SAVU, Bratislava 

Štefánek, A., 1948: Sociografický výzkum Slovenska. In: Sociologická revue, roč. XIV., č. 2-3, s. 
152-159 

Štefánek, A., 1994a: Sociografický náčrtok Slovenska. In: Sociológia, roč. 26, č. 1-2, s. 105-107 

Štefánek, A., 1994b: Sociologická podstata kultúry. In: Sociológia, roč. 26, č. 1-2, s. 81-88 

Štefánek, A., 1995: Národ, nacionalizmus, homoetnológia. In: Sociológia, roč. 27, č. 3, s. 193-214 

Štefánek, B., 1946a: Gusti Démétre. La science de la réalité sociale (rec). In: Sociologický sborník, 
roč. I, č. 3-4, s. 217-220 

Štefánek. B., 1946b: Maďarský „pán“. In: Sociologický sborník, roč. I, č. 2, s. 81-86 

Štefánek, B., 1981: Humanitätsideal als Ideologie : ein Beitrag zur Deutung von Masaryks 
Philosophie. R. Oldenburg, Muenchen 

Štefánek, B., 1983: The Political Culture of the Slovaks and the Czechs. In: Kosmas Journal of 
Czechoslovak and Central European Studies, 2 No. 2 (Winter 1983), s. 7-17 

Štefánek, B., 1991: Ľud očami sociológa A. Štefánka. In: Sociológia, roč. 23, č. 3, s. 237-244 

Šubrt, J. – Vinopal, J, a kol., 2013: Historické vědomí obyvatel České republiky perspektivou 
sociologického výzkumu. KAROLINUM, Praha 

Šuran, K., 1969: K sociologickému dielu Antona Štefánka. In: Svet sociológie, č. 4, s. 6-14 

Šutaj, Š., 2016: Národnostné práva na prelome 60-70. rokov 20. storočia. Príklad postavenia 
maďarskej menšiny. In: Miroslav Tížik – Norbert Kmeť (eds.), 2016: Príliš ľudská tvár socializmu? 
Reforma zdola a okolnosti reformného procesu v Československu 1968. Sociologický ústav SAV, 
Bratislava, s. 109-148  

Teriansky, P., 1947: Nacionalizmus, Tranoscius, Liptovský Sv. Mikuláš 

Tönnies, F., 1887: Gemeinschaft und Gesellschaft. Abhandlung des Communismus und des 
Socialismus als empirischer Culturformen. Fues, Leipzig 

Turčan, Ľ., 1993: Doc. dr. Martin Katriak, CSc., osemdesiatročný (rozhovor). In: Sociológia, roč. 
25, č. 4-5, s. 469-476 

Turčan, Ľ., 1994a: Anton Štefánek a jeho nepublikované texty, In: Sociológia, roč. 26, č. 1-2, s. 9-18 

Turčan, Ľ., 1994b: Osobnosť a dielo Antona Štefánka vo svetle jeho nepublikovaných textov. In: 
Vedecký seminár o živote a diele Antona Štefánka, Sociologický ústav SAV, Bratislava, s. 3-10 

Turčan, Ľ., 2011: Integrálny nacionalizmus u Antona Štefánka. In: Anton Štefánek – vedec – politik 
– novinár, 2011: Editori Ľ. Turčan – R. Klobucký, Sociologický ústav SAV, Bratislava, s. 132-159 



Problematika národa v slovenskej sociológii. Formovanie prístupov k téme národa 
 

124 

Turčan, Ľ. – Klobucký, R., 2004: Prístupy sociológie k problému národa a nacionalizmu na 
Slovensku v 20. storočí. In: Šutaj, Š. (ed.): Národ a národnosti. Stav výskumu po r. 1989 a jeho 
perspektívy. UNIVERSUM, Prešov, s. 82-97 

Turčan, Ľ. – Laiferová, E., 2002: Štyri paradigmy slovenskej sociológie po februári 1948. In 
Sociológia, roč. 34, č. 2, s. 145-158 

Ullrich, Z., 1932: Komponentální metoda a studium venkova. In: Sociální problémy, roč. II, č. 2, 
Praha, s. 370-403  

Vašečka, M., 2006: Sociologický výskum antisemitizmu na Slovensku po roku 1989 v kritickej 
perspective. In: Sociológia/Slovak Sociological Review, roč. 38, č. 4, s. 283-312 

