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Umelecká literatúra ako hodnota vo vzdelaní a poznaní 

mládeže 

Art literature as a value in education and knowledge of youth. 

 

Viera ŽEMBEROVÁ 

 

 
Abstrakt  

Proces, ktorým si uvedomujeme plynutie času v jeho konkrétnych vývinových 

súvislostiach znamená pre spoločenské vedy, zvlášť pre umenie náročnú výzvu, ako 

možno, mása, treba, je účinné vysvetľovať tie podstatné udalostíi, ktorými prešla 

v minulosti spoločnosť. Spôsob, akým sa tento proces uskutočňuje, formuje poznanie, 

vedomie a aktívne sa vstupuje do uvedoeia si a precizovania hodnoty, hodnototvrné 

procesy a rozhodovanie o tom, aká bude budúcnosť. 

Kľúčové slová: spoločenské vedy, filozofia, umenie, dejiny, poznanie 

 

Abstract 

The process in which we realize the passage of time in its particular 

developmental contexts means for social sciences, especially for the arts a demanding 

challenge, as it is possible, a mother, it is necessary, it is effective to explain the 

essential events that society has in the past. The way this process takes place forms 

knowledge, consciousness, and actively engages in understanding and valueing, 

value-for-money processes, and deciding what the future will be. 

Keywords: social sciences, philosophy, art, history, knowledge 

 

 
VZDELÁVACÍ SYSTÉM, LITERÁRNE VZDELANIE, 

LITERÁRNA VÝCHOVA, PEDAGÓG, ŠTUDENT 

Literárne vzdelanie rozvíjané aj prostredníctvom literárnej výchovy 

zavedenej do osnov predmetu v systéme škôl určených a stredoškolské 

vzdelávania overuje osobnosť pedagóga spojeného s mladými ľuďmi denne 

v jeho odbornej, vzdelávacej a mravnej spôsobilosti. Profesijná a osobnostná 

náročnosť, ale predovšetkým odborná a náučno-praktická nezastupiteľnosť 

pedagóga v tomto na obsah aj čas náročnom procese – dialógu, stretajú sa 

v rozličných vývinových a systémových formách pri prejave a ad hoc 

jestvujúcej konkrétnej (dejinnej, sociálnej, hodnotovej) spoločenskej 

nerovnovážnosti pri dobovom vymedzovaní a podporovaní profesie pedagóg 

a pri hodnotení či doceňovaní jedinca v profesii učiteľa v spoločenských, 

politických, systémových či rozličných a inak modifikovaných kultúrnych 

kontextoch vplývajúcich na hodnotiaci a hodnotový kontakt medzi želanou 
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a reálnou väzbou spoločnosti a aktuálnym konceptom (národného) 

vzdelávacieho systému.  

Profesiu učiteľa na ktoromkoľvek vzdelávacom stupni chápe rozvinutá a 

kultivovaná spoločnosť ako premyslené a ušľachtilé poslanie jednotlivca, 

ktorý naplnenie, zmysel a za hodnotu svojho života považuje zanietené 

odovzdávanie poučeného poznania a na jeho podloží aj formovanie budúcich 

profesijných a latentne utváraných medziľudských kontaktov. Pritom v tomto 

vzťahu a prepojení majú, popri iných možnostiach, určujúci význam forma, 

kvalita a hodnota generačného a medzigeneračného dohovoru a postupné 

spoločenské zosúlaďovania sa s víziou vedomostne a mravne optimálne 

pripraveného mladého človeka na , ale aj do jeho budúcej profesijnej 

a občianskej praxe.  

Životné poslanie sústredené do slovesa učiť a jeho väzieb učiť niekoho, 

alebo učiť sa niečomu, či za niečo, má spoločenským vývinom určené 

a v realizácii rozlíšené, vrstevnaté a náročné viaceré postupy, do ktorých sú 

rovnocenne zapojení tí, čo niečomu a niekoho učia a aj tí, ktorí sú 

premyslene niečomu (vy)učení a na nejakú profesiu pripravovaní, aby ju 

uskutočňovali na prospech, úžitok a napredovanie spoločnosti, ale aj na svoj 

osobný úžitok. Ten možno zakomponovať do presvedčenia, či život 

a spoločenské pôsobenie má pre jednotlivca v jeho hodnotiacom prístupe 

zmysel, potrebu a má perspektívu, ktorú do nej vložil sám svojou aktivitou. 

Literárne vzdelávanie sa prejavuje ako nenáhodný, dostredivý, poznávací, 

kultúrny a dlhodobo nastavený humanizačný, vzdelávací a svojou profesijnou 

či inak vymedzenou jedinečnosťou, precizovaný poznávací proces, do 

ktorého zásadne a aktívne vstupuje sociálne a kultúrne zázemie (rodina, 

skupina, generácia) stredoškoláka. Napokon aj on sám svojím osobnostným 

zameraním, a tie súčasti komplexne pochopeného štrukturovaného 

vzdelávacieho systému, ktoré odobrila a precizovala spoločnosť 

v požiadavkách na formu, obsah, profil či špecifiku a zručnosti ňou 

podporovaného vzdelávacieho systému.  

Vzdelávací proces patrí medzi dlhodobé, náročné a precízne riadené 

procesy a ich výsledok významne formuje kvalitu spoločnosti 

prostredníctvom kontinuity vzdelaných a odborne výrazne profilovaných 

generácií v tých vedách, ktoré spoločnosť pre ich aktuálnosť či akútnosť 

vyčlení, podporuje a kultivuje ich v dlhodobých vzdelávacích programoch, 

aby ich zúročila v kvalite svojej populácie, ale aj vo výstupoch výnimočných 

osobností vstupujúcich do sociálnej, vzdelanostnej, morálnej, kultúrnej 

a emocionálnej kvality do hodnotovo otvorenej štruktúry spoločnosti. 

Najskôr nemá zmysel vnášať do vnútornej previazanosti času, priestoru, 

myšlienkových „investícií“ termín ideál aj pre jeho pátos, ale kultivovaná 

spoločnosť sa ňou premyslene stáva predovšetkým tak a tým, že programovo 

uskutočňuje obsah dlhodobého programu na vymedzenie a realizáciu 

vzdelanostného a vzdelávacieho štandardu a súboru rozvíjaných hodnôt vo 
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vedomí mladých a na reálnu prax pripravovaných generácií svojho 

spoločenstva. Naznačený koncepčný zámer si vyžaduje nepodľahnúť takým 

ad hoc udalostiam a reakciám, ktoré by bolo možné , mysliac na ich prínos do 

kvality systému zhodnotiť ako (neželanú) náhodu s dôsledkami práve v 

obsahu jednotlivých súčastiach humanitného vzdelania.  

