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Prejavy tolerancie a intolerancie v spoločnosti 

                                                              

Andrea BRIŽEKOVÁ 

 

Úvod 

       Ľudia majú za sebou  veľmi bohaté dejiny, sú späté s ich myslením a konaním, 

zameraným na prekonanie nesebestačnosti jednotlivca nevyhnutnou spoluprácou s ostatnými 

ľuďmi. Práve v tejto spolupráci sa stretávajú názory, postoje, záujmy a činy jednotlivcov, 

ktoré vyúsťujú do filozofických a sociálnych zápasov o uznanie nárokov indivídua na vlastnú 

mienku, presvedčenie. Ide o zápas o diskusiu, dialóg, obhajobu plurality názorov. Na to, aby 

sa ľudia navzájom rešpektovali nestačia len zákony.  Tolerancia nevyplýva automaticky zo 

zákona, ale zákon je ako nevyhnutná podmienka k vytváraniu tolerancie v spoločnosti. 

Toleranciu chápeme ako ochotu pripustiť, že ten kto je väčší a silnejší nemá väčšie ľudské 

práva a z toho vyplývajúce automatické nadradené postavenie. Opakom tolerancie je 

intolerancia. 

       Tolerancia a intolerancia sú pojmy, ktoré stoja na dvoch protipóloch stupnici správania 

sa. V dnešnom svete, keď prebieha globalizácia, tak problémy týkajúce sa tolerancie 

a intolerancie majú oveľa väčší význam, do kontaktu sa dostávajú rôzne kultúry s rôznymi 

tradíciami. 

       Cieľom príspevku je načrtnúť niektoré prejavy intolerancie v spoločnosti, ako sú: 

xenofóbia, rasizmus, nacionalizmus, etnocentrizmus. Práca bude položená prevažne 

v teoretickej rovine a použijeme hlavne analytickú metódu. Hypotézou je sledovať reakcie 

spoločnosti, ktoré sú rôznorodé, od akceptácie až po extrémistické prejavy. Vyústením práce 

bude poukázať na postoje obyvateľstva, čiže na prejavy intolerancie. 

 

1. Predmet tolerancie a intolerancie 

       Latinské slovo tolerancia sa do slovenčiny prekladá ako trpezlivosť, znášanlivosť. Je 

zaujímavé, že sloveso tolero je nielen mnohoznačné, ale aj obsahovo členité. Jeho obsah sa 

viaže na subjekt, ktorý trpí, no nie na objekt, predmet zapríčiňujúci utrpenie a ohrozenie. Ale 

na druhej strane naznačuje aj istý aspekt významu, ktorý možno označiť za predmet 

tolerancie. Zvýrazniť ho môžeme príkladom: Famen tolero alqa re (Hlad niečím utišujem). 

Tento výrok poukazuje  na to, že nedostatok potravy, teda nedostatok predmetu, s ktorým sa 

moje telo integruje, spôsobuje hlad (Seiler V., Seilerová B., 2004). 
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       Kým termín tolerancia zo začiatku označoval len neľúbe strpenie rôzneho náboženstva, 

odlišných hodnôt, najnovšie sa odlišnosť kultúr, názorov začína viac chápať ako zdroj 

duchovného a kultúrneho obohacovania jednotlivca a spoločenstva (Seiler V., Seilerová B., 

2004). V dnešnej dobe sa termín tolerancie chápe ako duchovný postoj (individuálny alebo 

kolektívny), ktorý umožňuje dávať každému slobodu vyjadriť svoje postoje, názory, odlišné 

od názorov iných (Tolerancia: Nehľadaj chyby na druhých, nájdeš ich v sebe, 2010). 

       Pre nás je zaujímavá  súvislosť, teda chápanie termínu tolerancia ako hodnotiaceho  súdu 

subjekt – subjektového vzťahu1 (Seiler V., Seilerová B., 2004). Chápanie termínu tolerancia 

je asi najbližšie prvému svetonázorovému statusu pojmu tolerancia, ktorý nachádzame u J. 

