
 
 

161

Kollárova tvorba ako východisková pozícia Masarykovej humanity 

 

Lýdie BÉRESOVÁ 

  

V tejto práci sa snažím o čiastočný popis východiskových pozícií, ktoré tvoria základ 

Masarykovho humanitného ideálu, ktorého idea bola splodená na základe predošlých snáh 

o zaradenie humanity a humanitného zmýšľania do chodu spoločnosti.  

Masarykova tvorba bola ovplyvnená nielen mnohými významnými autormi daného 

obdobia, ale najmä politickou a kultúrnou situáciou, ktorá bola poznačená 

národnooslobodzovacími snahami. Obdobie medzi polovicou 18. storočia a v priebehu 19. 

storočia bolo charakteristické humanistickými tendenciami, v rámci ktorých hlavnými 

pojmami, ktoré sa niesli duchom doby, boli národ, Slovanstvo a humanita (Várossová 1963, s. 

31-50). 

Masaryk ako obdivuhodná politická osobnosť, tak ako českých aj slovenských dejín, 

nehovoriac o jeho obsiahlej literárnej tvorbe, sa počas svojej existencie sám stal ikonou 

humanity, ktorú sa snažil dosiahnuť. Humanita, demokracia a pravda boli jeho hnacími  

motormi, vďaka ktorým sa jeho život stal priamou cestou ich hľadania a naplnenia, či už 

v politickej alebo súkromnej oblasti. Masaryk bol jedným z hlavných zástancov ideí 

Československého štátu. Existencia tohto spoločného štátu mala za úlohu pomôcť obom 

štátom k nezávislému a plnohodnotnému životu37. Masaryk sám nemal tendenciu stať sa 

štátnikom, ale jeho rozhľad a rozumnosť si ľud akoby vyžiadal do poprednej pozície štátnika. 

Pojem humánnosti je ústredným termínom Masarykovej filozofie. Nie je to však 

humánnosť v klasickom ponímaní filantropie alebo súcitnosti. Humánnosť tu vystupuje ako 

ideál, na ktorý sa má človek zamerať, mal by byť cieľom jeho snaženia a konania. Má viesť 

k zlepšeniu spoločnosti, pozitívnemu pokroku. Tento ideál sa skladá z jednotlivín, ktorými sú 

napríklad láska k blížnemu, láska k cudzím národom (alebo aspoň ich tolerovanie), akceptácia 

práv jednotlivcov, ľudskosť a rovný prístup. Nejde však len o orientáciu na druhého, ale aj 

snahu o osobnostný rozvoj. Pochopenie vlastnej dôležitosti ako dôležitej súčasti celku. 

Správny prístup k vlastnej osobe, vlastnému vzdelaniu a duchovnému obohacovaniu. Ak by 

som to chcela generalizovať, použijem slová Zdenka Nejedlého, ktoré uvádza vo svojej knihe 

T.G. Masaryk a to, že masarykova humanita je vlastne „rešpekt človeka k človeku, nežiadať 

to, čo patrí inému, ale taktiež nedať si vziať, čo patrí jemu“ (Nejedlý 1950, s. 335). 

                                                 
37 Spojenectvo s Českou republikou malo Slovensku pomôcť v hospodárskej, politickej a kultúrnej oblasti najmä 
preto, lebo oba národy spájala predošlá spolupráca v minulosti (Pauza, 1989, s. 669). 
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Masaryk sa snažil vytvoriť ideál, ku ktorému by sme sa mohli približovať vlastnou 

tvorivou činnosťou, ktorý by aj v priebehu času nestratil na aktuálnosti a príťažlivosti.  

Prostredníctvom tejto práce sa dozvieme, či to bol naozaj len ideál, ktorý je v bežnej 

spoločnosti nemožné dosiahnuť alebo je humánnosť naozaj reálnym programom, ktorý sa 

napĺňa v aktívnom žití a bytí samotného človeka. Masarykov humanitný program bol v 

mnohom ovplyvnený rôznymi autormi. Ja sa však budem podrobnejšie venovať Jánovi 

Kollárovi, ktorý bol jedným z najvýznamnejších ideových Masarykových učiteľov. On sám 

vychádzal v mnohom z nemeckej filozofie, či J.G. Herdera, ktorý bol sám významným 

predstaviteľom humanistickej filozofie.  