 

HODNOTA, UMENIE, LITERÁRNA VEDA, UMELECKÝ TEXT 

Hodnota je štrukturovaný termín, a to znamená, že prináša so sebou 

viacero aplikačných a výkladových postojov, prístupov, jedinečností, ktoré 

súvisia s tým, v akej zložke spoločenského systému sa s týmto termínom 

dôvodí. Dejinné a užšie vývinové podložie naznačuje chápanie hodnoty ako 

kontinuity aj preto, lebo „Hodnoty se předávají z generace na generaci 

prakticky v nezměněné podobě. Jelikož jsou hodnoty osvojovány v raném 

věku, většina hodnot zůstává v podvědomí“
47

. Akceptovanie vývinovej 

kontinuity termínu hodnota ako abstraktného aj konkrétneho komponentu 

v živote spoločnosti, čím sa naznačuje jej ďalšie precizovanie na okruh 

problémov, v ktorých musia byť hodnoty členov spoločnosti do veľkej miery 

v súlade s ich postojom a vzťahom k autorite, k chápanie seba samého na osi 

jedinec a spoločnosť, kam sa včleňuje aj individuálne chápanie rodovosti 

a napokon aj personálna zručnosť a spôsobilosť pri riešení konfliktov
48

. 

Povedomie vývinovej kontinuity pri vymedzovaní termínu hodnota podporí 

aj postoj, ktorý upozorňuje na to, že „Hodnoty jsou časově proměnlivé, jsou 

výrazem sociálně a třídně podmíněných potřeb, zájmů a vztahů“
49

.  

Univerzálny prístup k termínu hodnota naznačuje, že „Tento pojem se 

používá v mnoha souvislostech a s mnoha výklady, nicméně vždycky se má 

na mysli něco podstatného pro existenci jevu či procesu, o jehož hodnotách 

se diskutuje. A vždycky do obsahu toho, co myslíme hodnotami, vstupuje 

i zkušenost a sebareflexe. Hodnoty mají řadu rovin [...]. Jde o jeden 

z rozhodujících zdrojů toho, jak daný jedinec vidí svět. A totéž v jistém 

smyslu řící i o hodnotách nějaké skupiny, společenstí, národa, kultury či 

civilizace“
50

. Diferencovanie aplikačných využití termínu hodnota 

v spoločenských vedách poskytuje jeho rozčlenenie na termín, s ktorým 

pracuje ekonómia, antropológia, kulturológia, psychológia, sociológia, 

filozofia, axiológia
51

. Z toho vyplýva, že treba akceptovať aj spresnenie 

termínu hodnota, keď sa ním rozumie tá okolnosť, podľa ktorej „Pojem 

                                                           
47 PRUDKÝ, L. a kol. 2009. Studia o hodnotách. Praha: Aleš Čech, s. 60. 
48 PRUDKÝ, L. a kol. 2009. Studia o hodnotách.. Praha: Aleš Čech, s. 60. 
49 HRABÁK, J. - ŠTEPÁNEK, V. 1987. Úvod do teorie literatury. Praha: Státni 

pedagogické nakladatelství, s. 10. 
50 Prudký, L. a kol. 2009. Studia o hodnotách. Praha: Aleš Čech, s. 7. 
51 Prudký, L. a kol. 2009. Studia o hodnotách. Praha: Aleš Čech, s. 9. 
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hodnoty je spojován s pojmy jako norma, vzor, vkus, autorita, klasik velcí 

spisovatelé“
52

. Pri precizovaní termínu hodnota v slovesnom umeleckom 

artefakte, v ktorom vždy dominuje estetická hodnota, zaváži jej precizovanie 

„na sféru obrazových hodnot, hodnot uspořádaní díla, a uvádí sféru 

obrazových hodnot, hodnot emočních, a konečne hodnot kognitívno-

hodnotících a postulatívnich“
53

. 

K aktuálnym a latentne neprehliadnuteľným úvahám o vývine umeleckej 

literatúry, teda literárnej vedy, pozornosť sa sústreďuje na hodnotu, a to aj 

preto, lebo „Dominantní hodnota v literatuře, kterou ve svých funkcích 

literární věda utváří, je hodnota estetická“
54

. Premenlivosť, pohyblivosť 

„štruktúry“ termínu v jeho obsahu a význame ako kritéria je podmienené a 

riadená viacerými činiteľmi umeleckého, vedeckého i široko spoločensky 

chápaného prostredia, pritom sa nemôže v tejto súvislosti pozabudnúť na to, 

že podstatná a určujúca zostáva osobnosť tvorcu, jeho reflektovanie kontextu 

(národnej) literatúry. Do úvah o hodnote a autorskom štatúte v kontexte 

národnej literatúry zaváži autorovo vymedzenie sa voči druhu a žánru, možný 

skupinový a generačný program, výzva a tlak „spoločenskej objednávky“, 

poprípade ďalšie aktuálne či aktualizované iniciácie na jeho hodnotiace 

rozpätie. 

Hodnota, hoci sa jej dovolávame takmer pri každej príležitosti, keď sa 

hovorí o umeleckej literatúre, javí sa aj zo zorného uhla nazerania disciplín 

literárnej vedy ako dominujúca, a povedalo sa neraz, ako premenlivá zložka, 

ktorá už svojou prítomnosťou v texte určuje jeho vnútorné koordináty 

s následkom istého argumentu až dôkazu vo vzťahu k časovej, umeleckej, 

estetickej, filozofickej, etickej, občianskej (…) „vybavenosti“ konkrétneho 

textu v rovnakom kultúrnom či druhovom kontexte (žáner, látka, poetika, 

estetika). 

Hodnota sa stala pojmom, pri ktorom si predsa len jasne uvedomujeme, 

že prichádzame do kontaktu s kategóriou, ktorá vstupuje, otvára a interpretuje 

vzťah medzi človekom a skutočnosťou, teda je výsledkom (relativizovaného) 

vzťahovania sa (prenosu, dotyku, vplyvu) z jedného činiteľa tohto vzťahu na 

druhý činiteľ. Navyše kategória hodnoty vyjadruje nielen vzťah, ale ho aj 

upravuje voči ďalšej - konkrétnejšej - časti svojho recepčného „vzorca“: 

k človeku, pretože ho usmerňuje v jeho správaní sa, nazeraní, rozhodovaní sa 

a pri rešpektovaní istého súboru entít, ktoré aj v axiológii rovnocenne 

otvárajú otázku obsahu a významu termínu hodnota. 

