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                          NÁROD V KONFESII, KONFESIA V NÁRODE
181

      

                         

                                                    Gita  Geremešová           

 

Abstract: Nation in Confession,Confession in Nation. This study analyses a phenomenon 

of the national as the cultural and political entity,collective identity on which level 

approaches an intersection of the ethnic, linguistic, territorial, economic and the religious. 

A result of the intersection of the Christian-Catholic and the national is the oscilation 

towards the traditional conception of nation when the national becomes a collective „being“, 

timeless, supra-individual entity. Such a concept of a homogenised society may be 

ideologically and politically motivated and misused. On the contrary, the Lutheran 

confession or protestantism, respectively, does not accommodate to a modernist conception 

of a nation and the national, the nation is a consequence of  movements of the industrial era 

which has been shattering  traditional society also by  means of the character of evanjelical 

piety. 

 

 

Pravdepodobne sa nepomýlime, ak úvahu na tému národ, národné, cirkev, konfesia budeme 

situovať do stredoeurópskeho priestoru. Ide totiž o svojbytné, neopakovateľné a špecifické 

geopolitické a kultúrne súradnice, v ktorých formovanie národa – pre mnohých sekulárneho 

náboženstva – bolo jedinečným aktom aj vo vzťahu ku nezastupiteľnému miestu a úlohe 

kresťanského náboženstva v ňom.  

Ako sme naznačili, región strednej Európy 19. storočia, teda storočia nacionalizmu, je práve 

tým teritóriom, kde rozmerom moderny je formovanie národa /ov/ - jeho epifenoménom je 

nacionalizmus – a národ, národné prichádza do kontaktu s konfesiou /konfesiami/ 

v zaujímavých konotáciách a súvislostiach.  A nielen to. Etnická, jazyková, konfesionálna, 

sociálna i ekonomická pluralita, heterogenita tohoto územia poznačila sprievodné javy 

moderny, predovšetkým procesy diferenciácie do tej miery, že v istom zmysle sa stredná 

Európa na prahu 20. storočia stala predobrazom postmoderného (západného) sveta, jeho 

pozitív i rozporov, konfliktov a protirečení.  A pri troche „fantázie“ snáď i predobrazom 

kontrastov aktuálneho globalizujúceho sa sveta, kde práve fenomény náboženského, 

národného, etnického s tendenciou úniku do fundamentality, bigotnosti, hypertrofie významu 

pôvodných foriem hrajú obrannú funkciu voči atakom nadnárodného kapitálu, 

amerikanizovanej kultúry i pokusom o syntézu Východu a Západu v podobe New Age, či 

iných pokusov o novú, netradičnú a hlavne necirkevnú, ainštitucionálnu formu religiozity. 

                                                 
181

 Štúdia je čiastkovým výstupom riešenia grantovej úlohy KEGA  1/0789/11 Občianske kompetencie ako 

súčasť kľúčových kompetencií žiaka strednej školy.   



 61 

Dialektiku vzťahov medzi globalizáciou, národnou identitou a xenofóbiou francúzsky 

historik E. Hobsbawm charakterizuje ako proces, kde sa „identity založené na príslušnosti 

k väčšiemu celku, akým je národný štát, rozbíjajú na sebecké skupinové identity či dokonca 

na ne-národné súkromné identity fungujúce na princípe ubi bene ibi patria“.
182

     

Národ ako aktívna politická a kultúrna veličina „operuje“ v priestore určitej /určitých/ 

konfesie /konfesií/, pričom, a to chceme osobitne zdôrazniť, vierovyznanie /isteže 

kresťanské, akurát ide „iba“ o provenienciu katolícku či protestantskú, evanjelickú/ môže 

domýšľať, posilňovať, predurčovať, prejudikovať istú, celkom konkrétnu koncepciu národa. 

