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Ani v poslednej štvrtine 19. storočia sa v slovenských textoch so slovom sociológia takmer nestretneme. Až 
v 90. rokoch ho sem-tam nájdeme v článkoch S. H. Vajanského v Národných novinách, no aj to iba 
v negatívnych, kritických a odmietavých stanoviskách. Vajanského v tomto období môžeme považovať za 
slovenského novoheglovca, pre ktorého bola dominantnou problematika národa, ktorú chápal v duchu 
heglovskej noetiky „pravda je celok“. Národ bol pre neho týmto celkom, národ v systéme heglovských 
kategórií túto holistickú funkciu dokonale plnil. Napokon podobne celostné funkcie kategórie národ sa 
traktovali aj v nemeckom, talianskom, francúzskom či dokonca aj anglickom novoheglovstve. Vajanský 
vystupoval voči sociológii odmietavo preto, lebo sociológia túto celostnosť filozofického chápania národa 
rozkladala a rozdrobovala na jednotlivé skúmateľné prvky a oblasti. Na konci deväťdesiatych rokov 19. 
storočia v Národných novinách napokon sám napísal, že národ je takou názornou jednotkou, ktorá 
nepotrebuje žiadneho Newtona či Galvaniho, aby z určitých prejavov ukázali a dokázali ich skrytú, 
empiricky nepozorovateľnú, no substanciálnu skutočnosť (pozri tiež autorovu analýzu konzervatívcov 
napríklad na s. 49). 
 Pravdepodobne tieto Vajanského odmietavé postoje k sociológii na jednej strane a to, že sa – na druhej 
strane – v tomto období, t.j. na prelome 19. a 20. storočia už sociológia vyučovala na vysokých školách 
a prehlbovalo sa jej chápanie ako novej empirickej vedy o spoločnosti (ktorá je v teoretickom 
a metodologickom zmysle v zásadnej opozícii aj voči absolútnemu idealizmu, t.j. spomínanému 
novoheglovstvu, ktoré sa vo filozofii rozvíjalo aj v súvislosti s pojmom a problematikou národa), vyvolali aj 
akýsi prvý pokus o inštitucionalizovanie sociológie v slovenskom prostredí. V r. 1895 totiž Muzeálna 
slovenská spoločnosť (vznikla v roku 1893, keďže Matica slovenská  bola zrušená) v rámci štyroch vedných 
oblastí, ktoré prioritne v rámci podpory vedeckého bádania o slovenských dejinách, jazyku a pod. podporo-
vala, určila aj referentov pre ďalšie vedné odbory, ktorým je treba venovať náležitú pozornosť a medzi nimi 
bola aj sociológia. To, že ani jeden z troch určených referentov nebol sociológom, len dokresľuje situáciu 
v slovenskom intelektuálnom a vzdelanostnom prostredí (Samuel Daxner a Ľudovít Bazovský boli právnici, 
Ivan Daxner sa angažoval na poli národnej kultúry, bol však pracovníkom v banke). 
 A tak sa so sociológiou heuristicky a programovo stretávame až u hlasistov. Ako vo viacerých 
súvislostiach pripomína R. Klobucký, na konci 19. a na začiatku 20. storočia sa so sociológiou stretali 
výhradne slovenskí študenti študujúci na zahraničných vysokých školách. Hoci viacerí z nich mali 
v študijných programoch zapísanú aj sociológiu, profilovo ani z hlasistov nikto sociológiu neštudoval. 
Môžeme s autorom konštatovať, že až do roku 1918 spájame rozvoj sociológie v slovenskom prostredí 
s autodidaktmi či záujemcami o jej predmet a výpovede o spoločnosti z radov vzdelanej inteligencie z iných 
vedných odborov (lekárov, technikov, právnikov a pod.). 