                                                           
52 MACURA,, V. - JEDLIČKOVÁ, A. (eds.). 2012. Průvodce po svétové literární 

teorii 20. století. Brno: Host. s. 130. (T. Companon). 
53 MACURA,V. - JEDLIČKOVÁ , A. (eds.). 2012. Průvodce po světové literární 

teorii 20. století. Brno: Host, s. 502. (H. Markiewicz). 
54 Ivo POSPÍŠIL. 2013. K teorii ruské literatury a jejím souvislostem. Brno: 

Masarykova univerzita, s. 71. 
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Umelecký text sa v procese literárnej výchovy a latentne v literárnom 

vzdelaní ocitá v priamom dotyku s literárnou vedou, a vtedy zaváži aj sa 

uplatní účinok kategórie času, čo znamená i to, že „Hodnoty jsou v literatuře 

vytvorěny a v literární vědě formulovány, zdůvodňovány a hájeny 

v hodnototovorném procese, v němž probíhá evaluace a revaluace: co bylo 

vysoké, klesá, co bylo nízko, se zvedá. [...]. Problém hodnoty 

z hodnototvorného procesu a axiologie v literatuře se stal nejednou objektem 

literárněvědných výzkumů i v těch vědeckých školách, v nichž nebyl 

prořadým cílem“
55

. Vo vzťahu literárnej kritiky a literárnej histórie 

k umeleckému textu zaváži predovšetkým schopnosť kritika či historika, 

nachádzať takú vlastnosť umeleckého textu, ktorou sa uspokojuje potreba 

autora, čitateľa, kultúrnej praxe, poznávacieho zacielenia „úžitkovej“ 

hodnoty textu „tu a teraz“, ale i „potom“, keď vstúpi do dejín svojho umenia 

aj druhu a do jeho hodnotovej štruktúry. Je jasné, že ide o komplex vzťahov, 

významov a argumentov, ktorý sa oddávna stal predmetom záujmu literárnej 

vedy, ale mnohé do tohto javu vo vzťahu k umeleckému textu vkladá výskum 

recepcie diela, teda ide aj o dôkladné sondy do stratégie autora umeleckého 

textu a do stratégie literárnej výchovy, predovšetkým do interpretačnej 

techniky a do metodiky didaktickej práce s umeleckým textom, keď je jeho 

stredoškolák v role „povinného“ školského čítania v súlade s osnovami 

predmetu a osobným vkusom zvoleného čítania. 

Kategória hodnoty (znak, špecifika, význam, experiment a iné) vo vzťahu 

k umeniu, teda aj umeleckému textu, je ako podobenstvo na dvojramennú os 

so závažím na jednej strane v prospech časovosti (ohraničenosti) a na druhej 

strane v prospech a dočasnosti (univerzálnosti, aktuálnej syntézy 

viacúrovňových „významov“ diela ako komplexu entít, z ktorých dielo 

vzniklo a trvá). 

 

PEDAGÓG, ŠTUDENT, UMELECKÝ TEXT, VZDELÁVACIA 

A DIDAKTICKÁ PRAX 

Humanizovaná spoločnosť disponuje tézami hodnotového a mravného 

univerzalizmu, normami a „univerzálnymi“ aj „špecifickými“ hodnotami, 

ktoré kultúra, umenie a umelecký text takmer ideálne dotvárajú svojimi 

zobrazovacími a výrazovými nástrojmi, nazeracími a zážitkovými 

tendenciami, v detaile autorského artefaktu sa táto možnosť prejaví vo výbere 

látky, témy, problému, postavy, aby noetika stratégie autora a textu sa stali 

premyslenou pointou pre príjemcu umelcovej aktivity. Zámerom vzdelávania 

sa prostredníctvom umeleckých artefaktov znamená i to, že sa za pomoci 

učiteľa dostávajú medzi zručnosti študenta postupy i spôsoby, ako si osvojiť 

                                                           
55 POSPÍŠIL, I. 2013. K teorii ruské literatury a jejím souvislostem. Brno: 

Masarykova univerzita, s. 72. 
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myslenie o literatúre, ale vice versa aj myslenie osnované na porozumení 

literatúry za pomoci literárnej vedy. Na tieto náročné a dlhodobé úkony 

obsiahnuté v štruktúre literárnej vedy sa dostávajú do popredia teória 

literatúry a literárna história, spomedzi metód zvlášť analýza a interpretácia. 

Do mravného profesijného kódu učiteľa literárnej výchovy sa tak dostáva 

poznanie problematiky odboru, poznanie historicky a spoločensky 

konštruovaných bielych miest vo vývinovom procese odboru, lenže literárna 

výchova sa dotýka aj inonárodnej literatúry, preto musí učiteľ poznať 

vývinový kontext inonárodného kultúrneho kontextu, teda jeho normy 

etnické, obyčajové, kultúrne aj historicko-politické, do ktorých vo výklade 

bielych miest by mal zapojiť a vhodne využiť osobné charakterové 

predpoklady, spomedzi nich predovšetkým toleranciu, objektívnosť 

a solidaritu na porozumenie špecifiky i voči rezervám vo výklade 

či aktualizácií tých dejov, ktoré prácu s umeleckým textom, tak dôležité 

porozumenie autorskej dielni i autorovi ju humanizujú a zbližujú s prejavmi 

neliterárnej skutočnosti
56

.  

 

DEJINY SPOLOČNOSTI, TEMATIZOVANÁ LÁTKA A EMPÍRIA 

AUTORA UMELECKÉHO TEXTU, POZNÁVACIA A ESTETICKÁ 

HODNOTA TEXTU 
Politické, ekonomické a spoločenské dejiny spoločnosti sa uskutočňujú za 

zložitých okolností, čo spôsobí, že sa môžu prejaviť ako rapsodické alebo ako 

dôsledok mocenského presadenia sa hektického obsahu do vzdelávacieho 

procesu v humanitných častiach spoločenských vied, čím sa spravidla naruší 

príčinnosť vývinu, kontinuita poznávacieho procesu, rovnováha vo vývine 

vedy, jej poznania a do vzdelávacieho procesu, no aj do širšieho povedomia 

spoločnosti sa dostávajú účelové zásahy, výklad, selektované materiálové 

alebo súhrnne spracované fakty, výklad a kontextové podložie o jave, 

osobnosti, okolnostiach nejakého zásadného pohybu pri jeho štúdiu. Biele 

miesta sa stali tým univerzálnym termínom, vo svojej podstate voči vývinu aj 

hodnotením, ktorým sa zovšeobecnene rozumie mocenské či inak príčinne 

motivované a presadené diferencovanie informácií. Dôsledok sa prejaví ako 

okliešťovanie prístupu k dokumentom, informáciám, ale limituje sa aj 

výklad, interpretácia, kontext a uvedie sa dvojaký postoj ku konkrétnej 

                                                           
56 Peter MRÁZ pri podnete, ako s umeleckým textom pracovať v školskej poznávacej 

a didaktickej praxi upozorňuje na entitu tohto zámeru, ktorým je fikčný svet a na jeho 