Vašš, P., 2011: Štefánkova percepcia slovenskej a česko-slovenskej otázky v rokoch 1898-1938. In: 
Anton Štefánek – vedec – politik – novinár, 2011: Editori Ľ. Turčan – R. Klobucký, Sociologický 
ústav SAV, Bratislava, s. 100-131 

Vendryès, P., 1942: La vie et probabilité. Albin Michel, Paris 

Wierzbicki, Z. T., 1991: Dimitre Gusti. Socjolog nepodleglej Rumunii, Wydawnictwo Adam 
Marszalek, Toruń 

Winclawski,W, 1991a: Anton Štefánek – cesta k národu a sociológii. In: Sociológia, roč. 23, č. 3, s. 
213-235 

Winclawski, W., 1991b: Lud, naród, socjologia. Studium o genezie socjologii slowackiej. 
Uniwersytet Mikolaja Kopernika, Toruń 

Zeľová, A. – Bačová, V. – Hadušovská, S. – Homišinová, M. – Olejník, M. – Paukovič, V. – Šutaj, 
Š. – Výrost, J., 1994: Minoritné etnické spoločenstvá na Slovensku v procesoch spoločenských 
zmien. VEDA, Bratislava 

Zich, F., 1999: Některé aspekty národní identity a současných integračních procesů. In: Sociológia, 
roč. 31, č. 5, s. 441-458 

Zurndorfer, H. T., 1989: Sociology, Social Science, and Sinology in the Netherlands before World 
War II: with special reference to the work of Frederik van Heek. In: Revue européenne des sciences 
sociales. Cahiers Vilfredo Pareto. Tome XXVII, No 84, Librairie Droz, Genève, pp. 19-32 

Zvara, J., 1976 : Robotnícka trieda a národ. Pravda, Bratislava 

Zvara, J., 1982: Národ a národné vedomie. ÚML ÚV KSS, Bratislava 

 

  



Eva LAIFEROVÁ 

125 

SUMMARY 

 
Nation as an issue in the Slovak sociology repeatedly emerges and disappears, 

accompanying the historical milestones of our society. The first chapter of the monograph 
addresses the ways it was established as the problem in pre-sociological and early 
sociological thinking. Nation as a subject of scientific interest and political struggle became 
part of ideas of pre-sociological thinking during the era of national revival, especially in 
works and activities of the Štúr´s generation. Thereafter it was conceptualized the early 
works of Slovak sociology and during the institutionalization of sociology as a science in 
Slovakia through activities of persons like Milan Hodža, Ján Lajčiak and Anton Štefánek. 

The issue of nation represented a key theme for Anton Štefánek, who developed his 
own approach to the issue of nation and – as the first Slovak university professor in 
sociology – influenced the generation of his followers. Therefore, the second chapter is 
devoted to sociological conceptualization of nation in his work, including contribution of 
the members of so-called Štefánek sociological school.  

In inter-war period the Christian paradigm had a strong presence in sociology, namely 
in the catholic and evangelic form. Representatives of both lines developed a specific 
approach to the conception of nation in the context of Christian doctrine and to the 
relationship between religion, state and nation, as well as to ideology of nationalism. 
Contribution of the Christian sociology to the issue of the nation and nationalism in 
Slovakia is addressed by the third chapter. 

The fourth chapter is devoted to a sociological perspective of Alexander Hirner, the 
leading Slovak sociologist in the 20th century. He has built his approach to nation gradually, 
in connection with transformation of his methodological apparatus, inspired by the current 
knowledge of the modern science. After the first conceptualization efforts of the problem 
Hirner turned to the vitalistic conception of nation and then he applied the system approach, 
with understanding nation as a self-regulative social system.  

The last part of monograph – “Sociology of the nation from the contemporary 
perspective” – pays attention to discontinuity and difficulties in the development of this 
sociological sub-discipline during the breakthrough historical contexts: from the era 
beginning by the communist coup d´état and liquidation of sociology, during its renaissance 
and following discrediting by so called normalization regime, to the decline of communism 
and repeated discovery of the theme of nation. Nowadays, sociology in Slovakia focuses on 
studies of national identity, minorities’ and ethnic identities, as well as problems of racism, 
neo-Nazism and national intolerance. It also put emphasis on the importance of studying 
nation in postmodern era with regard to emerging regional identities and European identity.  
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