Zvyčajne sa hovorí o poňatí tradicionalistickom a poňatí modernom. Obe, ale 

tradicionalistické osobitne, v prepojení s katolíckym, vhodne ideologicky „upravené“ a 

zasadené do adekvátnej politickej atmosféry, vytvára monolit – iba jeden národ, jedna viera, 

jedna strana, jeden vodca… Pluralita či autochtónnosť, neopakovateľnosť, jedinečnosť, 

zvláštnosť kultúr, etník, náboženstiev a národov globalizujúceho sa sveta zostáva iba planou 

ilúziou. Podobne môže byť ilúziou budovanie spoločnosti na občianskom princípe, kedy 

národné a konfesionálne je jedným z viacerých rozmerov občana, nie jeho prapôvodnou 

substanciou, resp. občianske sa rozpúšťa v národnom a náboženskom, teda mizne.       

Na takýto sled úvah nás priviedol literárny a kultúrny historik Anton Augustín Baník /1900 – 

1978/, ktorý v Slovenských pohľadoch v roku 1947 publikoval stať s názvom O dialektickej 

podstate slovenského konfesionalizmu alebo povedané autorom samým: „Skúmajúc funkčnú 

dialektiku slovenského konfesionalizmu, ako sa nám javí najmä od konca 18. storočia (…), 

bezpečne vysvitá nerovnaká účasť slovenských katolíkov a evanjelikov na utváraní ich 

spoločného diela (…), táto nerovnaká účasť slovenských katolíkov a evanjelikov 

v národnom živote ukazuje zreteľnú dialektiku, podľa ktorej v budovaní slovenského 

duchovného sveta katolícki Slováci prejavujú viac nacionálne-kolektívnej impulzívnosti, a 

evanjelickí Slováci zas viac kultúrne-individuálneho elánu (…).“
183

 Isteže tu nejde o pocity 

favorizovania určitého náboženstva, resp. smeru kresťanstva a už vôbec nie o vyvolávanie 

nálad „malosti“ tej – ktorej konfesie či autorovej predpojatosti. Berieme to ako úsilie o 

vedeckú objektivitu kultúrneho a literárneho historika a podobne sú mienené aj naše úvahy, 

teda žiaden predsudok voči tej či onej konfesii či nebodaj pohľad neznášanlivosti a 

intolerancie.
184
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Nie tak dávno skupina predstaviteľov rakúskej a slovenskej historiografie, literárnej vedy, 

etnológie, muzikológie… predstavila odbornej verejnosti súbor štúdií, v ktorých sa zaoberá 

mnohovrstvovým utváraním kolektívnych identít v stredoeurópskom regióne. Autor úvodnej 

štúdie, profesor M. Csáky upozorňuje, že „v protiklade ku zvyčajnej tematizácii 

kolektívnych identít z „národného“ hľadiska sa (…) oplatí venovať viac pozornosti práve 

tým skutočnostiam, ktoré národná ideológia považuje za brzdiace, menovite etno-kultúrnej a 

jazykovej pluralite životného sveta strednej Európy, ktorý by sa dal opísať ako „komplexný 

kultúrny systém““.
185

 Takáto konštatácia rakúskeho historika provokuje otázku, čo 

s náboženstvom, pluralitou  náboženstiev,  konfesií, cirkví a denominácií, náboženských 

spoločnosti štátom, resp. monarchiou uznaných a neuznaných /Predlitavsko, tj. rakúska časť 

monarchie/ či štátom recipovaných /Zalitavsko, tj. uhorské krajiny/. Podobne s javom 

plurality cirkví, náboženských spoločnosti a denominácií možno „kalkulovať“ v buržoáznej 

Československej republike, viacmenej v Československu po roku 1948 a o realitách 

ponovembrového Československa ani nehovoriac.       

V súvislosti s modernizáciou, procesmi akcelerovaných ekonomických a technických 

transformácií, ktoré viedli v Európe v 19. storočí nielen k zjednocovaniu, ale zároveň 

k diferenciácii, spoločenskej segmentácii i individuálnej fragmentácii ako neistote, kríze 

identity  - mimochodom práve takú  strednú Európu ako „určitý stav mysle“ majstrovsky 

opísali filozofujúci literáti F. Kafka, R. Musil, J. Roth, S. Zweig, H. Broch, S. Doderer, ktorí 

v agónii individuálno-ľudskej i celospoločenskej tohoto mnohonárodného celku rozpoznali 

akúsi predohru budúcej krízy Európy a vo svojich dielach pretvorili túto skúsenosť rozpadu 

a agónie vo veľkú metaforu duchovnej krízy západného človeka -  hovorí M. Csáky o 