zakomponovanie do učiteľovej a študentovej rekognoskácie (typu) hodnoty v 

konkrétnom umeleckom texte. Za limit pri hľadaní väzieb medzi estetikou, 

poetológiou a noetikou textu označuje ujasnenie si pedagógom hranice, po ktorej 

interpretácia umeleckého textu stráca svoju poznávaciu, vzdelávaciu a hodnotovú 

opodstatnenosť. 
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spoločenskej vede, čím sa znehodnocuje jej podstata a ohrozuje jej 

prirodzený a komparovateľný vývin v odbore.  

Azda prvým kontaktom, kde sa tieto zámery menia na skutočnosť, sú 

vzdelávacie programy v školskom, širšie vo vzdelávacom systéme a v 

(medziodborovom) výskume. Popri historiografii sa tieto upravovania 

vývinových a kontextových procesov dotknú dejín literatúry, a tak sú dve 

významné súčasti humanitných spoločenských vied tým najakútnejším 

dotykovým miestom, v ktorom sa modifikuje realita tézou z programu na 

riadenie spoločnosti o spôsobe, ako si želá objasňovať seba v kontinuite času 

a v súkolesí minulých udalostí a ako objasňuje svoje ideové, nazeracie, 

mravné a nimi formované hodnotové dominanty.  

 

HODNOTA, HODNOTA POZNANIA, HODNOTNÁ KNIHA 

A MOTIVAČNÁ LITERATÚRA 
Do látkou i tematikou otvoreného priestoru prozaickej tvorby 

v slovenskej literatúre, azda aj ako odpoveď na „nekonvenčné“ formy 

výpovede a postmoderné pohyby s druhom, žánrom a podstatou 

(ne)vyprázdneného literárneho aktu aj artefaktu, do čitateľskej ponuky sa 

dostávajú také beletrizované výpovede, ktoré takmer transparentne 

upozorňujú svojho recipienta, stredoškolského študenta, že z rozličných 

príčin, a to patrí už do stratégie autora, uprednostňujú takú látku, tému a 

problém, ktoré sa sústredia na personálny dôkaz o mravnej, psychologickej 

a existenciálnej hodnote prežitého života alebo len jeho časti. Primárne pôjde 

o tie, ktoré sú napojené na autentickosť, empíriu a verifikovateľné podložie 

zakomponované do látky či do tematiky, teda do a priori exponovanej 

„pravdy a pravdivosti“ v stratégii epickej výpovede. Pedagóg literárnej 

výchovy výberom umeleckého textu obsiahne súbor literárnovedne 

vyjadrených komponentov rozvinutých do autorského zámeru 

v genologickej, poetologickej, estetickej, sociokultúrnej, ale predovšetkým v 

noetickej a emotívnej štruktúre, vo výchovnom a vzdelávacom zámere a pri 

kultivovaní hodnôt aktualizovaných v nazeracej tendencii umeleckého textu. 

V náročnej kontextovo - výkladovej (historiografia) a interpretačnej, zvlášť 

emotívno-mravnej (literárna veda, literárne vzdelanie) koncepcii, ktorú má 

pedagóg uskutočniť na hodine literárne výchovy za aktívnej súčinnosti 

študenta/ adolescenta, počíta s jeho prirodzenou aj poučenou empatiou voči 

predmetu literárna výchova a ku kultúrnej a spoločenskej hodnote umeleckej 

literatúry. Intelektuálna, emotívna a mravná aktivita adolescenta pri 

metodických úkonoch, ktoré si v procese čítania vyžadujú sústredené 

zapájanie individuálneho širšieho poznania a post factum, po čítaní, zručnosť 

spájať s jeho individuálnou (seba)reflexiou zahrnujúcou adolescentove širšie 

spoločenské vedomosti, súbor poznatkov mimo predmet literárna výchova 

získaných z univerzálnych informácií, kontextové vedomosti a kultúrne 
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zručnosti. Poznávanie a zhodnocovanie hodnoty/ hodnôt umeleckého textu, 

ktoré prekračujú jeho estetickú hodnotu pri abstrahovaní jedinečnosti 

autorovho zámeru sa menia na úkon zhodnocovania individuálnej zrelosti 

adolescenta a vypovedajú o jeho osobnostnej zrelosti, na ktorej predmet 

literárne výchova participuje len čiastkovo a v súlade s osnovami predmetu. 

Prozaička Hela Volanská
57

, pripomenul to Vladimír Petrík
58

, vstúpila do 

slovenskej literatúry ako autorka vojnových a povstaleckých próz. Študent 

strednej školy môže získať o tejto dejinnej udalosti 20. storočia v učebnici 

literárnej výchovy vydanej od posledného desaťročia minulého storočia 

informáciu, že ide o literárne texty, ktoré sa včleňujú žánrom do historickej 

prózy, čo si rozhodne žiada pedagógovo objasnenie odlišností medzi 

žánrovou typológiou, aby sa zvýraznili rozdielnosti medzi historickou a 

historizujúcou prózou. Diferencia, ktorú naznačujeme, má význam pre 

študentovo chápanie javového, časového a širšieho (generačného, 

personálneho, udalostného a časového aj vývinového) spoločensko-

historického kontextu. Význam precízne vedeného vysvetľovacieho úkonu 

pedagógom mu pripomenie a do (javového aj hodnotového) systému mu 

zosúladí morálne, sociálne a vo forme informácie sa opakujúce „učebnicové“ 

poznatky z hodín dejepisu. Tie sa pričinením poznávacieho a estetického 

prínosu do vedomostí o minulosti zo života jeho starých rodičov, ale zvlášť 

emotívnym, zážitkovým a mravným pôsobením umeleckého textu na jeho 

osobnosť pri reflektovaní obsahu vojenského javu druhá svetová vojna 

a Slovenské národné povstanie sa všeobecné mení na konkrétne, učebnicová 

informácia na prežitú skúsenosť aj jeho blízkych, neosobné dostáva osobný 

príbeh a autorský portrét. 

