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K pojmu „tolerancia” možno v spoločenských vedách pristupovať z rozličných 
východísk. Napríklad i podľa toho, ako otvorene tento pojem i jeho obsah 
chápeme. Základnou podmienkou na otvorenosť bude schopnosť i odvaha 
neurobiť z tolerancie a jej opaku zaklínadlo na zložité i nejednoznačné 
humanizačné procesy vo vývine ľudského spoločenstva. Európsky priestor, keď 
ho pracovne zúžime na geografický, etnický, jazykový, kultúrny a emancipačný 
dejinný a spoločenský proces, znamená napríklad i to, že sa tolerancia, v rámci 
ponúknutých zložiek spoločenského a kultúrneho systému, stáva podnetom na 
dlhodobý a nie raz aj dramatický identifikačný proces istého spoločenstva. 
Spätne však pôsobí aj ako nástoj a výraz európskeho – globalizujúceho sa – 
procesu, v ktorom musí byť rešpektovaná a zachovaná súčasť všetkých 
etnických a kultúrnych individualizačných, dejinných, duchovných a politických 
individuálnych prejavov istej národnej pospolitosti. 

Zdá sa, že naše chápanie tolerancie sa vymedzuje ako vzťah individuálneho 
a globálneho, etnického a národného, regionálneho (lokálneho) 
a kontinentálneho. Vytváranie možných dvojíc napomáha procesu, ako 
kanonizovať, zreálniť aj aktualizovať javový, myšlienkový, výrazový aj akčný 
pôdorys pre pojem – a v jeho rámci pre možné včlenenie konkrétnych prvkov – 
politológia a etika. 

V rozsahu významových možností má tolerancia na horizonte svojej 
mohúcnosti, do ktorej nie zanedbateľne, popri ďalších, patria aj podnety 
z poznania filozofie, historiografie, filológie, sociológie a taktiež kulturológie a 
etnografie. No aj umenie a veda rozličnými postupmi, ale vždy s korelujúcimi 
výsledkami a poznaním sa vyrovnávajú s pojmom, javom i obsahom tolerancia. 
Umenie navyše pracuje s „jazykom”, ktorý popri verbálnej má aj neverbálne 
komunikačné zručnosti, možnosti a schopnosti, a tými dokáže veľmi 
presvedčivo preklenúť vývinová či konatívna jedinečnosť etnického a národného 
kultúrneho spoločenstva. 
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Národné spoločenstvá v európskom priestore sa odlišujú viacerými faktormi. 
Jedným spomedzi nich je i forma, ktorá národné spoločenstvo v dejinných 
(politické, ekonomické) procesoch včleňuje medzi veľké, teda „mocné, 
priebojné” a určujúce, alebo medzi malé, teda neurčujúce zložky zásadných a 
podstatných spoločenských procesov pri organizovaní kontinentu ako celostnej 
spoločenskej výpovede o konkrétnom čase a rovnako závažných dejoch 
s dosahom na vývin i praktický „život” v istom čase a priestore aj pre tie zložky 
procesu, ktoré nepatria do jeho epicentra (politické a vojensko-mocenské, 
kultúrne, ekologické, hospodárske a ďalšie záujmy). 

Tolerancia v kultúrnych a umeleckých súvislostiach v európskom priestore 
zohráva výraznú diferenciačnú úlohu napríklad v národnom obrodení, 
v slovanskom „svete” zvlášť v období literárneho romantizmu, keď sa tolerancia 
prejavuje nielen ako vzťah malého a veľkého, utvárajúceho sa a určujúceho 
národného spoločenstva, ale aj ako proces ustaľovania geografického 
a kultúrneho priestoru, politické identity, jazyka národa a spoločenských 
mechanizmov, ktorými sa stáva národné spoločenstvo partnerom na kontinente 
voči tým, ktorých považuje sa (zo svojho zorného uhla i skúsenosti v tom čase 
za vyspelých a „mocných”). 