 V tejto súvislosti chceme na recenzovanej práci vyzdvihnúť najmä to, že podáva podrobný a všestranný 
obraz toho, čo pojem „hlasizmus“ v sebe nesie, obsahuje, čo v slovenskom kultúrnom a spoločensko-
politickom myslení znamená a predstavuje. Vychádza to z dôsledného poznania a analýzy prameňov 
hlasistického programu, predpokladov, vplyvov a súvislostí toho, ako sa tento program realizoval a napĺňal, 
t.j. toho, čo sa z neho uskutočnilo a čo sa nepodarilo, či podariť ani nemohlo. Máme na mysli to, že 
v slovenskom dejinnom vývoji sa význam hlasistov patrične nie vždy doceňuje a zohľadňuje, že sa toto 
hnutie v podstate stále dostatočne nepozná a že sa preto v súvislosti s hlasistami a hlasizmom zväčša 
zjednodušene pripomína ich „čechoslovakistická orientácia“, no pritom sa už nedopovie, kedy sa napríklad 
táto „štátotvorná“ idea objavila a prečo. Všetky jemné nuansy hlasistického programu modernizácie 
Slovenska na prelome 19. a 20. storočia sa tým vlastne zakryjú. 
 Je zrejmé, že práve originálne a pôvodné priblíženie sociologických prvkov v hlasistickom programe 
vyzdvihli aj recenzenti ako najvýraznejšie nóvum celého textu, ktoré je v takejto podobe vlastne prvé v našej 
dejinnej produkcii. Práve priblíženie sociologických aspektov v hlasistickom programe, ich akoby vynesenie 
na svetlo je jedným z tých segmentov, na ktoré chceme v súvislosti s predchádzajúcou tézou o našom 
nedostatočnom poznaní hlasistického programu a hlasistického hnutia vôbec osobitne upozorniť a ktoré 
chceme zdôrazniť a vyzdvihnúť ako to nové, čo kniha prináša. Tento celostný pohľad, toto celostné 
a všestranné spracovanie tejto problematiky tu doteraz jednoducho absentovalo a mnohé archívne texty 
A. Štefánka, V, Šrobára, M. Hodžu, Š. Janšáka a ďalších hlasistov tak čiastočne vydali svoje svedectvo. 
 V tomto kontexte treba upozorniť na to, že aj v súvislosti s konštatovaním o hlasistoch ako autodidaktoch 
v sociológii R. Klobucký na viacerých miestach vysvetľuje, v čom je treba vidieť sociologické, resp. 
sociologizujúce prvky hlasistických prístupov a postupov. Už v úvodných kapitolách zdôvodňuje, prečo pri 
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celkovom výklade problematiky uprednostňuje historickú metódu. O túto metódu sa opiera nielen v tejto 
čiastkovej téme, táto metóda je základom celej práce. V období prvých dvoch dekád 20. storočia ešte stále 
nebola sociológia v Európe považovaná za plnohodnotnú akademickú disciplínu, preto sa jej protagonisti 
museli najprv etablovať v uznávaných disciplínach (filozofia, právo, história a pod.) a až potom boli 
uznávaní aj ako sociológovia.  
 Na druhej strane však už bola sociológia takpovediac „v móde“ a sociologizoval každý a všetci (pozri 
napr. s. 68-76, ale aj inde). Na základe štúdia pozostalosti A. Štefánka možno dodať, že on sám sa začal 
k sociologickým argumentom prikláňať už v prvej polovici 90. rokov, a to pod vplyvom názorov, ktoré sa 
uplatňovali v debatách medzi zástancami „konzervatívnej“ orientácie na ďalší vývoj Slovenska a neskorších 
hlasistických modernistov (spolu s pražskými členmi spolku Detvan), ktoré sa viedli v študentských 
spolkoch slovenských študentov vo Viedni (Tatran, resp. Národ). A. Štefánka treba spomenúť preto, lebo 
(ako neskôr uviedol Š. Janšák) bol z hlasistov považovaný v sociológii za teoreticky najpripravenejšieho. To 
však až neskôr. V tomto období, ako to dokladá autor, nebola pre hlasistov sociológia ako akademická 
disciplína zaujímavá. Oni sa k nej obracali a z jej inštrumentária využívali všetko, čo pomáhalo poznať 
skutočný, reálny stav slovenskej spoločnosti. V tom spočíval aj hlavný heuristický, ako uvádza autor „nový 
gnozeologický prístup k spoločenskej realite“, v ktorom hlasisti uprednostňovali konkrétne údaje 
o jednotlivých oblastiach života slovenskej spoločnosti pred interpretáciou, ktorá tieto aspekty vtláčala do 
abstraktne vyvodzovaných filozofických kategórií. To je pri hlasistoch programové: realizmus 
a pozitivizmus a nie idealistická konštrukcia či nejaké podoby idealizmu. Okrem toho, čo autor z rôznych 
aspektov a na viacerých miestach zdôrazňuje, v predmetných kontextoch., predovšetkým v spore 
s konzervatívcami išlo o presadenie najvšeobecnejšieho, t.j. politického hľadiska o ďalšom vývoji slovenskej 
spoločnosti, išlo o presadenie tejto zásadnej zmeny v politických názoroch a prístupoch na vývoj vecí 
verejných. To bolo prvoradé a nie sociológia ako taká. To aj Štefánek ako najsociologickejší hlasista 
v mnohých memoárových textoch, v ktorých sa vracal k vývinu hlasistického programu, stále zdôrazňoval.  