Recepcia prozaického diela Hely Volanskej patrí medzi osihotené 

súkromné čitateľské iniciatívy, čo znamená i to, že jej prózu bude ťažšie 

nájsť ako výstup genologicky či esteticky interpretovanej alebo žánrovo, či 

poetologicky analyzovanej umeleckej literatúry. Na fakt, že jej tvorba patrí 

literárnej histórii a dejinám druhu sa azda nájde viacero príčin a uspokojivo 

ich môže objasniť poznanie dramatického občianskeho a ľudského osudu 

autorky a niečo napovie aj výskum moderného slovenského románu. Podstatu 

jej kontextu v spoločenskom a literárnom prostredí objasní látkový 

a tematický apriorizmus Volanskej diela, ktoré bolo iniciované jej zložitou až 

krutou osobnou, teda neliterárnou skutočnosťou. Prvé vydanie 

                                                           
57 Prozaička Hela VOLANSKÁ (vlastným menom Chaja Wolfowitz; 1912 - 1996), 

autorka textov s vojnovou a povstaleckou tematikou Stretnutie v lesoch, 1948, 

Tajomstvo, 1950. Neskôr sa venuje reportáži zo zahraničia Kvet paprade, 1961, 

Planéty, 1965, Domino, 1966 a napokon románom z lekárskeho prostredia Jed, 1957, 

Siahni si, ako ma to bolí, 1970.  
58 Vladimír PETRÍK (1929 - 2017), literárny historik. 
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autobiografického románu Ako na cudzej svadbe
59

 pre literárnu históriu patrí 

svojím vydaním do záverečnej časti, či do doznievania druhej epickej 

syntézy, do oslabenia tematického historizmu v slovenskej románovej tvorbe 

desaťročia a do útlmu línie memoárovej a autobiografickej tvorby autorov 

staršej literárnej generácie, ktorá výrazne zasiahla práve svojou koncíznosťou 

výpovede a kultúrnou pamäťou i osobnými a umeleckými hodnotami do 

aktuálneho, vnútorne sa diferencujúceho literárneho života od šesťdesiatych 

rokoch, sú medzi nimi Ján Hrušovský, Pavol Bunčák, Milo Urban, Hana 

Zelinová, Andrej Plávka, aby postupne utíchla jednak prirodzene svojím 

vydavateľským naplnením sa ich memoárovou tvorbou, ale nie raz a nie 

jedna tvorivá dielňa pod tlakom vnútroliterárnych procesov, ktoré prijal 

a zverejnil druhý zjazd Zväzu slovenských spisovateľov vo svojich 

materiáloch v roku 1972. 

Personalizovaná látka, téma, narátorka, fabula, ale aj reč literárnej 

výpovede vo Volanskej románe zachytávajú z jediného bodu, tým sa stala 

intímna a občianska pamäť narátorky, udalosti odohrávajúce sa v strednej 

Európe od tridsiatych rokov minulého storočia až do povojnových desaťročí 

v Československu, v ktorých sa ľudský, občiansky aj profesijný život autorky 

v role literárnej postavy spájal s tým, čo historické, politické, ekonomické, 

konfesijné a etnické udalosti latentne sa pretínajúce vo vojnovej dráme niesli 

so sebou aj vtedy, keď sa vojna a jej neľudské reálie dostávali do povedomia 

zažitej, ale predovšetkým prežitej rozpomienky na nie tak nedávne kruté 

a neľudské deje a na z nich vplynúci mravný, existenciálny, fyzický, 

psychický, sociálny, vzťahový medziľudský a mocenský presah do životov 

tých, ktorí prežili útrapy odohrávajúce sa v európskych krajinách, horách, 

koncentrákoch a mestských či partizánskych a vojenských „poľných“ 

nemocniciach. Napokon literárny historik Vladimír Petrík o tejto línii 

Volanskej textu uvažuje takto: „Próza Ako na cudzej svadbe má teda vecnú 

rovinu, ktorú možno prikladať ku skutočnosti a ktorá súvisí bezprostredne aj 

s autorkinou biografiou. Je v nej však aj poézia spomienok tam, kde sa vrátila 

do detských rokov, a vtedy pracuje s typizačnými prvkami. Rodinné 

prostredie a širší spoločenský rámec, v ktorom rodina žije, je vierohodnou 

výpoveďou o živote židovskej komunity v Poľsku a o vzťahu príslušníkov 

väčšinovej spoločnosti k nej. To znamená, že próza spĺňa aj žánrovú 

charakteristiku autobiografického románu. Zároveň je však svedectvom. 

Vydáva svedectvo o autorke a o dobe. Každé svedectvo je subjektívne a platí 

to nepochybne aj v tomto prípade, kde sa pravda umenia tesne stýka 

                                                           
59VOLANSKÁ, H. 2009. Ako na cudzej svadbe. Bratislava: Aspekt, s. 239: začatie 

písania sa signuje do roku 1987, knižne vyšiel v roku 1989. 
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s pravdou života. Možno povedať, že sila suverénneho umenia tak znásobuje 

pravdu života“
60

.  

Nič nekončí, alebo inak, sme a ostávame spojení svojimi osobnými 

dejinami a pamäťou s dejinami spoločenstva, v ktorom žijeme, aj keď ich 

priamy dotyk (ne)cítime, alebo inak, keď nás znepokojujú ich ohlasy 

a presahy v nás, či vôkol nás. Volanskej nepatetická, nemoralizujúca, iba 

rekonštruujúca rozpomienka – autentická skúsenosť vlastnej existencie 

a osudu - na druhú svetovú vojnovej a povojnovú Európu, precúdené 

prostredníctvom jediného ľudského života, patrí medzi „dokumenty“ hrôzy, 

ktorým sa humánne zmýšľanie o človeku, spoločenstve, spoločnosti a o 

„pošliapaných pojmoch Spravodlivosť. Pravda. Svedomie“
61

 nechce uveriť, 

že sa v civilizovanej Európe 20. storočia vôbec mohli stať, navyše 

v slovanskom svete, na Slovensku, v Poľsku a v Čechách. A predsa sa stali, 

v päťdesiatych rokoch zasiahli tragicky do života, profesie, vzťahov aj do 

nazerania na zmysel a hodnotu života, na vyvraždenú rodinu a na ideály 

povojnového (mierového) sveta účastníčky odboja, lekárky, spisovateľky 

Heleny Volanskej. 