Tolerancia má však v poznaní, precizovanom nástrojmi umenia, obzvlášť 
v národnej literatúre a kultúre, aj obrátené garde. I tu možno za relevantný 
príklad využiť romantizmus, ale už nielen ako literárny a umelecký proces, ale aj 
ako výraz identity, formovania sa národnej štátnosti, ako spoločenský štýl 
utvárania a presadzovania sa vo svojom okolitom prostredí. 

A pritom sú zložité aj nejednoznačné procesy a ich modifikácie tolerancie, 
teraz už ako nástroj vzájomného poznania, akými prešla v štyridsiatych či 
sedemdesiatych rokoch 19. storočia. Vtedy svojimi nástrojmi, prenesenými do 
obsahov národného umenia, sa zúčastňovala na tvorbe a postupnej organizačnej 
forme presadzovania sa národa, ale aj na napĺňaní takých jeho ambícií, ako sú 
samostatnosť, sloboda, jazyková a duchovná identita v členitom dobovom 
európskom spoločenstve. 

Popri romantizme ako geste i poznaní v umení i v spoločenských vedách 
zavážia vo vzťahu k tolerancii ako k nástroju komunikácie medzi národnými 
spoločenstvami aj na konci 19. a počas 20. storočia tie politologické, filozofické, 
umelecké myšlienkové, estetické a poetologické postupy, ktorými sa pozornosť 
„celku” sústreďuje na jednotlivca. Pozornosť venovaná premenám subjektu 
v poznaní zmien v spoločnosti napovedá, že tolerancia sa stáva kritériom na 
kvalitu bytia i života. A tak sa stáva aj mierou zmyslu hodnôt, ktorými sa 
európska duchovná, umelecká i spoločenská pospolitosť riadi aj preto, aby ich 
poznávala a využívala vo svoj prospech ako vertikálne priestory svojej reálnej 
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prítomnosti, ale i ako ponuky na svoje sebapoznávanie ako „prostriedok” 
univerzálneho úkonu jestvovania v čase, priestore a v duchovných i kultúrnych 
väzbách, a to nielen voči svojej či cudzej minulosti. 

Pôvodná idea slovanskej vzájomnosti má svoje korene v 17. storočí a už 
vtedy v sebe obsahovala myšlienky tolerancie, humanizmu, lebo slúžila ako 
podložie na zdôvodnenie i praktické spolužitie odlišných ľudských 
spoločenstiev. Tolerancia – ako takmer všetko, čo súvisí so životom 
spoločenstva a organizovanej spoločnosti – jestvuje ako zložitý, premenlivý 
a nie raz aj nejednoznačný proces. Popri filozoficky „profilovanej” téze v rámci 
tolerancie a humanizmu, teda súboru z empirického i diferencovaného poznania, 
z rešpektovania, ale predovšetkým funkčného zosúladenia sa javovo, procesne 
i výrazovo odlišných jednotlivostí, výraznú úlohu na tejto forme etnickej 
a národnej komunikácie zohráva etika, morálka a učenie praktickej konfesia. 

Na prelome 18. a 19. storočia sa myšlienky slovanskej vzájomnosti 
diferencujú aj od geografickej a politickej „polohy” slovanského spoločenstva. 
Tie slovanské spoločenstvá, ktoré svojou geografickou polohou, spoločenským 
mechanizmom tvoria „veľkú” jednotku, sa už tak výrazne nezaujímajú 
o napĺňanie pôvodnej tézy v jej súručenstve, spolupráci, obrannej podpore, ale 
obráteným garde, možno až ich opakom presadzujú svoje záujmy, hoci pod touto 
egidou. Menšie spoločenstvá slovanského sveta si osvojujú kollárovskú kultúrnu 
diagonálu aj ako obranný nástroj svojej prítomnosti v európskom priestore 
(vzdelávanie, kultúra, umenie, vzájomná myšlienková a hodnotová 
komunikácia). 