 Okrem týchto kontextuálnych, problémových a historizujúcich konštatovaní a poznámok sa však 
v recenzii nemôžeme vyhnúť aj obsahovým aspektom práce. Pri expozícii nosnej idey práce, t.j. úlohy 
a funkcie sociológie a vôbec sociologických prvkov v hlasistickom programe modernizácie Slovenska na 
prelome 19. a 20. storočia sa mi ako profilové javia prvá a piata, ale aj štvrtá kapitola, niektoré jej výsledky 
som však už uviedol. Najmä prvá je svojím metodologickým obsahom pre pochopenie nosnej idey práce 
kľúčová, a to najmä v súvislosti s problematikou národa. V súčasnosti je táto téma, t.j. téma národa 
obsiahnutá v hlavnej téme sociológie, v téme spoločnosti. Práve na prelome 19. a 20. storočia bola však téma 
národa ako sociálnej skupiny v súvislosti s dobovým stupňom rozvoja sociológie „reálnejšia“, ako je 
v súčasnosti, keď sa jednotlivé aspekty národa predmetne „rozkladajú“ v jednotlivých sociologických 
disciplínach. Rozbor tejto situácie až na základe súčasných výsledkov v metodológii dejín sociológie 
súčasnými historikmi sociológie patrí k precízne ilustratívnym výsledkom argumentácie v prospech nosnej 
idey. R. Klobucký rozoberá, prečo sa na analýzu počiatkov sociologického prístupu v tomto období musí 
použiť historická metóda skúmania a explikácie, pretože len ona zachytí všetky dôležité kontexty 
a kumulácie, prostredníctvom nej sa vysvetlia napríklad mimovedné vplyvy na konštituovanie a fungovanie 
takej vedy o spoločnosti, akou je sociológia, a to počínajúc rozborom maďarizácie v skúmanom období 
a končiac ideologickými „zdôvodneniami“ raz rušiacimi a hneď nato zase obnovujúcimi sociológiu ako vedu 
v 50. až 70. rokoch uplynulého storočia. Ukazuje problematickosť, až nepoužiteľnosť metodického prístupu 
uplatňujúceho cestu systematizácie sociologických teórií, keďže sa vlastne kládli iba základy sociológie, 
problémy využitia prezentistickej metódy a pod. Viaceré jemnôstky, ako napríklad využitie pojmu oxymoron 
na objasnenie vnútornej rozpornosti mnohých vyvíjajúcich sa javov a ich pomenovania pri preberaní 
a označovaní pojmov z iného prostredia – tematika preberania vzorov vôbec – len zvýraznia heuristickú 
pripravenosť autora, aby tému rozvinul a objasnil. Tematika preberania vzorov, charakteristická pre malé, 
menej rozvinuté až periférne spoločnosti, bola pri konkrétnom vzore modifikovaná prostredím, do ktorého 
bola prenášaná. Nikdy sa tam neprejavovala v podobe, akú dosiahla v maxime svojho rozvoja a vymedzenia 
v priestore, odkiaľ bola ako vzor a model prenášaná. Okrem iného si autor podrobne všíma aj problematiku 
liberalizmu, a to ako politickej ideológie i ako určitého svetonázoru alebo filozofie človeka ako jednotlivca, 
