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KAPITOLY Z DEJÍN IDEÍ V MODERNIZÁCII 
SLOVENSKEJ SPOLO»NOSTI 

BAK.Oä, V.: Question of the Nation in Slovak Thought. Bratislava, 
Veda 1999, 192 s. 

V˝vin dejÌn filozofie na Slovensku zaznamenal v ostatn˝ch desiatich rokoch rozvoj 
nielen v kvantitatÌvnom vyjadrenÌ, t.j. v poËte publikovan˝ch statÌ a monografiÌ, ale a j  
v mnohorakosti - do tej doby Ëasto zapovedan˝ch - tém i osobnostÌ filozofického mysle-
nia. Otváranie "nov˝ch" problémov prispieva k dotváraniu, ba v mnoh˝ch prÌpadoch i k 
radikálnemu pretváraniu obrazu duchovnej klÌmy na Slovensku v jednotliv˝ch obdo-
biach. Znovuotváranie zdanlivo uzavret˝ch problémov rozhodne nie j e  zbytoËná Ëi 
márna práca. Kaûdá Ôalöia generácia hæadÌ na myölienkovú tvorbu svojich predchodcov 
vlastn˝mi oËami, oËisten˝mi od ich predsudkov, nosn˝ch ideÌ ich bytia, zároveÚ vöak 
zaùaûen˝mi vlastn˝mi predsudkami, záujmami Ëi ideami doby, ktorú sama preûÌva. 
A keÔûe myölienkov˝ proces má v˝sostne osobnú povahu a okrem vonkajöÌch psychoso-
ciálnych vplyvov v tomto procese v˝znamnou mierou spolupôsobia osobnostné faktory, 
vlastné autority, predsudky a záujmy, v˝sledkom j e  (prirodzene, pokiaæ autor úplne 
nepodæahne vonkajöiemu tlaku) öpecifická, nezameniteæná interpretácia poznaného. 
Lenûe práve o tom j e  história. Britsk˝ filozof a historik R. G. Collingwood pokladal 
"prepisovanie histórie" nielen za právo, ale priam za povinnosù nastupujúcich generáciÌ 
historikov (i filozofie). 

Monografia VladimÌra Bakoöa Question of the Nation in Slovak Thought (Otázka 
národa v slovenskom myslenÌ) j e  jeho osobn˝m prÌspevkom k "prepÌsaniu" dejÌn filozo-
fického myslenia prvej polovice 20. storoËia na Slovensku. Je ist˝m sumárom jeho do-
terajöÌch v˝skumov v tejto oblasti, z ktor˝ch rezultovali desiatky ötúdiÌ a dve monografie 
Filozofické myslenie na Slovensku v medzivojnovom obdobÌ (Bratislava 1988) 
a Kapitoly z dejÌn slovenského myslenia (Bratislava 1995). 

Autor sa zameral na anal˝zu intelektuálneho a socio-kultúrneho v˝vinu na Sloven-
sku so zvláötnym akcentom na národnoemancipaËn˝ a modernizaËn˝ proces slovenskej 
spoloËnosti. Podarilo sa mu poukázaù na existenciu diferencovaného myölienkového 
prúdenia tej doby, v ktorom sa dajú jasne rozlÌöiù rôzne názorové smery prameniace 
v odliön˝ch kultúrnych orientáciách, vyhrocovan˝ch aktuálnych ideologick˝ch sporoch, 
ba a j  vyslovene osobnostn˝ch danostiach ich protagonistov. Ukázal, ûe korene aktuálne-
ho pohybu ideÌ ovplyvÚujúcich spoloËenské, politické i kultúrne dianie v slovenskej 
spoloËnosti sú zapustené hlboko v minulosti. Základn˝mi témami anal˝zy sú rôzne kon-
cepty národa, formy nacionalizmu, otázka hæadania a budovania národnej identity, to 
vöetko rámcované konfrontáciou dvoch základn˝ch lÌniÌ v socio-kultúrnom obraze Slo-
venska prvej polovice 20. storoËia, lÌnie konzervatÌvneho tradicionalizmu a lÌnie pokro-
kovosti. 
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V úvodnej kapitole nazvanej Na prahu modernity sa autor zaoberá diferenciaËn˝m 
procesom v oblasti ideÌ, ktor˝ zapoËal na prahu 20. storoËia. Skúma konfrontaËné roz-
pory a polemiky medzi nositeæmi tradiËného národniarskeho konzervativizmu martin-
skej skupiny (reprezentovanej S. H. Vajansk˝m) a "pokrokárskym" hnutÌm 
sformovan˝m okolo Ëasopisov Hlas a Prúdy, ovplyvnen˝m Masarykov˝m ideologick˝m 
programom. Poukazuje na zásadne odliönú základnú ideovú orientáciu oboch smerov: 
národniarsky tradicionalizmus vychádzal z tradÌciÌ národn˝ch buditeæov, bol rozpomien-
kou na panslavizmus, skôr rusofilsk˝, poznaËen˝ romantickou mesianistickou vÌziou 
a obavou pred ak˝mikoævek cudzÌmi vplyvmi. "Pokrokárski" hlasisti a prúdisti sa stavali 
kriticky k v˝chodiskám národniarov, odmietli ich romantick˝ mesianizmus, fatalizmus 
a idealizmus. Základnou charakteristikou "pokrokárov" bol realizmus, liberalizácia, de-
mokratizácia ako pozitÌvny program modernizácie slovenskej spoloËnosti. 