Udalosti 30. rokov 19. storočia otrasú aj týmto zámerom (nemecký 
romantizmus, pohyby v poľskom, českom a ukrajinskom národnom koncepte, 
národno-kultúrne profilovaný a generačne odlišovaný slovenským politický 
a literárny romantizmus), lebo sa „zrýchli” a „profiluje” proces územnej, 
politickej a hospodárskej diferenciácie európskeho priestoru (vyvrcholením pre 
slovanský svet, popri odvodených, sú predovšetkým udalosti a ich reálne 
riešenie rokov 1848 a 1849: zjazd v Prahe, revolúcia, rozštiepenie národnej 
jednoty slovanského sveta, otrasenie politickej a kultúrnej zosúlaďovacej línie 
v téze slovanská vzájomnosť po ruských vojenských a politických rozhodnutiach 
atď). 

Po pôvodnej následnosti v téze o slovanskej vzájomnosti, ktorá naznačovala 
úzku väzbu obsahov slovanstvo a národ (Ján Kollár), sa poradie obmieňa na 
národné a slovanské (Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban, Ján Francisci-
Rimavský), aby blížiaci sa prelom 19. storočia a 20. storočia vysúval zas na 
pozadí reálnych politických dejov (SHV, prúdisti, hlasisti) do pozornosti obsah 
i funkciu národ, národné (martinské kultúrne centrum a iné). 
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Pre slovenskú literatúru naznačené udalosti 19. a 20. storočia vo vzťahu 
k ideám všestranne chápanej tolerancie, humanizmu, vzájomnosti a etnicity 
znamenajú, že sa k politickému a literárnemu romantizmu v jeho rámci zaváži 
politický a kultúrny mesianizmus (Ľudovít Štúr – Ján Francisci-Rimavský, 
Michal M. Hodža, Samo B. Hroboň, Ján Botto, Samo Vozár), dostáva ako jeho 
reťazenie na konci 19. storočia politický a literárny realizmus (Svetozár Hurban 
Vajanský, Jozef Škultéty, Janko Jesenský – Vavro Šrobár – Martin Kukučín, 
Jozef Gregor Tajovský a iní), ale už ako spôsob európskej komunikácie 
v otvorenom priestore, ktorý navodila a po sebe zanechala prvá svetová vojna 
a tie udalosti, ktoré jej predchádzali, či po nej nasledovali (politický, filozofický 
a umelecký európsky rozlišovací proces). 

V 20. storočí téza tolerancie a humanity dostáva po vojnovej skúsenosti aj 
v umení značné širší priestor, ale aj členitejší rozmer. Kontinent ako celok sa 
presadzuje po ukončení vojny a po rokovaniach o jej výsledkoch odlišnými 
štátnymi formami a diferenciačnou korektúrou národných ambícií. 
V slovenskom politickom a kultúrnom prostredí to na jednej strane znamená 
spomalené vyrovnávanie sa s odkazom romantikov (viď ideológia SHV), na 
druhej strane potreba tvarovať sa do moderného štátneho a národného útvaru 
(kultúrne -izmy – idey „nového” kultúrneho mesianizmu). Národné modifikácie 
sebaidentifikácie po prvej svetovej vojny znamenali i to, že sa obsahy pojmov 
tolerancia a humanizmus rozširujú kontinentálne, etnicky, ideologicky aj 
konfesijne. 