„vertikálnej diferenciáci“. V náväznosti na predmet nášho skúmania je zaujímavejšia – 

podľa uvedeného autora – resp. autorom pomenovaná  ako tradičná „horizontálna 

diferencovanosť“, pluralita strednej Európy. „Spočívala v etnickej mnohotvárnosti, 

v polyglotnosti jej obyvateľov, v bohatej kultúrnej rozličnosti, ako aj v skutočnosti, že tu 

naďalej existovali tri monoteistické svetové náboženstvá, kresťanstvo, židovstvo a islam vo 

svojich najrozdielnejších formách.“
186

 Táto mnohonásobná pluralitná situácia ponúkala 

možnosť interakcií, zahŕňala však aj stálu prítomnosť diferencií a následne protikladností. 

„V takom komunikačnom systéme“, pokračuje uvedený autor „nadobúda mimoriadny 
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význam interakcia rozličných elementov ako vzorov (kódov) správania sa, dokonca aj pri 

utváraní „národných“ kolektívnych identít.“
187

 V tejto optike pohľadu potom národ, národ 

ako kolektívna identita je viacnásobnou entitou, množinou, kde dochádza ku prieniku 

etnického, jazykového, teritoriálneho, sociálneho, väzieb zvykov a tradícií, náboženského a 

ide už len o to, ktorá z týchto identít = kulturalít, v akom čase, na akom mieste, za akých 

ekonomicko-politických a kultúrnych podmienok „prehovorí“, resp. ktorá z týchto idealít má 

„navrch“. Alebo to možno povedať ešte ináč: ide o to, či spomenuté epifenomény národného 

majú zmysel sami v sebe (národ ako výnimočnosť, nadradenosť, výlučnosť viery, etnika, 

zvykov, tradícií) s cieľom brániť, ale hlavne útočiť, urobiť všetko pre hypertrofiu obrazu 

nepriateľa. Možno postupovať aj iným spôsobom – parametre a indikátory národného sú len 

prostriedkom, pomôckou na to, ako vyjsť v ústrety modernizačným integračným trendom, tj. 

sú nástrojom integrácie pri budovaní štátu a jeho „nadstavby“ – občianskej spoločnosti.      

Domnievame sa, že aj vo vzťahu k úlohe a vôbec postaveniu kresťanských denominácií a 

cirkví vo funkcii štátneho cirkevníctva v rakúskej monarchii, následne s nezanedbateľným 

vplyvom na pôde 1. Československej republiky /na Slovensku osobitne/, je národ, národné, 

interpretácia pojmu národ v teoreticko-sociologických, prípadne filozofických horizontoch, 

ale hlavne jeho vplyv a dopad na povedomie národného vo funkcii či ako rozmer 

každodenného vedomia, poznačený aj konfesionalitou katolíckou a konfesionalitou 

protestantskou, presnejšie evanjelickou, resp. ich svetskými presahmi a dôsledkami.      

Vo vzťahu k pojmu národ, národné vedomie, nacionalizmus, nacionálne uvedomenie – „kto 

chce, tak nech si medzi nimi rozlišuje“
188

 – a definovaniu obsahu uvedených kategórií, 

stotožňujeme sa s názormi tých teoretikov, ktorí rozlišujú medzi výkladom  t r a d i c i o n a l 

i s t i c k ý m  a pohľadom  m o d e r n i s t i c k ý m .
189

               

Tradičné, tradicionalistické „uchopenie“ entity národ znamená formu etnického vedomia, 

pričom etnos je bytím a  formou akejsi „primárnej“, „pôvodnej“ pospolitosti a odlišuje sa od 

„sekundárnych“, „umelých“ a „odvodených“ spôsobov združovania sa. Základnou 

„veličinou“ etnosu je „pokrvná“ príbuznosť – a zdá sa, že náboženské, kresťanské, katolícke 

je akoby jej substanciou i atribútom zároveň -   tá sa prejavuje predovšetkým vedomím 
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spolupatričnosti, spoločnou kultúrou, ktorej kryštalizačným jadrom je jazyk; jazyk viac alebo 

menej kopírujúci religiózne patriarchálno a jeho spôsob života. Národ je kolektívnou 

„bytosťou“, akousi nadprirodzenou, transcendentnou, večnou entitou, vyšším celkom, ktorý 

je nadradený indivíduu. Neopakovateľné, jedinečné, zvláštne, osobité na úrovni indivídua či 

subkultúry je prekryté (násilne alebo so spontánnym súhlasom) vedomím jednoty = 

homogenity = konformity, pluralizmus foriem alias občianska spoločnosť je nahradený 

princípom jednoty.         