A predsa sa o nejaké desaťročia neskôr a v inom šate, s dôsledkami stali 

prežitou skúsenosťou aj jej rovesníčky Hany Ponickej
62

 v normalizačných 

sedemdesiatych rokoch, ktoré zachytila v dokumente, osobnom záznamníku 

Lukavické zápisky
63

. Intenzitu osobného a spoločenského verdiktu, 

nemožnosť publikovať a aktívne pôsobiť v spoločenskom a literárnom živote 

sa znova zopakovali aj v živote Hany Ponickej. Žitú osobnú skutočnosť 

sprevádza psychický a existenciálny tlak možného, krutého a nebezpečného 

poznanie, ktorý prežívala ako následok aj dôsledok zachytený v osobnej 

pamäti z vojnových skúseností aj Hela Volanská, postretli aj ju 

v normalizačných sedemdesiatych rokoch, čím sa oslabil jej tematický 

záujem o vyrovnanie sa s krutým úsekom svojej biografie: „V rokoch 

normalizácie nesmela publikovať. [... ]. Jej situácia sa znova skomplikovala 

po „vstupe vojsk“ a po zákaze publikovania. O tomto čase previerok 

a vyhadzovania z práce však hovorí málo“
64

.  

                                                           
60 PETRÍK, V.  Sila umenia a pravda života. In: Volanská, H. 2009. Ako na cudzej 

svadbe. Bratislava: Aspekt, s. 245 - 246. 
61 Hela VOLANSKÁ, H. 2009. Ako na cudzej svadbe. Bratislava: Aspekt, s. 239. 
62 Hana PONICKÁ ( 1922 - 2007) 
63 PONICKÁ, H. 2004. Lukavické zápisky. Prešov: Michal Vaško. [Samizdatové 

vydanie v Toronte 1989].  
64Pozri PETRÍK, V. Sila umenia a pravda života. In: Volanská, H. 2009. Ako na 

cudzej svadbe, s. 242, 243.                
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Ústredná profesijná rola lekárky určila, že Helena Volanská poznávala 

ľudí vo chvíľach ich bolestí. Mária Bátorová
65

 sa s človekom stretáva vo 

svete vedy a kultúry a umenia, rozumie mu, tematizuje príbehy postáv, ktoré 

žijú normalizačné sedemdesiate roky rodinne a profesijne v medziľudsky 

zložitom akademickom a kultúrnom prostredí. Ohrozenie z vojenských 

pohybov sa v Bátorovej próze mení na sondy do ohrození ľudskými mravmi, 

charakterom a zbabelosťou. Próza Márie Bátorovej Stred
66

 si uchováva 

„hutný spoločenský príbeh“ riadený rozprávačkou. Organizovanie príbehu – 

s ambíciou pars pro toto - napovedá, že sa prozaickým naturelom autorka 

kloní k tradícii prózy – horizontálne rozvinutého plátna, ktoré v jej 

vnútrotextovom vybudovaní celku sprevádza largový rytmus, zosúladenosť 

rozprávaného a rozprávajúceho v literárnom čase, ale aj kompozične 

potrebné segmentovanie otvoreného a diferencovaného literárneho priestoru. 

Ten si žiada zvoliť dostredivý spôsob narácie a typový aj mravne vyhranený 

výber narátorky. Rozprávačka a rozprávanie formujú prejav, sociálnu 

vyhranenosť a estetiku autorkinej literárnej „reči“, čím možno rozumieť 

prevahu komornosti, kompozičnú aj naračnú dôslednosť voči exponovanému 

problému v téme a postup pri organizovaní tenzie voči literárnej postave 

a sujetu, zovretosť spravidla noeticky tvoreného konfliktu a „civilnosť“ jeho 

aktualizovaného spoločenského zovšeobecnenia. Takto zvolený spôsob 

organizovania výpovede odvodenej z aktuálnej spoločenskej témy a jej 

otvárania, či rozvíjania do sujetu sa naplno presadí v rozložitej a postavami 

vyťaženej fabule. Zosobnením témy do typového profilu rozprávačky sa 

dotvára próza Stred aj o prirodzenú, skôr však vzťahmi rezervovanú 

emotívnosť, o tradovanú rodinnú, osobnú i vzťahovú morálku a o smútok z 

„vedenia“ o tom, čo sa skutočne existenciálne udialo v nedávnej minulosti 

a o všeľudskom, čiže o tom prežitom. Aj v tejto línii kompozičného 

organizovania sujetu a fabuly zostáva podstatné to, na koho a v akej 

súvislosti mravná hodnota, hodnotiaca emócia a stav smútku pri generačne, 

profesijne a zložitými vzťahmi prepojenom väčšom počte literárnych postáv 

„naviaže“ aj preto, lebo : „Smútok je najprv len zameraním na minulosť, 

ochudobnenie našich pocitov a predstáv, akoby každý a každá z nich nám 

mohla dať len to málo, čo práve obsahuje, akoby akoby sa budúcnosť pred 

nami akosi zatvorila. Napokon je smútok zdrvujúcim pocitom, ktorá v nás 

budí túžbu po ničote a spôsobuje, že každý nový úder vyvoláva v nás trpkú 

rozkoš, dávajúc nám vždy jasnejšie pochopiť, že boj je márny“
67

. V súhrne 

tak ide o naračnú polohu, do ktorej sa sústredí pre vyváženosť želané 

a možné v sujetovo na seba nadväzujúcich kompozičných napojeniach medzi 

                                                           
65 Mária BÁTOROVÁ (1950), poetka, prozaička, prekladateľka, literárna vedkyňa. 
66 BÁTOROVÁ, M. 2010. Stred. Bratislava: Ikar. 
67 Pozri: Henry BERGSON, H. 1970. Filozofické eseje. Bratislava: Slovenský 

spisovateľ, s. 21.  
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akciou a reakciou, čo vytvára tá postava, ktorá riadi naráciu v užšom i širšom 

„literárnom“ spoločenstve. V tejto súvislosti ostáva na literárnom čase a na 

čase narácie (minulosť: Barbara, oni – prítomnosť: spoločenské prostredie, 

ja) ústredný kompozičný zámer, ako zovrieť do celku voči sebe stojace 

tematické jednotlivosti (rozhodnutie vtedy – reflektovania rozhodnutia teraz, 

individuálna pravda – kolektívna lož, historický fakt – výklad faktu). 