V slovenskej literatúre popri tradícii (pozri na dosah Vajanského 
dostredivého myslenia o slovanstve a slovenskosti, o mravnosti, istotách a 
hodnotách národného na prelome dvoch storočí v európskom priestore sa 
výrazne presadzujú sociálne podnecované výpovede o „prostom” človeku vo 
veľkom a otvorenom, ale predovšetkým rozlišujúcom sa „modernom” svete, kde 
sa čas koncentruje na prítomnosť, priestor sa liberalizuje a tematická 
i problémová línia textu má filozofujúce a estetické ambície vypovedať 
o človeku, ktorý sa vyrovnáva sám so sebou. Tolerancia a humanizmus sa 
z poznávacieho a mravného všespoločenského programu obmieňajú na 
vyhľadávanú tematickú dispozíciu protagonistu (Milo Urban, Jozef Cíger 
Hronský, Rudolf Sloboda, Vincent Śikula, Dušan Kužel, Stanislav Rakús, Etela 
Farkašová, Jana Bodnárová a iní – Ivan Krasko, Valentín Beniak, Emil Boleslav 
Lukáč, Miroslav Válek, Milan Rúfus, Ján Ondruš, Ján Švantner a iní) 
v umeleckom texte podnetmi z psychológie, sociológie, filozofie a etiky. 

Spoločenská aj umelecká postmoderná línia, zvlášť od 90. rokov minulého 
storočia, dostáva v umení do odstredivých vzťahov azda všetko, čím sa 
kontinuitná vývinová os slovenskej umeleckej literatúry upevňovala vo svojom 
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hodnotovom obraze, kde kladie dôraz na subjekt svojej výpovede. Artistné 
i poznávacie autorské ambície uvoľnené z neliterárnych väzieb (typických 
obzvlášť pre 19. storočie) národnej literatúry považujú toleranciu a humanizmus 
za typovú i hodnotiacu „výbavu” svojho (individualizovaného), zložito 
tvarovaného i reflektujúceho sa literárneho subjektu, ktorý sa dostáva do 
členitých spoločenských situácií a nejednoznačných osobných prijímaní 
literárnej skutočnosti, do ktorej ho vnáša stratégia autora, ktorá má vo svojom 
podloží precizované filozofické a mravné koordináty svojho výkladu 
skutočnosti, v jej rámci aj vertikalizujúci sa komplex tolerancie, jej nástrojov 
a humanizmu, ako výrazu pozitívneho videnia, vedenia a konania v (literárnej) 
situácii, v ktorej obidve prepojené zložky spravidla absentujú, lebo to a priori 
navodzuje problémová stránka látky aj témy. 
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Tolerancia és ismeret a nemzeti irodalomban 
 
Az elıadás a tolerancia jelenségének többféle összefüggésére hívja fel a 
figyelmet, s arra, hogy nem szabad a tolerancia vagy intolerancia fogalmaiból 
valamiféle ,,varázsigét” kreálni. Az európai térségben a tolerancia össztönzıje a 
hosszútávú társadalmi identifikációs folymatoknak, de egyszersmind  összefogó 
elemként mőködik az európai globalizációban. A toleranciát leginkáb az egyedi 
és globális, nemzetségi és nemzeti, regionális és kontinentális ellentétpárok 
viszonyában lehet meghatározni. A különbözı tudományágak (mint a filozofia, 
szociológia, nyelvészet vagy történelemtudomány) mellett sajátosan kifejezi a 
jelenség lényegét a mővészet is. A tolerancia komunikációs eszközként is 
felfogható, s az elkövetkezı idıben is az európai társadalom alapértékeit fogja 
meghatározni. 
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Tolerance and Cognition in National Literature 
 

This study examines several aspects of the phenomena of tolerance, and calls 
attention to the fact that one is not to create a kind of magic word of the concepts 
of tolerance and intolerance. In Europe tolerance was a stimulating force behind 
the long-term process of social identification, but it also has an integrating role 
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in the process of European globalisation. Tolerance could be best grasped in he 
relation of by counter-points such as unique and global, ethnic and national, 
regional and continental. Besides philosophy, sociology, linguistics and or 
history, art could also express the essence of this phenomenon in a special way. 
Tolerance could be interpreted as a means of communication, and will constitute 
one of the basic values of European society in the future. 
 