Nasledujúcu kapitolu T. G. Masaryk a slovenská otázka venoval V.  Bakoö Masary-
kovi a jeho chápaniu Ëi skôr nepochopeniu problému slovenskej národnej identity, Ôalej 
jeho predstave rieöenia tzv. slovenskej otázky ako inkorporácie Slovákov do rámca 
Ëeského národno-politického programu (s ideou jednotného Ëeskoslovenského národa), 
zaloûeného na apriórnom, intelektuálnom koncepte humanity ako kontinuitnej lÌnie 
Ëesk˝ch národn˝ch dejÌn. 

V Ôalöej kapitole Podoby idey Ëechoslovakizmu sa zaoberá rôznymi formami idey 
Ëechoslovakizmu, prezentovan˝mi tak j e j  Ëesk˝mi obhajcami (A. Praûák, E. Beneö), ako 
aj j e j  slovensk˝mi zástancami a propagátormi (M. Hodûa, A. ätefánek, S. ätúr). 
ZdôrazÚuje, ûe sa v podstate (neúspeöne) pokúöali o syntézu jazykovo-kultúrneho 
a ötátno-politického konceptu národa. Pri rozbore problému Ëechoslovakizmu, 
v slovenskom prostredÌ dodnes citlivého, V. Bakoö nepodlieha uû tradiËne jedno-
strannému negativistickému postoju tak voËi samotnej idei, ako a j  voËi j e j  nositeæom, 
ale predkladá jeho serióznu objektÌvnu anal˝zu, podloûenú historick˝mi faktami 
i teoretick˝mi argumentami. Zásadná j e  tu myölienka, ûe hoci sa idea Ëechoslovakizmu 
ukázala ako historicky invalidná, slovenskÌ zástancovia j u  obhajovali v záujme slo-
venského národa s vidinou jeho zachovania a moûnostÌ budúceho rozvoja, priËom 
vychádzali z masarykovskej idey malého národa, ktorého budúcnosù j e  vo väËöom 
národno-politickom celku. 

V kapitole O nacionalizme ako ideológii sleduje autor ideologickú lÌniu 
kresùanského nacionalizmu, ktorá v obdobÌ 2. svetovej vojny slúûila ako ötátna ideológia 
Slovenského ötátu. V j e j  základe stálo Tisovo tradicionalistické chápanie národa, ktoré 
teoreticky spracoval ötátny ideológ ä. PolakoviË do tzv. öpecificky slovenského 
kresùanského nacionalizmu. Práve táto koncepcia sa dostala do sporu s v˝znamnou 
Ëasùou slovenskej inteligencie, ktorá (v tom obdobÌ z ochrann˝ch dôvodov) hæadala 
moûnosti zosúladenia ötátnej ideológie s vyööÌm princÌpom humanizmu, Ëo vöak bolo, 
ako zdôrazÚuje autor, otvoren˝m vystúpenÌm proti totalitarizmu. 