Komornosť, ako strategický postoj autorky k historickým reáliám 

neliterárneho podložia, treba opakovane aktualizovať v próze Stred, a to 

preto, lebo súvisí i s „tempom“ narácie, ale to už patrí do kompozičnej 

stratégie textu, a tam Mária Bátorová prelínaním časov (spomienka, akcia) 

vytvára atmosféru ťažiacu z opisnosti a detailu, ale i z jazyka, akým sa 

zachytáva sociologický a mravný „naturel“ literárnych postáv a etika 

prostredie, s ktorým sa postavi identifikujú (rodina, pracovisko, profesijné 

spoločenstvo). Bátorovej narátorka svojou profesijnou rozhľadenosťou, 

komparovaním štýlov intímneho jestvovania i spoločenského presadzovania 

sa, možno až nekonvenčným hľadaním aktuálneho napĺňania pojmu bytie, 

ako keby imitovala neorealistické zábery do plynutia všedného dňa 

„všetkých“, ale vo svojej vertikále „videnie“ zúži a pokračuje v dvoch 

súbežných sujetových i nazeracích líniách konfrontovania prežitého 

v minulosti a žitého v súčasnosti, vždy však ako precízne utvárané mravné 

profily literárnych postáv. Prvá reflektuje súžitie dospelej vnučky 

a svetobežníčky z donútenia, starkej Barbary tu a teraz, a to si žiada vyrovnať 

sa so zložitým, ale čestným a hodnotným životným príbehom jednej 

spomedzi nich. Druhá línia, patrí jej šestnásta kapitola prózy, sa otvorí do 

dejinného, občianskeho, mravného, politologického, kulturologického odrazu 

prvej línie (príčiny na vnútené svetobežníctvo) a sústredí sa na jednotlivosť, 

personalizuje intelektuálku, emingrantku, vitálnu pani Barbaru do 

monumentálneho výrazu svedomia a do zázemia etnických a mravných 

hodnôt, ideálov slovenskej spoločnosti posledných piatich - šiestich 

desaťročí. 

Takto komponovaná tematika prózy Márie Bátorovej si žiadala rozhodnúť 

sa pre žáner, ktorý tak voči sebe vzopäté „príbehové“ línie unesie. Autorka sa 

rozhodla o prepojenie dvoch blokov: literárneho a „dokumentárneho“, ich 

prepájaním sa dostredivo nateraz uzatvára a literárnymi postupmi sa 

vypovedá o probléme moderného národného historického svedomia 

a vedomia i poznania slovenskej spoločnosti.  

 

DOTYKY AUTORSKÝCH STRATÉGIÍ 

Podnet, pre ktorý si hodno všimnúť text Heleny Volanskej Ako na cudzej 

svadbe a Márie Bátorovej Stred spočíva v tom, čo sa stalo s nazeracím 

a názorovým, poetologickým a hodnotovým epicentrom ich literárnych 

textov s autentickou a faktografickou empíriou presahujúcou literárnosť 
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autorského textu. Obidva prozaické texty sa druhovo i žánrovo zbližujú tým, 

že organizujú stratégiu autora (voči látke, jej univerzu, tematizovaniu 

parciálneho ako personálny výraz pre autentické a empirické) a stratégiu 

textu („vypovedať“ literárnymi postupmi o neliterárnej zovšeobecnenej 

spoločenskej empírii) s výraznou narátorkou (ja-aktérka u Heleny Volanskej, 

ja-sprostredkovateľka u Márie Bátorovej) i tým, že pracujú s kategóriou 

neliterárneho času (prvá tematizuje európske/slovenské udalosti 30. - 60. 

rokov 20. storočia, druhá slovenské/európske udalosti 60. – 90. rokov 20. 

storočia) ako s priestorovou, sociologickou, profesijnou, občianskou, 

historiografickou a politologickou zložkou v tematike, hoci voči celku 

literárneho textu v obidvoch dielach ide o parciálnu časť (ne)dávnej minulosti 

(parciálnosť je výraznejšia v Bátorovej texte Stred - koncentruje sa do 

šestnástej kapitoly). Exponovanie kategórie neliterárneho a literárneho času 

poznamenalo žáner obidvoch textov. Spisovateľky Hela Volanská i Mária 

Bátorová „využili“ formu prozaického textu na umiestnenie a rozvinutie 

stratégie autorky a jej názorovej „reflexie“ aj na hodnotiaci odstup od 

priveľmi osobného reflektovania svojho statusu („celý život som ťažko 

premáhala strach, zvierala ma úzkosť, ale verila som v zázraky, aj keď mi tú 

vieru každodenné sklamania vždy riadne poštramotili“ (Volanská, 2009, 239) 

a priveľmi rodinného vypovedania tej zložky zámeru, ktorú dokázala téma 

absorbovať v próze Mária Bátorovej( „Len to nás udrží, čo máme zo seba. Čo 

je zvonka, nemá schopnosť udržať nás, s tým sa nestotožňujem...“ (Bátorová, 

2010, s. 144). Napokon príčina spočíva v želaní i memente: „No a to 

storočie? Bolo strašné a netreba to už nikdy do pustiť, najmä koncentráky, 

holokaust, gulagy... ale zas potom aj zaujímavé, naplno sme žili. Tomu 

hovoríš život naplno? Hej, naplno, to je identifikovanie sa samej so sebou, 

v každej situácii možno inak, ale sama so sebou identifikovaná, chápeš?“ 

(Bátorová, 2010, s. 145).  

Spôsob, akým sa obidve autorky vyrovnávali s presilou autentického 

v štruktúre literárneho celku, prináša problém nesústredenie sa 

/nerešpektovanie tradície formy prozaického žánru („tradičný“ román) a 

naznačilo sa, že autorky využili žáner ako podložie svojej prózy a ako 

možnosť i príležitosť dominantnej autorskej narátorky. Medzi oslabeným 

žánrom a exponovanou témou a naráciou, jej mozaikou z autentického 

a literárneho potom poznamená fabulu a ovládne sujet, čo už naznačila rola 

a spôsob postupného organizovania rozprávačského postupu.  

Texty Ako na cudzej svadbe a Stred sú kompozične disproporčné. V texte 

Márie Bátorovej sa tento nepomer vyhraní tak, že kapitola označená znakom 

šestnásť sa prejaví ako rekonštrukčná, výkladová, politologická a 

komparatívna „prednáška“ - ona vlastne aj ako prednáška a diskusia je 

organizovaná - o tom, čo, kto, ako, prečo, čo z toho vo vzťahu v pomere zisk 

- strata k osobnej, profesijnej, spoločenskej minulosti pamäti. Po odstupe od 

udalosti ten istý pomer vystupuje už iba ako mravná a hodnotiaca lustrácia 
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slovenského intelektuála a má dopovedať to, čo „visí“ v spoločnosti ako 

výzva na dopovedanie „pravdy“ o všetkých a o každom, kto „tam a vtedy“ 

bol. 