Ak ide o Kollárovu prácu O literárnej vzájomnosti, názory v nej prezentované, mali 

nesmierny vplyv na Masaryka a jeho predstavu o vzájomnosti, demokratickom zmýšľaní, či 

humanite. Kollárove rozpravy boli napísané ako reakcia na utláčanie slovenského a českého 

národa. Kollár tento svoj názor vyjadruje už aj v predspeve Slávy dcéry: „Národ aj česť 

zmizli, s jazykom tu zahynuli aj bohovia, len sama zostáva príroda nezmenená. Les, rieky, 

mestá a dedina zmeniť svoje meno slovanské nechceli, iba telo je v nich, duch Slávy nie je“ 

(Kollár 1824, s 11).38 Vidíme tu nostalgický pohľad na vtedajšiu politickú a sociálnu situáciu, 

ktorá by sa dala nazvať bezútešnou. Kollár v tomto odseku akoby poukazuje na čiastočné 

vymretie ducha českého a slovenského národa, ktorý sa vzdal pod tlakom okolností svojho 

jazyka a presvedčenia, ale jediné, čo mu ešte ostalo, bola zem, vlasť, ktorú mu zatiaľ nik 

nevzal. Môžeme predpokladať, že ak ostalo „telo“, ducha Slávy môžeme znova oživiť. 

Slovania ako národ budúcnosti majú určite tú schopnosť. Jediné, čo im v tom bráni, je útlak, 

nesloboda, zakríknutosť, chýba nám hlas na to, aby sme volali o svoje práva.  

Problém neslobody slovenského a českého národa39 a s tým spojenej neschopnosti 

a nemožnosti hlbšieho rozvoja národného myslenia, jazyka a kultúry je často rozoberaným 

problémom medzi rôznymi slovenskými a českými autormi. Najdôležitejšie je ale 

konštatovanie, ktoré by sa dalo nazvať spoločným, a to, že náš národ nie je slabým, ani 

neschopným, ale len utlačeným  a zahriaknutým, čo sa dá odstrániť a prekonať. S týmto 

súhlasí podľa Čapka v Hovoroch40 aj Masaryk, keď tvrdí, že: „V našej histórii chýba 

predovšetkým tri sto rokov plného a slobodného života politického a duchovného, z toho si 

                                                 
38 Národ v Kollárovom ponímaní obsahuje vlastne zastúpenie všetkých slovanských národov (slovenský, český, 
ruský, poľský a srbský). Tento národ pozostáva z rôznych kmeňov, ktoré majú k sebe blízko, či už po jazykovej, 
kultúrnej alebo duchovnej stránke. Vynecháva ostatné „cudzie európske národy“. 
39 Národ slovenský, ktorý bol utláčaný zo strany Nemecka, následne Maďarska. Rovnako aj národ český, ktorý 
tiež svoj potenciál v rámci vývoja a pokroku nevyužil hneď zo začiatku, ale značne skôr mal možnosť napraviť 
tento nedostatok.  
40 ČAPEK, K. (1990): Hovory s T.G. Masarykem. Praha : Československý spisovateľ. 
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vykladám istú nie hotovosť našej politiky...každá nesloboda bráni charakteru vyvinúť 

a rozvinúť sa plne po svojom vnútornom zákone“ (Čapek 1990, s. 338). Práve k tomuto 

problému sa prvotne vyjadruje aj Kollár, keď hovorí: „Ak idú iní cestou hladšou, ťažko my a 

neskoro za nimi: tým sme ale a náš národ mladší. My, čo iní dokázali, poznáme, ale je to 

skryté pred inými, čo my máme byť v knihe ľudstva“ (Kollár 1824, s. 96). Tu môžeme vidieť, 

ako Masaryk pokračuje v Kollárovskej línii. Nadväzuje na myšlienku budúceho vývoja 

slovanských národov, zároveň sa však bližšie zameriava na český a slovenský národ. 