V závereËnej kapitole Koncepcie národa a socio-kultúrna orientácia autor 
vychádza z typologického rozlÌöenia dvoch konceptov národa: ako etnicko-kultúmeho 
(jazykového) spoloËenstva a ako ötátno-politického (teritoriálneho) celku, ktoré sa obja-
vili ako dva odliöné typy nacionalizmu v slovenskom, resp. Ëeskom Ëi Ëeskoslovenskom 
socio-kultúrnom prostredÌ. Takto sa autor, teraz uû na teoretickej úrovni, okæukou znovu 
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vracia na sam˝ poËiatok svojej knihy. UvedenÌm teoretick˝ch argumentov popri histo-
rick˝ch faktoch podporil svoju koncepciu ideÌ v modernizácii slovenskej spoloËnosti. 

Publikácia vyöla v anglickom jazyku. KeÔûe sa u nás v súËasnosti zosilÚuje úsilie 
prebudiù záujem o myölienkovú tvorbu na Slovensku (tak v aktuálnom, ako a j  
v historickom rámcovanÌ), vydanie tejto práce vo svetovom jazyku zrejme má, priro-
dzene, pokiaæ sa j e j  dostane potrebnej propagácie, reálnu moûnosù preniknúù 
k zahraniËnému (odbornému) Ëitateæovi a napomôcù tak spoznávaniu a moûno a j  pocho-
peniu myölienkového diania v krajine, ktorá j e  zatiaæ pre mnoh˝ch moûno len zeme-
pisn˝m pojmom. 

Jana Baláûová 

PhDr. Jana Baláûová, CSc. 
Filozofick˝ ústav S A V  
Klemensova 19 
813 6 4  Bratislava 
SR 

MORÁLKA A K O  »OSI "NAVYäE"? 

DAGMAR SMREKOVÁ, ZUZANA PALOVI»OVÁ: Podnikateæská a environmentálna 
etika. Bratislava, IRIS 1999, 144 s. 

Otázka z nadpisu, ktorú si autorky Podnikateæskej a environmentálnej etiky okrem 
in˝ch otázok kladú, j e  viac ako na mieste v súvislosti s rôznymi "kauzami" a mnoh˝mi 
ÔalöÌmi nie práve pozitÌvnymi javmi v hospodárskom ûivote naöej spoloËnosti. Hoci 
stúpenci radikálneho ekonomického liberalizmu povaûujú morálku v ekonomike za Ëosi 
"navyöe",1 a j  ich koncepcia trhového hospodárstva, "neviditeænej ruky" trhu, stojÌ na 
zamlËanom predpoklade platnosti vöeobecn˝ch morálnych regulatÌvov. Ak by totiû, ako 
na to poukazujú autorky, na trhu prevaûovala prax nedodrûiavania dohôd a neplnenia 
zmlúv, trh by sa zrútil, pretoûe by sa nikto na nikoho nemohol spoæahnúù. Ak by 
naprÌklad v obchodoch samoobsluûného typu prevaûovali spotrebitelia-zlodeji nad poc-
tiv˝mi kupujúcimi, tento typ predaja by prakticky zlikvidovali. Ak by prevaûná Ëasù ob-
Ëanov povaûovala v˝ber danÌ za nelegitÌmnu Ëinnosù vlády a prestala by dane odvádzaù, 
nemohli by sa financovaù nevyhnutné verejné statky a sluûby a pod. 

"Samozrejm˝" predpoklad istého sociálneho (morálneho) prostredia, systému 
mravn˝ch hodnôt a noriem, ktor˝ v podstate "zadarmo" umoûÚuje trhu a hospodárstvu 
vôbec fungovaù, j e  ist˝m spôsobom analogick˝ "samozrejmému" predpokladu 
prÌrodného prostredia ako rozsiahleho systému Ëi skladu surovÌn, energiÌ a zdrojov, 
ktoré sa nekazia a nevyËerpávajú, a j  ako magického transformaËného systému, ktor˝ 

1 Morálka zvyöuje  podæa nich náklady rozhodovania, keÔûe vopred vyraÔuje  z hry ako ne-
morálne projekty, ktoré sa  orientujú v˝luËne na maximalizáciu vlastnej uûitoËnosti - zisku, vlast-
nej potreby Ëi pohodlia, osobn˝ch ambÌciÌ atÔ. 
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