aj ako určitého spoločenského hnutia, ktorá sa u nás očkovala do vidieckeho, roľníckeho prostredia 
(oxymoron: agraristický liberalizmus a pod.). Pre malé, menej rozvinuté spoločnosti je však téma preberania 
vzorov aktuálna aj v súčasnosti, spomeňme jej častú tematizáciu po r. 1990 pri rôznych príležitostiach a v 
mnohých oblastiach (autor si prirodzene všíma najmä výhrady A. Hirnera voči A. Pražákovi, viažuce sa na 
hlasistické obdobie, no predmetne sa dotýkajúcej slovenského osvietenstva). Mnohé témy, ktoré pri 
objasňovaní metodologických problémov v prístupe k hlasistickým snahám R. Klobucký analyzuje, „žijú“ 
vlastne aj v súčasnosti. V takomto rozpracovaní je práca vhodným textom nielen pre tú časť kultúrnej 
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verejnosti, ktorá sa o objasnenie dosiaľ nespracovaných tém našich dejín zaujíma, ale aj pre spoločenských 
vedcov z ostatných disciplín, no tiež i sociológov, nielen historikov sociológie. V tejto časti sú prezentované 
i názory, ku ktorým autor v rámci svojho predmetu stanovisko zaujal, no v širšom kontexte môžu evokovať 
určité dovysvetlenia či diskusie, napríklad názor, že v období pôsobenia hlasistov „prevládajúcou politickou 
ideou medzi Slovákmi bol nacionalizmus“ (D. Kováč) alebo asynchrónnosť modernizácie a antiklerikaliz-
mus, ktorá ho implikuje a pod., to sú však otvorené témy, ktorých otvorenosť môže skôr diskusiu podporiť. 
To však autorom vymedzený okruh a rozmer presahuje. 
 V záverečnej a najrozsiahlejšej kapitole venovanej hlasistickej sociológii národa tematizuje R. Klobucký 
jedenásť podkapitol, čo mu umožňilo predovšetkým zvládnutie rozsiahleho pramenného materiálu 
rozptýleného v množstve rôznych periodík, v článkoch a statiach, ktoré sa viazali na konkrétne obsahové 
okruhy (hlasistický humanizmus, otázky mravnej maďarizácie, česko-slovenská otázka, psychologizujúce 
a voluntaristické koncepcie národa v ich dobe, židovská otázka atď.). Z jeho analýzy je zrejmé, že na 
prelome 19. a 20. storočia patrili v celom Rakúsko-Uhorsku vzťahy medzi jednotlivými národmi a etnikami 
s otázkami ich identity a sebaurčenia a pod. k rovnako aktuálnym, ak nie viac, ako boli sociálne otázky. 
 Preto si ani akademická sociológia nemohla tieto javy nevšímať. Už v polovici 80. rokov rozpracoval 
rakúsky sociológ L. Gumplowicz tieto konflikty medzi národmi a etnikami do určitej podoby sociologickej 
teórie, nemecký sociológ F. Tönnies sa zasa venoval procesu premien pôvodných – pôvodných aj etnicky – 
pospolitostí na moderné spoločnosti. To neušlo pozornosti hlasistov, ktorých takéto práce veľmi zaujímali. 