Kollárova predstava budúcnosti má pozitívny charakter, najmä ak ide o budúcnosť Slovanov.  

Kollár videl najdôležitejšie kroky slovenskej vzájomnosti práve v aktívnom zapájaní 

sa do kultúrneho života. Príkladom je sledovanie rozvoja slovanského školstva, katedier 

jazyka a literatúry, ako opisuje vo svojom diele O literárnej vzájomnosti, kde podrobne 

rozoberá pomocné prostriedky na ceste k podpore vzájomnosti. Nimi sú napríklad „slovanské 

kníhkupectvá, výmena kníh medzi spisovateľmi rozličných kmeňov, stolice a školské katedry 

slovanských nárečí, kde sa mladí ľudia budú učiť základom, všeobecné a všenárečové 

Literárne noviny, ktoré by recenzovali diela a informovali o nich...“ (Kollár 1954, s. 179).41 

V sumári šlo Kollárovi o pozdvihnutie slovanskej vzdelanosti a sebavedomia, ako konštatuje 

Masaryk vo svojej Českej otázke (Masaryk 1969, s. 24). Vzdelanosť je základným pilierom 

k podpore národného uvedomenia, spolu s myšlienkou slovanskej vzájomnosti. Ako bolo už 

vyššie spomínané, najdôležitejšie puto vidí Kollár v kultúre, s čím sa stotožňuje aj Masaryk. 

Kultúra môže spojiť celé ľudstvo, a zároveň spieť k tvorbe humanity. Tu je vrchol Kollárovho 

náhľadu o využití kultúry zanechanej predošlými pokoleniami.  

Kollár sa v rámci myšlienky slovanskej vzájomnosti obracia na pomoc k všetkým, 

ktorí majú ochotu zapojiť sa do uvedomenia a zlepšenia postavenia národa v rámci širších 

rozmerov. Obracia svoju pozornosť nie len na literátov a vzdelaný ľud, ale aj na obyčajný 

ľud, ktorý je základným pilierom národa ako takého, pretože ten sa neskladá len z mocných 

a známych, ale aj z úbohých a pracovitých: „Lebo nielen myslitelia, vzdelanci, lepší 

a vznešenejší v národe sa s veľkou účasťou ujímajú idey vstupujúcej do verejného života, aj 

surová zberba, ziskuchtivec, blúznivec, vášnivec, ponáhľa sa ju chrániť a rozširovať, sám 

nechtiac a nechápajúc čistotu, význam a vznešenosť tejto idey“ (Kollár 1954, s. 110). 

                                                 
41 Ďalej to boli: „verejné a súkromné knižnice, v ktorých by boli všetky knihy, všetkých nárečí, porovnávajúce 
mluvnice a slovníky na uľahčenie výučby nárečí, ďalej sú to zbierky a vydania národných piesní a prísloví...“ 
(Kollár 1954, s. 179). To malo pomôcť najmä v tom, aby sa jemne zotreli rozdiely v nárečiach, ktoré vďaka 
týmto ľudovým formám boli menšie, ako napríklad v odbornej literatúre. Okrem iného aj:“...postupné 
obmedzenie cudzích slov a foriem, prijatie pravých čisto slovanských, a tým podmienené priblíženie k ideálu 
všeslovanského jazyka, ktorý by bol ľahko zrozumiteľný a v neposlednom rade jednotiaci, filozofický a v duchu 
slovanského jazyka zložený pravopis“ (Kollár 1954, s. 180). 
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Konkrétnejšie to opisuje v Slávy dcére: „...často tichá pastuchova chyžka viac pre vlasť môže 

urobiť, než tábor, z ktorého viedol vojnu Žižka“ (Kollár 1824, s. 92). Avšak predsa len je tu 

istá skupina, ktorá má možno väčšiu zodpovednosť v rámci snaženia sa o obrodenie 

a nápravu, a to sú podľa Kollára práve básnici, ktorí sú najviac duchovne obohatení, majú 

najväčšie čitateľské obyvateľstvo, na ktoré môžu pôsobiť, preto oni ako prví majú nielen 

právo, ale aj povinnosť vzdelávať ľud a národ (Kollár 1954, s. 123). Vidíme, ako sa prikladá 

dôraz na literárnu tvorbu, prostredníctvom ktorej sa má vzdelávať ľud. 

