
ZA äTEFANOM POLAKOVI»OM 
(22. 9. 1912 - november 1999, ArgentÌna) 

Z Ôalekej ArgentÌny nás dostihla správa o úmrtÌ slovenského filozofa ätefana Pola-
koviËa, ktor˝ väËöiu Ëasù svojho ûivota preûil v emigrácii. 

PolakoviË sa do povedomia súËasnej filozofickej obce na Slovensku dostal po no-
vembri roku 1989, keÔ privÌtal moûnosù znovu nadviazaù kontakty s kultúrnym, pre-
dovöetk˝m filozofick˝m dianÌm v b˝valej vlasti - prezentoval sa na stránkach odborn˝ch 
Ëasopisov, viaceré jeho Ëlánky vyöli a j  vo Filozofii. Odborná verejnosù sa vöak mala 
moûnosù zoznámiù s PolakoviËom a jeho ideami predovöetk˝m prostrednÌctvom novöÌch 
ötúdiÌ viacer˝ch autorov analyzujúcich problematiku národa a nacionalizmu v obdobÌ 
existencie vojnového Slovenského ötátu. Predstaven˝ bol ako kontroverzn˝ autor, ktor˝ 
si vöak zasluhuje pozornosù, uû a j  v záujme odstránenia bielych miest v dejinách sloven-
skej filozofie. 

ätefan PolakoviË ötudoval filozofiu a teológiu na Lateránskej univerzite v RÌme. 
ätúdium ukonËil v roku 1939 dizertaËnou prácou Problém osudu. Po návrate na Sloven-
sko (1940) prednáöal ako docent filozofiu na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity 
v Bratislave, kde sa v roku 1944 stal profesorom. V roku 1940 zaloûil a redigoval prv˝ 
slovensk˝ filozofick˝ Ëasopis Filozofick˝  zborn Ìk Matice slovenskej.  V tom istom 
roku sa stal spoluzakladateæom Filozofického odboru Matice slovenskej. So vznikom 
Slovenského ötátu sa popri vedeckej a pedagogickej práci zaËal aktÌvne venovaù a j  
ideológii a v roku 1941 stal pracovnÌkom Úradu propagandy, kde pôsobil v oblasti me-
diálnej politiky, t.j. tlaËe a rozhlasu, umenia a v˝chovy mládeûe. Na sklonku vojny zo 
Slovenska emigroval. Po dobe hæadania novej vlasti sa napokon usadil v ArgentÌne, kde 
sa aû do posledn˝ch dnÌ venoval filozofickej tvorbe. 

PolakoviË bol uû od dôb svojich ötúdiÌ hlboko ovplyvnen˝ katolÌckou filozofiou M. 
Blondela. Blondelovská bola uû jeho prvá kniha II problema di destino (Problém 

osudu), ktorá vyöla v RÌme. Po prÌchode na Slovensko sa stal neúnavn˝m propagátorom 
blondelizmu tak na univerzitnej pôde, ako a j  na stránkach Filozofického zbornÌka MS -
do náboûenskej filozofie formovanej novotomizmom tak prináöal nov˝ prvok. 

V obdobÌ vzniku Slovenského ötátu objavil novú dimenziu filozofie v j e j  praktic-
kom dopade na kaûdodenn˝ ûivot národa, na jeho aktuálne formovanie prostrednÌctvom 
myölienkového odkazu veæk˝ch osobnostÌ z jeho  minulosti. Svoju pozornosù obrátil na 
predstaviteæov národného obrodenia a ötúrovcov. 

Z t˝chto dvoch prameÚov vyrástla jeho v˝razne zideologizovaná teória národa 
(poznaËená jednoznaËn˝m prÌklonom k autoritárstvu, katolÌckemu totalitárstvu, 
v ktorom videl jedinú moûnosù plnej sebarealizácie slovenského národa). V súlade 
s vládnucou ideológiou vyznával vodcovsk˝ princÌp tak v teórii, ako a j  v politickej re-
alite. Odsudzoval demokraciu, liberalizmus, voænomyölienkárstvo akéhokoævek typu, 
keÔûe ich sprievodn˝m znakom bola podæa neho slabosù a nejednota, cesta k zniËeniu 
národa. 

PolakoviË stál jednoznaËne na pozÌciách öpecificky slovenského kresùanského 
nacionalizmu, Ëo mu do istej miery dovoæovalo kriticky hæadieù na idey talianskeho 
faöizmu a nemeckého nacizmu. Rovnako zápalisto nesúhlasil s talianskou abolutizáciou 
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ötátu i s nemeckou absolutizáciou národa. Treba pripomenúù, ûe pod vplyvom preûÌva-
nej skúsenosti prehodnotil viaceré vlastné skoröie názory a v roku 1944, rok pred 
skonËenÌm vojny, zverejnil prácu Warum eine freie Slowakei? (PreËo slobodné Sloven-

sko?), v ktorej verejne odsúdil nosnú tézu nemeckého nacizmu o práve jed(i)ného vyvo-
leného národa podrobiù si silou iné národy a vládnuù nad nimi. 

Po skonËenÌ vojny PolakoviË emigroval. Podæa dostupn˝ch prameÚov sa v emig-
rácii plne sústredil na anal˝zu problematiky národa. K v˝raznému posunu vo svojej 
teórii národa dospel uû v 50-tych rokoch. Prehodnotil viaceré, kedysi kategoricky 
formulované stanoviská, mnohé z nich zavrhol ako "bezcenn˝ odhodok na ceste náöho 
duchovného ûivota". Od 70-tych rokov sa pokúöal vypracovaù vlastn˝ etnicko-kultúrny 
koncept teórie národa, ktor˝ i naÔalej zostal ovplyvnen˝ blondelizmom, ötúdiom 
ötúrovského odkazu a hispanoamerick˝m intelektuálnym mysticizmom, pod vplyv 
ktorého sa v ArgentÌne dostal. Usiloval sa vytvoriù vlastnú metafyzickú teóriu národa -
naciológie. 

Za posledn˝ch desaù rokov sa snaûil nadviazaù a pestovaù kontakty so súËasnou fi-
lozofiou na Slovensku, a to a j  na osobnej úrovni. KoreöpondenËne diskutoval 
o problémoch, vyjasÚoval si stanoviská, usiloval sa prispieù spôsobom sebe vlastn˝m 
k rozvoju slovenskej filozofie. Uvedomoval si kontroverznosù obrazu svojho diela pre-
dovöetk˝m v oËiach mladöej generácie a prial si objektivitu v posudzovanÌ jeho Ëinov 
tak na poli teoretickom, ako a j  na dávno opustenom poli ideológie. 

PolakoviË bol do konca svojho ûivota tvorivo veæmi aktÌvny. Jeho diela vyöli 
v öpanielËine, angliËtine, nemËine a slovenËine, takûe, i keÔ len v zlomkoch 
(a z odborného hæadiska nie v najreprezentatÌvnejöom v˝bere), a j  my máme moûnosù 
nielen "z poËutia", ale a j  vlastn˝m ötúdiom poznaù i jeho novöiu tvorbu, a tak vyhovieù 
jeho prianiu. 

Jana Baláûová 

360 