Locka (17. storočie). V tejto súvislosti je typický Terentiov výrok „Tvoja rozvážnosť znáša 

zvyky (mravy) iného“. K zvykom spoločenstva patria aj rozšírené náboženské predstavy 

a rituály. Keďže autor chváli rozvážnosť  a s ňou spätú trpezlivosť, tým vyjadruje aj kladný 

hodnotiaci súd o postoji subjektu, ktorý má na mysli. V tomto výroku nejde len o subjektový 

vzťah, ale aj o predmet tohto vzťahu, ktorým sú odlišné zvyky, mravy druhého subjektu 

vzťahu. Tieto mravy nie sú len odlišné, ale zrejme sa aj protivia subjektu, ktorého chváli autor 

výroku práve preto, že si voči odlišným mravom zachoval rozvahu, z toho sa dá usúdiť, že má 

voči nim spontánny odmietajúci citový postoj. Racionálny postoj, ktorý rešpektuje odlišné 

mravy, zároveň znamená, že subjekt, ktorému je adresovaná chvála, sa ich neusiluje odstrániť, 

kvôli nim nevstúpi do nepriateľského vzťahu, resp. neutvrdí nepriateľský postoj k subjektu 

odlišných mravov (Seiler V.,Seilerová B.,2004). 

       Tolerantný človek  sleduje  svoj prospech, ale aj prospech iných ľudí, chráni svoje práva 

a rešpektuje práva druhých. Uprednostňuje výhodné riešenia. Prevažuje sila argumentu 

a optimálne riešenia (Hargašová M., 1997). 

     

Tri základné charakteristiky tolerancie 

 

       Tolerancia je ochota akceptovať odlišnosti, napr. kultúru, náboženské vyznanie, životný 

štýl  a uznávať rovnoprávnosť všetkých ľudí. Pretože žiaden človek by nemal byť 

diskriminovaný len preto, že má napríklad inú farbu pleti a podobne. Tolerancia znamená 

otvorenosť mysle k rôznym zmenám a schopnosť revidovať svoje názory, postoje vo svetle 

nových argumentov. Tolerancia súvisí s dialógom, čiže dohovoriť sa, uzatvárať kompromisy 

                                                 
1 Predmet tolerancia je zreteľnejší na vzťahu chorého človeka voči svojej chorobe ako k nežiadúcemu predmetu. 
Vyliečenie alebo odstránenie choroby od nemocného totiž vyžaduje, aby ju znášal, trpel, a tým ju časom 
prekoná, odstráni. Uvedený výrok slovom  tolerancia vyjadruje vzťah subjektu k predmetu, ktorý vyvoláva 
nepríjemné pocity, jednak ním eviduje subjekt – subjektový vzťah, ktorý hodnotí. 
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a hľadať riešenia bez víťazov a porazených. Teda obidve strany si zachovajú svoju dôstojnosť 

(Hargašová M.,1997). 

       Nie každý nesúhlas alebo kritika sa dá nazvať intoleranciou. Zo slova tolerancia možno 

vyvodiť opak, čiže intoleranciu, neznášanlivosť, nadradenosť. Patrí tu aj rigidita mysle, 

uplatňovanie monológu namiesto dialógu, presadzovanie sa silou, boj, kde je jeden totálny 

víťaz a druhý porazený, stráca svoju ľudskú dôstojnosť a nemá šancu inak len zasa silou svoj 

stav zmeniť (Hargašová M.,1997). 

       Tolerantné správanie má svoje jasné hranice. Nemôžeme byť tolerantní napríklad 

k tyranii, prejavom rasizmu, fašizmu, či k ničeniu životného prostredia. Metódy ne – 

tolerancie sa pohybujú v rámci stanovených demokratických pravidiel, dohovorov a práv 

(Hargašová M.,1997). Jednoduchá predstava, že tolerancia znamená iba nespochybniteľnú 

požiadavku, že ľudia majú byť k sebe dobrí, slušní, majú sa navzájom rešpektovať a vážiť si 

jeden druhého, je síce správne, ale dosť prázdna a preto je potrebné  túto požiadavku upresniť 

a doplniť. „Tolerancia je primárne osobným postojom, sekundárne však záležitosťou 

inštitucionálnou“ (Klaus V.,1994, s.9). Úlohou štátu je zaistiť inštitucionálne predpoklady pre 

slobodnú výmenu názorov, ktorá býva často ostrá. Významná úloha v inštitucionálnom 

pohľade pripadá demokratickým inštitúciám, ktoré otvárajú priestor pre politickú pluralitu, 

hlavne parlamentu a tlači. Tie umožňujú, aby každý občan mohol šíriť svoje názory bez 

vonkajšieho obmedzovania, aby nemal nikto právo rozširovať svoju slobodu na úkor iného, 

aby sa v spoločnosti presadilo hlavne to, čo získa podporu väčšiny (Klaus V.,1994). 