Ako môžeme vydedukovať z Kollárových diel, na ceste k vzájomnosti sú mnohé 

rozdielne možnosti, ktoré môžeme využiť, aby sme dosiahli tento cieľ, ale treba si uvedomiť, 

že tento cieľ je pre nás všetkých spoločný. Dôležité je hlavne, aby každý pracoval: „... 

s chuťou usilovnou na národa roli dedičnej, cesty môžu byť rozličné, len majme vôľu všetci 

rovnakú“ (Kollár 1824, s. 92). Spoločný cieľ môžeme dosiahnuť viacerými cestami. V tomto 

bode narážame na prízvukovanie k ľudskej aktivite, ktorá bola inšpiráciou aj pre Masaryka, 

ako som už vyššie spomínala, že vlastne aj Masaryk bol zástancom aktívneho prístupu 

človeka k svetu a životu ako takému.  

Vidíme, ako Kollár „všeobjíma“ rozdielnosť a hľadá v nej spoločný prvok, ktorý 

pomôže aj pri snahe o slovanskú vzájomnosť. A čo je vlastne vzájomnosť pre Kollára? 

„Vzájomnosť je teda spoločné prijatie, vzájomná výmena a spojený pôžitok. Ale literárna 

vzájomnosť je spoločná účasť všetkých národných vetiev na duševných plodoch vlastného 

národa, je vzájomné kupovanie, čítanie spisov a kníh vydaných vo všetkých slovanských 

nárečiach...“ (Kollár 1954, s. 111). Predstavu vzájomnosti Kollár opisuje aj v Slávy dcére, 

avšak viac poeticky: „Ak ešte Slávy rumy vstanú...Zriaďte obec jedným menom zvanú, 

pevnú, nech ju cudzí darebáci, svornú, nech ju vlastní lakomci nezbúrajú novou zase ranou. 

Údy mnohé jednu hlavu majte...“ (Kollár 1824, s. 95). Čiže vidíme, že podľa Kollára je sila 

obsiahnutá v celku, v spojení síl, v jednoliatosti názorov a cieľov. 

V Kollárovej tvorbe nájdeme prvky tolerancie, ktorú je potrebné rozvíjať, ak chceme 

spokojne spolunažívať  v spoločnosti existujúcich národov bezkonfliktne. Kollár ďalej tvrdí, 

že: „Táto vzájomnosť nie je v univerzalizácii alebo v násilnom zmiešaní všetkých 

slovanských nárečí do jednej hlavnej reči a do jedného spisovného nárečia, ako začali o tom 

snívať niektorí slavisti“ (Kollár 1954, s. 113). A z čoho je vlastne obviňovaný aj Kollár, ide 

však zväčša o nekvalitné výklady jeho myšlienok. Kollár, ak hovoril o podobnosti nárečí, mal 

skôr na mysli podobnosť, ktorá nás spája duchovne (zároveň aj čiastočne lingvisticky), nie 

spojenie na základe spoločného nového nárečia, či jazyka. Neustále sa snažil o prezentovanie 

zachovania každej osobitosti, ktorou ten ktorý národ disponoval.  