Už tu spomínaný A. A. Baník používajúc „provokujúce“ spojenie  n a c i o n á l n y  

konfesionalizmus, resp.  k o n f e s i o n á l n y  nacionalizmus
190

, keď rozoberá svetské, 

sekulárne, sociologické presahy katolíckej konfesionality v korelácii ku národnému, jeho 

analýzy nás presviedčajú o tom, že tradicionalistické poňatie národa našlo oporu a 

pochopenie v západnom, latinskom, katolíckom kresťanstve. Hovorí: „(…) pre celkové 

katolícko-cirkevné myslenie je príznačné práve nadracionalistické, objektivistické a 

kolektivistické ponímanie sveta (…), z univerzalistického rázu katolicizmu (…) treba 

vykladať i to, že u slovenských katolíkov akoby prevládal záujem o spoločný, kolektívny 

rozvoj, vzrast a dobrobyt Slovákov (…).“
191

 V zjednodušenej interpretácii možno autorovi 

rozumieť aj nasledovne: katolicizmus za základný prameň svojej vierouky považuje nielen 

Bibliu, Písmo sväté – Starý a Nový zákon, ale i tzv. posvätné podanie /tradíciu/, zjavené 

pravdy viery a mravov, nenapísané v Písme svätom, avšak neomylne prenášané z generácie 

na generáciu, zvlášť prostredníctvom učiteľského úradu cirkvi. Písmo a tradícia tvoria tzv. 

vzdialené pravidlo viery, kým najbližšie pravidlo viery je „slovo Božie ako napísané, tak 

tradované, vysvetlené neomylnou autoritou cirkvi.“ Ku katolíckej tradícii patria uznesenia 

všetkých 21 doteraz uskutočnených ekumenických koncilov, diela cirkevných otcov a 

výroky pápežov prenesené „ex cathedra“. Teda vedomie jedného neomylného patriarchu, 

jednej cirkvi, jedného nespochybniteľného výkladu zjavenia, jednej moci s hierarchickou 

štruktúrou vyvolávajú a posilňujú vedomie jednoty, spolupatričnosti   aj na úrovni 

národného, štátneho či skupinového. Onen pocit sunáležitosti nenahlodáva protestantské 

„sola Scriptura“, tj. iba „Písmo ako jediný prameň božského zjavenia, viery a života“, a 

navyše Písmo prežité, precítené či interpretované vlastným spôsobom…       

Tomuto tradicionalisticko-katolíckeho výkladu pojmu národ a hlavne jeho spoločensko-

politickým dôsledkom sa venuje O. Bakoš prostredníctvom kritického výkladu spisby, resp. 

osobnosti J. Tisa a jeho koncepcie národa a nacionalizmu. J. Tiso súc do istej miery aj 
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ideológom  Hlinkovej slovenskej ľudovej strany napísal celý rad publicistických článkov, ale 

i statí, ktoré sa „dovolávali“ odbornejšej verejnosti. Z roku 1930 pochádza doslovne 

programová stať s názvom Ideológia slovenskej ľudovej strany. J. Tiso vtedy vo „funkcii“ 

kňaza, politika, poslanca nebol síce ešte predsedom strany s klerikálnou orientáciou, ale jeho 

výpovede už majú váhu a autoritu predsedu; ako poslanec HSĽS na pôde pražského snemu 

nie raz požadoval  autonómny štátny útvar  pre Slovensko. Potrebu zasadiť Slovákov do 

rámca unitárneho /totalitného/ štátu zdôvodňuje aj týmto konceptom národa: „Národ (…) je 

spoločnosť ľudí, ktorí sú jedného pôvodu, jedného telesného typu, jednej povahy, jednej 

minulosti, jednej reči, jedných obyčajov, jednej kultúry rovných cieľov a tvoria  na súvislom 