       Je zrejmé, že tolerancia v žiadnom prípade neznamená výzvu k pasivite a ľahostajnosti, 

povinnosťou tolerantného človeka je počúvať toho druhého a snažiť sa mu porozumieť. Ale 

ak dôjde k záveru, že sme pochopili o čo ide tomu druhému a je to dokonca nezlúčiteľné 

s mojím názorom, máme právo  verejne ukázať v čom sa mýli a presvedčiť o tom ostatných 

(Klaus V.,1994). Tolerancia je postavená na dôvere, že človeka možno získať pre dobrú vec 

ako aj, že sa žiadny človek pre zlú vec, neprístojnú, natrvalo získať nedá. Zotrvávanie na 

chybných a klamlivých názoroch je hlavne záležitosťou omylu a nie zlej vôle. Môžeme 

povedať, že tento pohľad poukazuje na veci, ktoré sú „pred“ a „nad“ toleranciou, 

k najvšeobecnejším kresťanským základom našej kultúry (Klaus V.,1994). 

       John Locke bol prvý zo všetkých mysliteľov, ktorý povýšil latinské slovo tolerancia na 

svetonázorový pojem. List o tolerancii, ktorý bol venovaný  významnej osobnosti anglického 

kráľovstva uvažoval o náboženskej tolerancii aj o vzťahu štátu k náboženskej organizácii, aj 

vo vzťahu občanov k náboženskej viere. Jeho úvahy sa však  zaoberali hlavne  vzťahom 

štátnej moci k náboženským organizáciám. Locke objasňoval fungovanie občianskej 
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spoločnosti a jej pôvod filozofickou abstrakciou ľudskej prirodzenosti. Presnejšie povedané,  

„princíp slobody náboženského vyznania Locke teda odvodil z ľudskej prirodzenosti, zo 

zdroja, z ktorého podľa neho vyviera každá ľudská sloboda“ (Seiler V.,Seilerová B.,2004, 

s.14). Rešpektovanie slobody náboženského vyznania iného človeka označil Locke slovom 

tolerancia. Všeobecnejšie, toleranciu označil ako vzťah, keď jeden subjekt nezabraňuje 

druhému zverejňovať odlišné názory. Podľa neho v žiadnom prípade nemožno tolerovať ľudí, 

ktorí neuznávajú Boha. Bol presvedčený, že ateistovi nie sú sväté a záväzné zmluvy a prísahy, 

ktorými je ľudská spoločnosť usmerňovaná.  Môžeme poznamenať, že v Liste o tolerancii sa 

nenašlo Lockovo vymedzenie pojmu tolerancia. Termín tolerancia používal na riešenie 

vzťahu štátu a cirkvi. Je zrejmé, že mu ide výlučne o náboženskú toleranciu. Bol to štát, ktorý 

voči cirkvám uplatňoval tolerantný vzťah a nezabraňoval im ich kultovú činnosť (Seiler 

V.,Seilerová B.,2004). 

        

       Vzťah človeka k predmetom potrieb sa realizuje na týchto úrovniach: na úrovni 

inštinktov, vedomia, podvedomia a na úrovni praktických vzťahov. Vzťah k predmetom 

svojich potrieb človek realizuje cez iných ľudí, prostredníctvom spoločenských vzťahov. 

Vzhľadom na to, že pri tolerantných a intolerantných vzťahoch je výrazne v popredí ľudská 

subjektivita, predovšetkým jej hodnotiaca aktivita, Seiler a Seilerová načrtli niektoré 

súvislosti ozrejmujúce proces subjektívnej transformácie predmetu, resp. objektu (Seiler 

V.,Seilerová B.,2004). 