 
 

165

Podľa Kollára exitujú rôzne vnútorne prekážky, ktoré nám bránia v dosahovaní 

vzájomnosti. Medzi kmeňmi sa udržiava „tajné roztrpčenie, ktoré neprestáva a udržuje medzi 

kmeňmi a nárečiami nedôveru a napätie, ba často nenávisť, ktorá sa prenáša na deti a vnukov“ 

(Kollár 1954, s. 175). Ale zároveň dúfa, že raz tieto prekážky zboríme a dosiahne sa žiadaná 

vzájomnosť. Súhlasím s tým, že občas nenávisť nespôsobuje vnútorné presvedčenie alebo 

pociťovanie reálnej krivdy, ale len akási získaná, alebo zdedená nenávisť, ktorej príčina je 

dávno zabudnutá, alebo úplne bezpredmetná. Kollár vidí jedinú cestu v zlepšení danej 

situácie, a to je vo svornosti Slovanov, sebadôvere a pokojnom kultúrnom vývoji (Bredler 

1923, s. 10). Kollár sa na celú situáciu a budúcnosť nazeral optimisticky a tvrdil, že:„... skôr 

alebo neskôr určite padnú všetky priehrady, ktoré porušujú ešte dnes vzájomnosť veľkého 

slovanského kmeňového zväzku“ (Kollár 1954, s. 177). 

Podľa Kollára nastúpi „vláda“ slovanských národov, ktoré budú mať v rukách 

sústredenú moc, ktorú však nebudú nepremyslene využívať vo svoj prospech, ale v prospech 

všeobecného blaha.„U ostatných národov je humanita podriadená národnosti, u Slovanov 

národnosť humanite“ (Kollár 1954, s. 156). 42 Jedným z hlavných problémov, ktoré Kollár 

rozoberá je práve utláčanie malých národov, konkrétne Slovákov, ktorí na tom v danej dobe 

boli najhoršie. Práve oni na vlastnej koži zažili nespravodlivosť a neslobodu, práve oni 

pochopia, aký je dôležitý boj proti utláčaniu národov, boj za rovnosť národov a jednotlivcov. 

Masarykovo ponímanie národa sa pohybovalo v širokých intenciách. Chápal národ 

nielen kultúrne, ale všeobecne, nadnárodne, občiansky. Zaoberal sa otázkou malého národa: 

“Problém malého národa je problém národa českého“(Masaryk 1990a, s. 67). V ponímaní 

Čechov nie je národ ako taký viac vnímaný politicky, ale skôr ako „osobnosť mravná“, kde 

patrí nielen pôda, jazyk, ale aj literatúra - poézia, cit, mravnosť, veda, či náboženstvo 

(Masaryk 1990a, s. 67- 68). Masaryk vidí rozdiel medzi štátom a národom. Národ je ako už 

bolo spomínané, tvorený z rôznych prvkov ako kultúra, cit, literatúra, hospodárstvo atď., 

jednoducho prirodzený organizmus, na rozdiel od štátu, ktorý je zase umelo vytvorený 

organizmus (Masaryk 1990a, s. 69-70). 

Zlepšenie situácie malých národov patrilo k Masarykovmu celoživotnému úsiliu. Je 

známe, že nie ľahká cesta prináša vytúžené ovocie úspechu, ale cesta ťažká, ktorá si vyžaduje 

viac úsilia. Problém malého národa mala vyriešiť snaha o samostatnosť, samostatné 

sledovanie a plnenie vlastného humanitného programu, nie spoliehanie sa na pomoc zvonka 

                                                 
42 ... a následne humanitu Masaryk subsumuje pod náboženstvo. 
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(túto pomoc nám mali toho času poskytnúť Rusko, či Viedeň).43 Ak však ide o Čechov 

a Slovákov, tento problém sa mal vyriešiť spojením ich síl, vo vzájomnej politickej jednote.  

Opäť tvrdí, že tieto národy si boli tak blízke, že ich vzájomné spojenie sa nedá 

pokladať za násilné riešenie tejto otázky (Opat 1990, s. 21). Sám Masaryk nevidel žiaden 

zásadný rozdiel medzi týmito dvoma národmi. Vidíme tu podobnosť jazykovú, kultúrnu, 

samozrejme isté odlišnosti boli zrejmé, ale nie natoľko, aby mohli vytvoriť neoddeliteľnú 

prekážku pri spojenectve. Preto bol Masaryk jedným z prvých, ktorí videli riešenie 

československej a hlavne slovenskej situácie práve v spoločnom štáte, ktorý by svojím 

spojením dosiahol nielen na veľkosti, ale aj na vnútornej sile.  