Helena Volanská disproporčnosť medzi literárnym a neliterárnym rieši 

ako rozprávanie o tom, ako vyhľadala toho a toho činovníka (Široký, Zupka, 

Reiman, Baťa, Slánsky, využíva verifikovateľné priezviská, lokality (Lodž, 

Bratislava, Praha, Žilina, Nováky, Ilava, Slovensko, Poľsko, Pražský hrad), 

profesie (študentka, čašníčka, lekárka, väzenský dozorca, vojak), funkcie 

(politický pracovník, odborový pracovník a iné), oznamuje priebeh 

zovšeobecňujúcich udalostí z odstupu a z nadhľadu, čo vylučuje emocionalitu 

a mravnú diferenciáciu postojov, skôr určuje narátorku za dostredivé 

„miesto“ i týchto verdiktov. Zámer nespočíva v hľadaní pravdy, ale vo 

vypovedaní toho, čo si pamäť narátorky uchovala ako pravdu. Napokon 

príbeh jedinca je pars pro toto v danej politickej atmosfére povojnovej 

Európy: súdy, väznenia, výsluchy, udávanie, previerky, ľudská i politická 

nedôvera, tichá mocenská vojna, tábory, „triedenie“ odbojárov a partizánov). 

Volanskej autorská narátorka ťahá po celý čas za kratší koniec pri hľadaní 

spravodlivosti a pravdy. Napokon jej ostáva iba okolím nerešpektované 

a ponižované osobné svedomie, a je to jej osobná daň, ktorú musí novým 

podmienkam so starými politickými činovníkmi „zaplatiť“ za svoju pamäť 

a charakterovú výbavu: „Čo to vlastne odo mňa chcel? Radím vám, píšte. 

Poslúchnite. Napíšte si vlastnoručný príspevok k svojmu fasciklu. 

A podpíšem ho tvojím menom, otec, menom, ktoré si dal mame spolu so 

svojou rukou, aby ste kráčali spolu po všetky dni, kým si po vás neprídu“ 

(Bátorová, 2010, s. 239).  

V Bátorovej próze Stred sa v šestnástej kapitole, zdá sa, že pre túto 

kapitolu vzniklo aj jej príbehové okružie, sa začína nenáhlivo :„ Vo veľkej 

posluchárni na Gondovej ulici sa zhromaždilo množstvo študentov. Bolo 

skúškové, ale vedeli o tom. Prednáška bola vypísaná pod názvom, ktorý letel 

v mienkotvorných novinách: Zlaté 60. roky. Barbara Stankeová“ (Bátorová, 

2010, s. 117), lebo sa rekonštruujú dokumentárnym postupom problémy 

doma a v zahraničí, fyzická, intelektuálna a názorová emigrácia 

a prisluhovačstvo, talent a príživníctvo vo vede a v umení, odvaha 

a zbabelosť v slovenskej a českej spoločnosti šesťdesiatych rokov. 

Nasadenie, akým autorka koncipuje túto kapitolu naznačuje, že sa potrebuje a 

musí vyrovnať s pamäťou i nepravdami svojej generácie, ale i generácie tých, 

ktorých politické udalosti desaťročia priamo zasiahli, a to vykoná takmer 

politologickým prístupom k forme „výkladu“ udalosti, k priezviskám, 

dátumom, udalostiam, akciám, ale tým všetkým „zaťaží“ znova svoju 

rozprávačku, ktorá má mravnú prevahu nad väčšinou svojich rovesníkov, 

ktorí boli „tam a vtedy“ nielen pritom, ale aj v tom, čo šesťdesiate až 

osemdesiate roky minulého storočia vniesli do mravného vedomia 

jednotlivca aj spoločnosti a do kvality profesie i života nielen ich, ale aj ich 
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potomkov. Autorkino prozaické resumé dostáva literárnu, príbehovú a 

mravnú pointu vymedzenú smrťou Barbary Stankeovej a čakaním na 

narodenie dieťaťa narátorky. Zovretie dokumentárnej šestnástej kapitoly do 

rodinného príbehu dostáva Bátorovej Stred medzi čítanie so šťastným 

koncom, ale najskôr ukončilo tenziu autorkinej osobnej potreby vyrovnať sa 

za svoju generáciu s tým, čo v jej mravnej pamäti už takmer vymizlo. 

Próza mravných otázok a hodnotových verdiktov si hľadá svojho čitateľa 

i tak, že preferuje „fakticitu“ v literárnom celku, čo bude vo vývine 

kultúrneho celku národného spoločenstva aj prirodzené a naliehavé, keď taká 

literatúra vzniká. Skôr musí čitateľa pristaviť skutočnosť, s akou 

naliehavosťou sa jej prítomnosť v spoločenských dejoch opakuje, hoci si za 

svoje podložie vyberá iné, novšie, no generačne sa prekláňajúce „skúsenosti“, 

a tie sú presúvané „iba“ do tematiky, ale zaváži predovšetkým to vo vedomí 

čitateľa, že sú odvodené z empírie, obalené autenticitou vzájomne sa 

nevylučujúceho verifikovateľného spoločenského a individuálneho 

(prežitého, kolektívnou aj osobnou pamäťou uchovávaného ) faktu.  

 

ZÁVER 

Poznanie, rozlišovanie a využívania pojmu hodnota v spoločenskom, 

občianskom a profesijnom živote sa učia mladí ľudia v rodine a vo 

vzdelávacom systéme prostredníctvom spoločenskovedných predmetov. 

Ďalším významným krokom a učiteľom sa pre adolescentov stáva škola 

života, ktorá k pojmu hodnoty, ako s nimi pracovali pri porozumení 

umeleckému textu, si vyžiada ich zručnosti mravné, psychologické, sociálne, 

závažný obsah a následky so sebou prinesie uskutočnenie obsahov takých 

pojmov ako pravda, spravodlivosť, obetavosť, spoľahlivosť, teda všetko to, 

čo sa zvykne zhrnúť do jediného spojenia, charakter človeka. K termínu 

hodnota a k jeho rozlišovacej empatii voči rešpektovanej štruktúre hodnôt sa 

prirodzene druží zhodnocovanie ďalších obsahov s ich javovou príčinnou 

spoločenskou podstatou: historizmus, historické vedomie, tradícia, 

kontinuita. ktoré vplývajú na spranie sa, na postoje a konanie jednotlivca 

aj spoločenstva, na ich rozhodovanie a precizovanie jednotlivých hodnôt, ich 

tendencií a funkcií, v rámci rozvíjajúce ho a napredujúceho spoločenského 

a spoločenskovedného využívania termínu. A v mozaike obsahu a jeho 

aplikovaní aj v časovom aktualizovaní, či uplatňovania sa, zúčastňuje sa 

termín hodnota od počiatku jej vytvárania tak vo vedomí, ako v poznaní 

(mladého) človeka. 
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