       Z kultúrneho bytia ľudského rodu  si všímame tú časť, respektíve fenomén, ktorý je dnes 

najviac prebádaný a vo veľkej miere determinuje vzťahy medzi ľuďmi aj medzi ľudskými 

spoločenstvami. Je to fenomén agresivity2 (Seiler V.,Seilerová B.,2004). Súvislosť ľudskej 

agresivity s intoleranciou je nespochybniteľná. Za intolerantný vzťah možno označiť taký 

vzťah, názor, postoj, konanie, ktoré vyjadruje útočnú alebo obrannú agresivitu. Pokiaľ 

hovoríme o vnútrodruhovej  agresivite, možno o nej povedať, že intolerancia je v nej vnútorne 

spätá, je výrazom obrany predmetu potrieb ľudského jedinca, ľudského spoločenstva, ale aj 

životných hodnôt, spôsobu života, teda všetkého toho, čo vyjadruje identitu, subjektivitu 

ľudského spoločenstva a ľudského indivídua. Radi by sme uviedli názor, že inštinkt 

                                                 
2 Fenomén agresivity sa stal v 20.storočí predmetom disciplín ako etológia a sociobiológia. Edward O. Wilson, 
iniciátor sociobiológie spomína, že biológia je kľúčom k ľudskej prirodzenosti a pokúša sa včleniť poznatky 
biológie do interpretácie sociálnych fenoménov, ako sú ľudská agresivita, sexualita, altruizmus, náboženstvo. 
Podľa Wilsona je agresivita ľudským bytostiam vrodená a je biologicky účelná. Dokonca tvrdí, že nejestvuje 
žiadny všeobecný inštinkt agresivity a agresívne správanie je v skutočnosti jednou z geneticky najlabilnejších 
čŕt. 
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teritoriality a kolektívnej agresie samy o sebe nepôsobia proti intolerancii, spolupráci medzi 

jednotlivcami, sociálnymi skupinami (Seiler V.,Seilerová B., 2004). 

 

2. Prejavy intolerancie 

       2.1. Rasizmus 

       Rasové konflikty tvoria najväčšiu skupinu konfliktov. Rasizmus má v Európe dlhú 

históriu, kde nadriadená a podriadená rasa súvisela s biologickými odlišnosťami. Novodobý 

rasizmus apeluje na odlišnosti kultúrne, ako napríklad zvyky či tradície. Môže sa prejavovať 

v skrytých aj otvorených podobách, ale nemožno povedať, ktorá z nich je nebezpečnejšia. V 

mnohých európskych krajinách je realitou rasové násilie mladých ľudí. Je viacero zločinov, 

ktoré sú prejavované bitkami, napadnutiami, často aj smrti, len preto, že obeť bola inej rasy, 

inej národnosti. V súvislosti s rasizmom a xenofóbiou sa v európskych dokumentoch pridáva 

aj ďalšia forma diskriminácie „antisemitizmus“, protižidovské hnutie založené na rasovej 

nenávisti (Kolačanová Z., 2005). 

       Rasa je antropologický termín, ktorý sa vzťahuje k druhovej diferenciácii ľudských 

plemien. Vyznačuje sa súhrnom spoločných dedičných rysov, typické pre istú skupinu ľudí. 

Je to ideológia predstavujúca súbor koncepcií, ktoré vychádzajú zo strachu z cudzieho, 

predpokladá fyzickú a duševnú nerovnosť ľudských plemien (rás) a vplyv rasových odlišností 

na dejiny a kultúru ľudstva (Šišková T.,2008). Fyzický vzhľad  umožňuje rýchlu  

identifikáciu príslušníka cudzej skupiny. Rozlišovanie ľudí podľa vzhľadu, najčastejšie podľa 

farby pleti, sa riadi určitým predpokladom, že spoločný vzhľad súvisí so spoločnou kultúrou. 

Odlišný vzhľad upozorňuje na odlišný pôvod. Pojem rasa býva vnímaný cez kolektívne 

fyzické odlišnosti (predpokladá sa tiež psychická odlišnosť). S fyzickou odlišnosťou je 

spojená aj kultúrna odlišnosť a tá potvrdzuje presvedčenie o etnickej odlišnosti. Niekedy je 

mierne odlišný vzhľad zdôraznený kultúrnymi rozdielmi, ako napríklad spôsob odievania 

(Tesař F.,2007). 