Zásluhou Klobuckého práce v týchto súvislostiach je, že ukázal, aká dôležitá a primárna pre nich v tomto 
období bola otázka národa, čo sa fakticky takto dokazuje až v tomto texte, lebo hlasisti sa spájajú 
predovšetkým s čechoslovakizmom. Autor to však aj dokladá vyjadrením V. Šrobára, že do r. 1918 hlasisti 
tvorili národ a po roku 1918 tvorili štát. Z Gumplowicza hlasisti prebrali metodický postup pristupovaním 
k problematike národa ako včlenenej do sociológie skupín, národ bol pre neho – i pre nich – v sociologickom 
zmysle skupinou. R. Klobucký zároveň pripomína, že aj W. Winclawski v práci o A. Štefánkovi konštatoval, 
že klasická sociológia si samostatne a primárne problematiku národa nevyčleňovala. Jej predmetom bola 
všeobecne spoločnosť a jej štruktúrovanie na jednotlivé skúmateľné segmenty. Aj na základe Klobuckého 
analýz možno povedať, že hlasisti aj v protiklade k názorom S. H. Vajanského o tom, že inteligencia je 
v slovenskom prostredí pars pro toto slovenského národa, a v polemikách s ním, sa začali spontánne až 
intuitívne prikláňať k stotožňovaniu problematiky národa so spoločnosťou, aby tak ukázali skutočnú povahu 
problémov slovenskej spoločnosti, ktoré sa nevyriešia iba vyčlenením otázok národných. Aj hlasisti si však, 
ako sme uviedli, v danom období význam problému národa jasne uvedomovali. V kontexte možno len dodať, 
že ešte výraznejšie ako u hlasistov sa to prejavilo u J. Lajčiaka, ktorý ich význam patrične oceňoval, a to 
hneď po návrate na Slovensko v r. 1905, keď si zrejme začal písať poznámky a koncipovať už aj jednotlivé 
kapitoly a spracovávať ďalšie témy svojej knihy Slovensko a kultúra. Pre Lajčiaka bol slovenský národ takou 
empirickou evidentnosťou, že ho voči problémom spoločnosti vôbec ako samostatný problém nemal potrebu 
vyčleňovať a takto samostatne skúmať. 
 R. Klobucký už v úvode tejto kapitoly pripomína myšlienky I. Wallersteina o význame vyčlenenia pojmu 
a problematiky spoločnosti zo štátu, ich diferenciácie a zároveň aj význam tohto členenia pre vznik 
spoločenských, sociálnych vied i sociálnych hnutí. Celý tento proces mal svoje postupnosti a periódy, ktoré 
sa konkretizovali na procesoch utvárania etník, národov a pod. Hlasisti poznali napríklad prednášku T. G. 
Masaryka z roku 1905 Problém malého národa, v ktorej rozvíjal túto diferenciáciu a odčleňovanie. Uvádza, 
ako sa po rozpade feudalizmu začalo ujasňovať, že vedľa štátu, ríše a cirkvi jestvuje aj národ ako 
spoločenstvo ľudí spojené rečou, jazykom, náboženstvom, kultúrou. Aj vývinovo je národ pred štátom 
a ľudstvo sa „delí prirodzene na jednotlivé národy“, pripomína T. G. Masaryk. Postupne sa zhromažďovali 
argumenty, že štát nie je totožný so spoločnosťou a že aj uhorská spoločnosť je utváraná rôznymi národmi, 
týmito „veľkými kolektivitami“ etnických a národných skupín. Heuristika pojmu národa ako sociálnej 
skupiny, z ktorej alebo z ktorých sa skladá spoločnosť, tak dostávala svoje pevné miesto aj v sociológii. 
 Nadväzujúc nielen na T. G. Masaryka, ale aj na H. Spencera, Le Playa i L. Gumplowicza, v tomto období 
rozvíja A. Štefánek pri utváraní národov myšlienky o ich konštituovaní z pôvodných a prirodzene sa 
v dejinách utváraných skupín ľudí (horda, rod, rodina, kmeň, etnikum až v línii k vytváraniu národa a štátu). 
R. Klobucký ukazuje, ako si pri Štefánkovi aj W. Winclawski uvedomil význam toho, čo idea národa 
v spoločenskom vedomí pre samourčenie etnickej skupiny zohráva. Ukazuje, ako Štefánek pracuje s pojmom 
„duša národa“, ktorý prebral od G. Le Bona a zároveň ukazuje, ako si hlasisti uvedomovali, čo by v tejto 
dobe intenzívnej maďarizácie bolo znamenalo pre slovenský národ stratiť svoj jazyk. 