 V rámci týchto snáh je dôležité zároveň zachovávať aj duchovný a kultúrny rozvoj: 

„Nepovznesieme ducha svojho a ducha národa nášho k vyššej a ušľachtilejšej činnosti ako je 

to u susedov, nielen nenadobudneme svoje čestné miesto v rade národov, ale neuhájime 

konečne ani svoje prirodzené bytie“ (Masaryk 1969, s. 157). Ako sa dočítame v Hovoroch, 

Masaryk nepodceňuje citovú hodnotu slovanskej vzájomnosti, ale ako vraví: „vidím v nej 

stupeň k vzájomnosti širšej a najširšej. Už Kollár hlásal vedľa vzájomnosti slovanskej tiež 

vzájomnosť s národmi neslovanskými“ (Čapek 1990, s. 336).44 V týchto slovách vidno 

„všenárodný“ charakter myšlienok vzájomnosti orientovanej nie len obmedzene na národy 

slovanské. Všetky tieto snahy o pozitívny prístup národa k národu, človeka k človeku, 

vzájomné vzdelávanie negramotných tými vzdelanejšími, snahu o svornosť a vzájomnú 

podporu môžeme chápať ako prejavy humánnosti, či už v Kollárovom alebo Masarykovom 

ponímaní. 

Myšlienka vzájomnosti sa podľa Masaryka zrodila na Slovensku práve preto, lebo 

Slováci doteraz nemali dostatočne rozvinutú literatúru, nemali v nej žiadne svoje 

charakteristické prvky, preto boli ako prví ochotní k tomu, aby „svoje ruky rozprestreli 

k objatiu všetkých Slovanov“ (Masaryk 1969, s. 61). Na druhej strane by sme sa však mohli 

zamyslieť nad tým, či je takáto otvorenosť voči novým prvkom pozitívna, keďže môže 

mladému národu aj ublížiť, pretože prijímanie cudzích tradícií a názorov nie je práve 

najlepšou cestou k vytvoreniu si vlastného svojského národného charakteru. Ale zase musím 

                                                 
43 Situácia pre Slovensko a Česko nebola veľmi priaznivá, keďže snaha o osamostatnenie sa  v rámci Rakúsko- 
Uhorska pripadala len na dve riešenia, a to pomoc z Viedne alebo z Ruska. Ani jedna možnosť by však v tomto 
období nevyriešila adekvátne danú situáciu, pretože by k želanému osamostatneniu možno došlo, ale závislosť 
Slovenska a Čiech by pripadla znova na ďalší štát. 
44 Podľa Rosenbauma (slovenský literárny kritik a historik) sa Kollár líši od ostatných novým obsahom 
slovanskej myšlienky, ide mu hlavne o politicko-dejinné poslanie, o úlohy pre ľudstvo. Zároveň Slovanom 
vymedzoval rovnoprávne miesto medzi  inými národmi vo svete (Rosenbaum 1954, s. 10). 
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podotknúť, že ani Kollár, ani Masaryk sa nesnažili o preberanie národných, jazykových alebo 

kultúrnych prvkov z iných národov. 

Prekvapujúca je aktuálnosť Kollárových slov, keď hovorí o vlastenectve: „Nálada 

medzi národmi je teraz taká, že vrúcna láska k vlasti je skôr hriechom voči človečenstvu ako 

voľné občianske zmýšľanie proti hriechom vlasti. Chráňme sa pred tupým, neznášanlivým, 

nenávistným vlastenectvom, pretože je často iba zámienkou k najčernejším skutkom, okrem 

krajana pozná len nepriateľa, slúži často ako zdanlivé ospravedlnenie urazených ľudských 

práv a zneužitého násilia proti slabším susedom alebo krajanom patriacim k iným národom. 