území organický celok, (…) následkom čoho zbytočným činí pričleňovanie ešte ďalších 

článkov, aby spoločnosť táto mohla dovŕšiť pojem národa“; na inom mieste: „Dvoma 

vrcholnými ideami – Boh a národ – vedená politika zrejme dáva najavo, že má na zreteli 

väčšmi záujem celku než jednotlivcov (…), na tomto základe stojaca politika snažiť sa má, 

aby záujmy celku boli zachované, a nie záujmy jednotlivej triedy, a to žiadnej triedy na úkor 

celku (…).“
192

      

V. Bakoš v komentári ku Tisovej náuke o národe, resp. takémuto patriarchálno-

kolektivistickému videniu národa vyčíta, že je tu snaha, nepochybne ideologicko-politicky 

motivovaná, „homogenizovať spoločnosť, tj. previesť ju do podoby homogénnej jednoty na 

všetkých úrovniach spoločenského života“.
193

 Doložme, že išlo o úsilie aspoň v deklaratívnej 

podoby odstrániť sociálne, kultúrne a ideové rozdiely a rozpory. Malo ísť o vyrovnávanie 

záujmov jednotlivých tried, skupín v rámci jednej všestavovskej organizácie, ibaže takéto 

unifikujúce úsilie bolo sprevádzané tendenciou redukovať diferencovanosť spoločenských 

štruktúr a ich funkcií. Pluralizmus „inakostí“ mal byť nahradený princípom jednoty a 

celostnosti. „Tieto boli symbolizované v znakoch a personifikované postavou Vodcu.“
194

          

Bez toho, aby sme sa problému katolíckeho „videnia“ národa, národného venovali ďalej, 

uveďme ešte jednu závažnú okolnosť. Ako podotýka V. Bakoš, „každý nacionalizmus 

predstavuje určitý partikularizmus a jeho spájanie s kresťanstvom je naviac prejavom 

vnášania sekularizovaných záujmov do kresťanského univerzalizmu“.
195

 Zdá sa, že tento 

problém, s ktorým je konfrontovaný kresťanský nacionalizmus ako taký, bol vlastný od 

počiatkov aj slovenskému kresťansko-katolíckemu nacionalizmu. Ústredný problém tu 
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predstavuje otázka o možnosti harmonizácie kresťanského univerzalizmu, ktorému je vlastná 

idea univerzálnosti človeka ako príslušníka jedného ľudského rodu, ľudstva a jeho vzťahu 

k transcendentnu, Bohu a nacionálneho partikularizmu, ktorý zdôrazňuje jedinečnosť národa, 

stavia na svojráze národnej pospolitosti a jej členov.        

S dilémou katolicizmus alebo nacionalizmus, národný individualizmus alebo kresťanský 

univerzalizmus zápasil i oficiálny ideológ a filozof vojnovej Slovenskej republiky Š. 

Polakovič, autor programu Slovenský národný socializmus /1940/. Spomenutú disproporciu 

vzťahu katolíckeho a nacionálneho či individuálneho a univerzálneho nevyriešil, ale pod 

dojmom absolutizácie národnokatolíckeho utieka sa ku konzervatívnym „hodnotám“, 

súčasťou ktorých bolo odmietnutie dobových tendencií liberalizmu ako „kozmopolitického 

kapitalizmu“.        

Oproti národu ako „odvekej“, „prapôvodnej“ (primordiálnej) entite odvíja sa modernistický 

pohľad, ktorý zdôrazňuje diskontinuitu a chápe národy a nacionalizmus ako moderné 

fenomény, ako rezultáty modernizačných spoločenských pohybov industriálnej éry. Národ 

z tejto teoretickej perspektívy nie je primárnou ani „prirodzenou“ formou združovania sa 

ľudí, ale je niečím, čo sa formuje v čase a formuje sa ako odpoveď na procesy modernizácie 