 

       2.2. Xenofóbia 

       Xenofóbia patrí k pojmom, ktoré sú často používané, ale málo kedy definované.  Ide 

o negatívny postoj voči iným, odlišným ľuďom, ktorý je spojený s nedôverou, strachom, 

pocitom ohrozenia vyplývajúci z ich existencie a prítomnosti (Tesař F.,2007). Slovo 

xenofóbia pochádza z gréckeho slova xénos (cudzinec) a fóbos (strach). Je základom rôznych 

nenávistných ideológií, ako je rasizmus, šovinizmus, nacionalizmus, fašizmus a podobne. 

Xenofóbia vzrastá vtedy, keď sa sociálne útvary ocitnú v sociálnej, ekonomickej, politickej 
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kríze alebo v kritickej situácii a situácii veľkých zmien (Šišková T., 2008). Xenofóbia môže 

pôsobiť ako logický doplnok etnocentrizmu, ale nie je výlučne viazaná na etnicitu (Tesař 

F.,2007). 

        Existencia etnocentrizmu umožňuje hneď aj xenofóbiu. Xenofóbia je podkladom pre 

diskrimináciu cudzích a diskriminácia znamená konflikt. Avšak, ako uvádza Tesař: „... 

jednoduchá rovnica, podľa nej je etnocentrizmus daný, xenofóbia je jeho sprievodným javom, 

a etnický konflikt je teda nevyhnutný, neplatí“ (Tesař F.,2007, s. 71). 

       Možno súhlasiť s tvrdením, ktoré je uvedené v  publikácii „A Manual of Human Rights 

Education with Young People“, že budovaním vlastnej identity v etnickej skupine sa zahŕňa aj 

budovanie povedomia o rozličnosti iných príslušníkov danej spoločnosti. Preto by sme mali 

k tým ostatným pristupovať viac ako ku priateľom, a nie ako ku cudzincom či nepriateľom 

(Kolačanová Z., 2005). 

       Na európskej úrovni sa prijalo niekoľko zákonov a boj proti rasizmu bol prenesený aj do 

iných oblastí. Legislatívne opatrenia implikujú snahu pre harmonizáciu legislatívy 

v členských štátoch EÚ. Aj keď bola diskriminácia zakázaná, rámec, obsah a výkon práva sa 

líši v každej krajine. Európska komisia predložila päť návrhov smernice, týkajúce sa 

emigrantstva a poskytnutia azylu. K posilneniu boja proti diskriminácii sa zaraďuje aj politika 

zamestnanosti, politika vonkajších vzťahov a programy s finančnou podporou (Kolačanová 

Z., 2005 ). 

 

          2.3. Nacionalizmus 

          S etnicitou úzko súvisí národ a nacionalizmus. Anthony D. Smith definoval národ 

(nation)  ako „pomenované historické a kultúrne spoločenstvo s jednotným územím, 

masovým vzdelávacím systémom a spoločnými zákonmi“. „ Národ je politicky organizované 

spoločenstvo, jeho príslušníkom je spoločný vysoký stupeň vedomia vzájomnej náležitosti“ 

(Tesař F.,2007, s. 56 ). Príslušníci istého národa si uvedomujú svoju odlišnosť od ostatných 

národov aj bez priamej skúsenosti (Tesař F.,2007, s. 56 ). 

       Podľa modernistov je tento jav spojený práve s vytváraním moderných národov; 

etnosymbolisti a perenialisti tvrdia, že vzniku národa predchádzal nacionalizmus. Gellner 

vysvetľoval, že nacionalizmus je  ako politický princíp a podľa neho by sa mala zhodovať 

národná a politická jednotka (Tesař F.,2007). Definícia ku ktorej dochádza Gellner znie 

nasledovne : „Nacionalizmus je vlastne usporiadanie ľudských skupín do veľkých, ústredne 

vychovávaných kultúrne jednotných jednotiek. Nacionalizmus nie je teda prirodzený ani 
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vrodený spočíva len v špeciálnych nárokoch kladených životom v priemyselnej spoločnosti“ 

(Oravec M., 1998). 

        Niektorí autori používajú na označenie tohto pojmu slovné spojenie „národné hnutie“ 

(national movement). Nacionalizmus je pre nich výrazom národného povedomia 

a stotožnením s národnou symbolikou,  čo zas iní autori nazývajú „národnosť“ (nationality; 

Reicher a Hopkins, 2001). Miroslav Hroch (1996), český teoretik nacionalizmu definoval 

tento pojem ako stav mysli, v ktorej sú záujmy a hodnoty vlastného národa nadradené iným. 