Týmto vôbec nechceme lásku k vlasti nijako zatratiť, ale želáme si, aby opustila antický 

charakter a prijala charakter humanity“ (Kollár 1954, s. 128-129). Podľa môjho názoru 

v súčasnej dobe je láska k národu naozaj považovaná za určitý nebezpečný prvok. Problémom 

je však istá extrémnosť názorov, ktorá je charakteristická pre terajšiu dobu. Na jednej strane 

sa buď stretneme s krajnými zidealizovanými nacionalistickými sympatiami k vlastnému 

národu alebo štátu, čo značí nekritické chápanie. Na druhej strane sa stretávame s absenciou 

citu voči vlastnému národu a štátu, dokonca s kozmopolitizmom, kde láska k cudzím 

národom je silnejšia. Určitou strednou cestou by mala byť kritická láska k rodnej vlasti, 

k pôde, ktorú môžeme nazvať svojim domovom. Inak by sme sa mohli dostať do značných 

problémov, pretože ako tvrdí Gluchman, ak ide o otázky nacionalizmu, tie môžu v extrémnej 

forme dosahovať úroveň zníženia humánnosti, dôstojnosti a práva človeka v situáciách, keď 

sa od jedinca ako člena spoločnosti vyžaduje, aby všetky svoje práva podriadil štátu. V tejto 

situácii sa štát stáva najvyššou hodnotou, ktorej sa podriaďuje aj život jedinca, ktorý musí 

štátu obetovať (Gluchman 2005, s. 156). V takýchto prípadoch mizne snaha o humánne 

zaobchádzanie, či už s človekom alebo národom.  

Masaryk reaguje na tento problém tým, že hovorí o situácii, keď svoj národ milujeme 

tak, že k inému národu pociťujeme nenávisť, chápeme iné národy ako hrozbu. Kladie si 

otázku: Je možné vôbec milovať iný národ tak ako ten svoj? Bolo by to vôbec prirodzené? 

Mohli by sme sa o to snažiť alebo sa snažiť aspoň nie nenávidieť a „mravný svet sa pred nami 

otvorí“ (Masaryk 1990a, s.58). Tu vystupuje tolerancia, ktorú môžeme považovať za jeden 

z hlavných pilierov humánnosti, kde vystupuje ako jedna z hlavných požiadaviek. Požaduje sa 

tolerancia pri spolunažívaní s inými národmi, nie slepá závisť, či nenávisť.„Kus 

kozmopolitizmu ...patrí k výbave každého moderného človeka. Poznať druhé národy, aby sme 

lepšie poznali akosť a osobitosť národa vlastného. Velebiť svoj národ len preto, že tie druhé 

sú nám cudzie a neznáme, to je láska... slepá...Kultúrny univerzalizmus nevylučuje intímnu 

lásku k svojmu národu ani snahu udržať jeho kultúrnu svojbytnosť“ (Čapek 1990, s. 317). 
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Ako tvrdí Masaryk vo svojich Ideáloch humanitných, idea humanitná je vlastne ideou 

národnostnou, preto by sme ju nemali vnímať osobitne, ani antagonisticky. Národ by mal 

svoje určenie vyjadrovať prostredníctvom humanity, ktorá v sebe obsahuje nielen lásku 

k národom iným, aj k národu vlastnému, k vlastnej kultúre, vzdelaniu,  či pôde. 

Úlohou nášho vzdelania, ktoré je jednou z dôležitých ciest vedúcich k nášmu rastu, 

nielen osobnostnému, ale aj národnému je pomoc prirodzenému vývinu našej svojskosti. Čiže 

nie rebélia, násilie, ale kultúrny rozvoj pomôže národu dostať sa do povedomia ostatných 

krajín ako jedna z jej dôležitých súčastí. Preto Kollár tvrdí, že: „Slovania nikdy neboli 

dobyvačný národ, vždy mali priveľkú lásku k slobode vlastnej i cudzej, príliš detinsky a príliš 