 V súvislosti s podkapitolou o česko-slovenskej otázke ešte niekoľko poznámok k problematike 
čechoslovakizmu, ktorý je taký dôležitý v ideológii hlasistov. Svoj vedecký cieľ pri skúmaní hlasizmu si 
autor vymedzil rokom 1918; ak by svoju analýzu rozšíril aj na obdobie po roku 1918, tak – ako v úvode sám 
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uvádza – aj z hľadiska metodologického, obsahového i osobnostného by bola táto analýza koncipovaná ináč. 
Tento postup by zrejme nastavil ideológii čechoslovakizmu iné zrkadlá. Z iných textov autora možno 
pripomenúť, že v pozíciách establishmentu za prvej ČSR hlasisti účinne obhajovali túto ideológiu 
(J. Jablonický), a tak kritické hlasy proti nej aj čiastočne tlmili, po roku 1948, hoci sa hlasizmus skúmal, boli 
kritériá hodnotenia jeho významu mimo hlavných ideologických priorít. Neskôr sa už konštatovalo, že 
čechoslovakizmus ako politicky účelová ideológia stratil opodstatnenie posledným zasadnutím mierovej 
konferencie v Paríži v roku 1920 (Ľ. Lipták), iní hovoria o ňom ako o užitočnej ilúzii pri vzniku ČSR, trvale 
však neživotnej a pôsobiacej retardačne a škodlivo (Z. Šolle, V. Bakoš), alebo že z hľadiska chápania národa 
vžitého na rozhraní 19. a 20. storočia v Čechách bola táto idea, t.j. idea v minulosti jedného národa o dvoch 
vetvách už plných sto rokov dokonalým nezmyslom (V. Horňák). Dokonca aj A. Štefánek sám spomína 
štyristo až päťstoročnú históriu slovenského národa, no tak ako to pri iných javoch robil a vyžadoval, na túto 
problematiku už z hľadiska vedy zdôrazňované postupy vysvetľujúce procesy i faktory a výsledky etnickej 
diferenciácie neuplatňoval. 
 Opierajúc sa najmä o Štefánkove memoárove texty, biografie Š. Janšáka a texty ďalších autorov, je 
v jednej z podkapitol celkom pôvodne spracovaná téma lekárov medzi hlasistami, prečo ich bolo medzi 
hlasistami toľko a aké to malo vysvetlenie, resp. ako sa to prejavovalo v sporoch s konzervatívcami. Takisto 
je pôvodná aj podkapitola o hlasistickom antisemitizme. Najmä z hľadiska vývoja spoločenského myslenia 
a významu kognitívnych prvkov v uvedomovaní si spoločenských súvislostí pôsobí až udivujúco, čo všetko 
ešte pred sto rokmi takéto antisemitské tendencie evokovalo a čo ani tí najvyspelejší z hlasistov nedokázali 
eliminovať a vysvetľovať. Spomínam si sám napríklad, ako zvláštne v porovnaní s inými názormi na mňa 
spočiatku pôsobili názory A. Štefánka na Židov a židovstvo. Sám autor si zrejme pôvodnosť týchto tém pri 
spracovaní uvedomoval (pozri jeho konštatovanie v závere). K týmto podkapitolám by sme mohli zaradiť aj 
rozbor národohospodárskych názorov hlasistov, ktorými sa programovo odlišovali od konzervatívcov 
zdôrazňujúcich iné faktory. 
 V rámci tohto bloku si môžeme len želať, že rovnako si záujemci o túto knihu všimnú aj viaceré 
osobnosti spomedzi hlasistov, ktoré sú doteraz nie vždy primerane významu ich pôsobenia doceňované 
(A. Štefánek), alebo si všimnú upozornenie na niektoré texty, ktoré si zachovávajú nadčasový význam. 
(Napríklad Hodžov článok Realizmus u nás, niektoré texty V. Šrobára o náboženstve, vede atď.). 
 Recenzent si môže iba priať, aby si tento text našiel cestu ku všetkým, ktorí sa o dejiny slovenskej vedy, 
užšie o dejiny slovenskej sociológie zaujímajú a ktorí si taktiež všímajú aj nové výskumy o dôležitých 
politických hnutiach v slovenských dejinách. 
 

Ľudovít Turčan 
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