My sa pridržiavame prvého poňatia , ktoré vyhovuje najviac, ide o požiadavku, aby politická 

komunita bola definovaná na základe istých zdieľaných etnických alebo kultúrnych rysov 

(Tesař F.,2007). 

 

        2.4. Etnocentrizmus  

        Spomínali sme, že hoci ľudské správanie a konanie je geneticky podmienené, vždy je to 

správanie ľudské, čo znamená, že genetická podmienenosť je kultúrne transformovaná. 

Konanie jednotlivca a spoločenskej skupiny sa vyznačuje cieľavedomosťou, vedomím. 

Skupinové aj individuálne vedomie vyjadruje potreby aj záujmy ľudí. Potreby a záujmy 

sprostredkujú súvislosť medzi inštinktom teritoriality, skupinovou agresivitou na jednej strane 

a ich prejavom  vo vedomí indivíduí a sociálnych skupín na strane druhej (Seiler V.,Seilerová 

B.,2004). 

       Etnocentrizmus môžeme  skúmať z hľadiska  rôznych vedeckých disciplín. Relevantné 

pre nás sú zovšeobecnenia kultúrnej antropológie a filozofické hľadisko. Linhart a Soukup 

píšu o etnocentrizme ako o tendencii poznávať, hodnotiť a interpretovať všetky javy života 

z perspektívy kultúry vlastného spoločenstva, etnického, národného, politického, 

náboženského. Za správne, pravdivé sa pokladajú hodnoty sociálnej skupiny, s ktorou sa 

jednotlivec stotožňuje. Etnocentrizmus v spoločnosti plní sociálnu funkciu, prispieva 

k identifikácii jednotlivca so svojou sociálnou skupinou, ale na druhej strane sťažuje 

prijímanie cudzích kultúrnych prvkov a je aj zdrojom netolerantnosti voči cudzím skupinám. 

Rozlišujeme dve formy etnocentrizmu: umiernený etnocentrizmus je tolerantný k iným 

hodnotám a kultúra, aj keď svoju kultúru a hodnoty pokladá za najlepšie, a agresívny 

etnocentrizmus, ktorý je netolerantný k hodnotám iných spoločenstiev a propaguje absolútnu 

hegemóniu vlastnej kultúry a hodnôt. Môžeme dodať, že podľa predmetu, cez ktorý sa 

spoločenstvo identifikuje, možno rozlíšiť jazykový, náboženský, rodový, rasový, regionálny 

etnocentrizmus (Seiler V.,Seilerová B.,2004). 
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Záver 

       Termíny tolerancia a intolerancia zasahujú širokú oblasť spoločenských vzťahov a ich 

ideových foriem – morálky, náboženstva, politiky, výchovy, vedy - ako aj oblasť konania 

a spávania sa. Európske národy si osvojili toleranciu spočiatku ako postoj k odlišnému 

náboženskému presvedčeniu zo skúseností náboženských vojen a náboženskej nevraživosti. 

Neskôr sa termín tolerancia spájal s formujúcim sa právnym vedomím o všeobecných 

ľudských právach a označoval právo každého človeka verejne vyjadrovať svoje presvedčenie.  

        V súčasnej a zjednocujúcej  sa Európe je veľmi nevyhnutná tolerancia, akceptácia iných 

a vzájomná komunikácia medzi národnostnými menšinami. 

V politických reakciách treba zohľadniť skutočnosť, že veľa národnostných menšín v EÚ bolo 

vystavených diskriminácii, ktorá negatívne vplýva na možnosti zamestnania a vzdelávania, čo 

vedie k ich vytláčaniu na okraj spoločnosti. Mnohí z nich uznávajú, že je potrebné urobiť 

viac, aby sa zapojili do spoločnosti, zároveň však musia vedúci politickí činitelia Európy viac 

podporovať dialóg medzi kultúrami a účinnejšie zvládnuť problém rasizmu, diskriminácie a 

marginalizácie. Môžeme konštatovať, že hlavnou úlohou je posilnenie súdržnosti spoločností 

v Európe, to znamená rešpektovanie rozmanitosti, dodržiavanie základných práv a zaručenie 

rovnakých príležitostí pre všetkých. 
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