štátu. Modernizujúci sa štát rozbíja prirodzené celky tradičnej spoločnosti – etnos, rodinu, 

stav, náboženskú obec, lokálne spoločenstvo. Oslobodzuje od doterajších partikularizmov, 

od tradičných väzieb, či už osobných alebo teritoriálnych a hlavne „základnou významovou 

jednotkou spoločenského života sa stáva jednotlivec, autonómne indivíduum, autonómia 

indivídua má dimenzie morálne, politické, právne a ekonomické“.
196

  Zrejme s onou 

autonómiou indivídua a silným morálnym akcentom počíta A. A. Baník, keď v histórii 

slovenského katolícko-evanjelického rozporu ako jeho pozadie vidí rozdielny svetonázor 

obidvoch konfesií so zreteľnými, ako sme už konštatovali, implikáciami na poli národného, 

či už v rovine teoreticko-sociologickej /interpretácia pojmu národ/ alebo prakticko-politickej. 

O protestantskom-evanjelickom hovorí, že má „sklon k racionalizmu, subjektivizmu 

a individualizmu (…), slovenskí evanjelici akoby dávali prednosť osobnému, 

individuálnemu rozvoju, vzrastu a dobrobytu Slovákov“.
197

 Jednoducho,  vieroučné zásady 

protestantizmu, sola Scriptura, sola gratia, sola fide /iba Písmo, iba milosť božia, iba viera/ 

presviedčajú, že človek može byť spasený púhou vierou v Kristovo dielo, tj. iba jednotlivec 

rozhodne, ako naloží s dielom výkladu Písma, s dielom spásy, s dielom života a údelu 

svetského sveta…V národe podľa evanjelického „strihu“ sa potom vynímajú prakticky a 
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teoreticky silné individuality, osobnosti, ktoré tak či onak sa identifikovali s érou 

industriálneho, kapitalistického alebo povedané weberovsky s duchom kapitalizmu.
198

 Silou 

svojej individuality, teda silou viery,  vďaka askéze i pracovnej disciplíne, ktorú predznačil 

každodenný zápas veriaceho jedinca s údelom vyvolenosti či zatratenia Bohom, veriace 

indivíduum napomohlo vzniku moderného národa i štátu, t.j. jednotnému národnému trhu 

s kultúrou „vysokého“ alebo aspoň kodifikovaného spisovného jazyka.            

Snáď najfrekventovanejším pojmom publicistiky súčasnosti je pojem globalizácia, o ktorej 

sa nateraz konštatuje, že priniesla veľkú kultúrnu diskontinuitu, novú nepriehľadnosť, 

planetárnu pluralitu, mobilitu informácií, obrazov, tovarov a ľudí, že hodlá vyprázdniť 

národné štáty. M. Petříček v súvislosti s  „popisom“ termínu globalizácia. Do 

dichotomického vzťahu postavil fenomény univerzalizácie a globalizácie a tvrdí: „Rozdiel 

medzi univerzálnym a globálnym záleží predovšetkým v odlišnom chápaní vzťahu medzi 

dvoma krajnými pólmi poznania /celok-časť, všeobecné-individuálne/: univerzalizmus 

postuluje kontinuitu vo vzťahu lokálneho /partikulárneho/ a univerzálneho (…), kým 

globálny pohľad rešpektuje fakt, že medzi lokálnym a globálnym môže byť diskontinuita 

(…), neredukovateľnosť, neprevoditeľnosť jedného na druhé.“
199

     

Nazerajúc na problém vzťahu národa a konfesie priezorom súčasného postindustriálneho 

sveta, potom trendy globalizácie budú o čosi „milosrdnejšie“ voči protestantsko-

individuálnemu, ktoré už má za sebou nostalgiu po národnom štáte či národe ako jednej 

viere, jednej kultúre, atď. Ale aby sme neboli nespravodliví voči katolíckej konfesionalite: i 

keď tí „najortodoxnejší“ naďalej hľadajú spojivo medzi národným a náboženským, pre 

koncilovú obnovu katolíckej cirkvi /máme na mysli jednanie 2. vatikánskeho koncilu 

personifikované osobnosťou pontifika Jána XXIII, teda roky 1962 – 1965/ platí krédo malej 

ekumény = zbližovanie kresťanských cirkví ako predpokladu budúcej veľkej ekumény = 

dialógu svetských kultúr a náboženstiev postmodernej, pluralitnej spoločnosti.        
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