šľachetne zmýšľali, než by dakedy svoje mravy, reč národnosť chceli iným vnútiť, ich 

rozširovanie bolo bezúčelné, ich zamestnanie nevinné“ (Kollár 1954, s. 169). Práve tu vidíme, 

ako Kollár verí v šľachetnosť samotného človeka, jeho dobrotivé vnútro, ktoré samo je 

humanitou. „Koruna humanity bude vybojovaná nežnými, tichými prostriedkami“ (Kollár 

1954, s. 160). Masaryk inšpirovaný Kollárom tvrdí, že: „Ak je humanita cieľom všetkého 

myslenia, musí byť cieľom aj všetkého snaženia, humanitu dosiahneme len humanitnými 

prostriedkami - osvietenou hlavou a teplým srdcom“ (Masaryk 1969, s. 154). Masaryka však 

nemôžeme obviniť z naivity, práve naopak, jeho triezvi pohľad na svet a realitu nás 

prekvapuje, keď aj napriek snahe o zmierlivé dosahovanie cieľov je ochotný nezahadzovať 

zbrane, ktoré občas každý národ potrebuje na svoju obranu pred nepriateľom. 

Masarykovo ponímanie humanity ako takej presahuje chápanie humanity v klasickom 

zmysle filantropie. Masaryk spája pojem humanity s pojmom národ a následne takto chápe 

humanitu v oveľa širšom ponímaní. Pre Masaryka je charakteristické to, že jeho názory na 

otázky sociálne, politické, humánne a rôzne iné nie sú striktne uzavreté a neprikláňajú sa len  

k jednej krajnej verzii. Ako to badať aj pri jeho snahe o spojenie rozumu, citu, vzdelania, či 

kultúry. Pre dokonalosť alebo aspoň pre harmonický chod spoločnosti a sveta je dôležité 

chápať snahu spájania rôznych prvkov. Akýsi pokus o eklektizmus v živote človeka. Vrátim 

sa k problému, ktorý bol vytýčený na začiatku práce. Je naozaj ideál humanity realistickým 

cieľom, ktorý budeme schopní dosiahnuť? Musím konštatovať, že odpoveď nie je 

jednoznačná. Určite čiastočne sme schopní pomaly sa približovať k ideálom, ktoré sú 

vytýčené. Ak by som mala posúdiť, či je evidentná želateľná zmena v priebehu uplynutého 

času, tak konštatujem, že podľa môjho názoru pravdepodobne áno. Už len vytýčenie takéhoto 

ideálu svedčí o tom, že je evidentná snaha o zlepšenie spoločnosti. Ale, aby sa nám tento 

humanitný ideál nestal utópiou, možno by bolo lepšie zamerať sa vo svojej činnosti na ideály 

čiastočné, ktoré sú bližšie nám ako obyčajným ľuďom. Myslieť nie abstraktne, ale konkrétne. 
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Na základe rozčlenenia týchto cieľov sa naša snaha o humanitu a jej dosahovanie môže zdať 

pomalé, ale je pravdou, že na malé kroky sa ľahko zabúda, keď ich zatieni veľký krok 

ľudstva. Ale sami vieme, že bez jednotlivých krokov by sme sa neposunuli ani o jeden veľký 

krok dopredu. Následne musíme veriť v pokrok. Ten vidíme aj sami na sebe, ak máme snahu 

sa zlepšiť, tak prečo nemať vieru v pokrok ľudstva. Kollárov pohľad na pokrok ľudstva 

ovplyvnilo aj Masarykovo chápanie pokroku. Keďže Kollár bol zástancom myšlienky, že 

kráčať neustále dopredu je jedným z cieľov ľudstva. Masaryk tvrdí, že: „Musíme veriť 

v pokrok, že sa život jednotlivca a celku lepší, a že bude stále lepšie. Kto verí v pokrok, 

nebude netrpezlivý. Pokračovať znamená prekonávať zlé - zlé prekonávať dobrým - to nie je 

také ťažké, ale ťažké je prekonávať dobré lepším“ (Masaryk, 1990a, s. 60).  Masaryk však nie 

je naivný, chápe, že pokrok nie je vždy pozitívny, ale zároveň verí v neustály posun človeka 

vpred. 
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