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Nekrológ 
 

Michael Novak 9. 9. 1933 – 17. 2. 2017 
 

Nositeľ Radu Bieleho dvojkríža (1996), Radu T. G. Masaryka (2000) a 

Veliteľského kríža s hviezdou Radu za zásluhy Poľskej republiky (2012) 

 S Michaelom Novakom sme sa prvý raz osobne stretli v roku 1990. Na 

stretnutí Slovenskej sociologickej spoločnosti 5. mája s nami diskutoval 

o ekonomických predpokladoch demokracie. Text jeho prednášky, zápis 

z diskusie a medailón s jeho profilom sme priniesli v Sociológii 22, 1990, č. 5. 

Bol pre väčšinu z nás jedným z prvých, ak vôbec nie prvý protimarxistický 

a protikomunistický teoretik, s ktorým sme mohli osobne hovoriť, na takéto 

stretnutia sa nezabúda. 

 O rok neskôr sme ho požiadali, aby prijal členstvo v redakčnej rade 

Sociológie a od roku 1992 sme ho s jeho súhlasom hrdo uvádzali ako člena 

našej redakčnej rady. Michael Novak nebol sociológ, bol profesorom filozofie 

na univerzitách Harvard, Stanford, SUNY Old Westbury, Syracuse a Notre 

Dame a neobyčajne úspešný autor neuveriteľne širokej palety diel – dvoch 

románov, diel z teológie, kultúrnej antropológie, morálnej filozofie, ekonómie 

a politiky, ale aj uznávaný komentátor a diplomat. Radmi Českej, Poľskej 

a Slovenskej republiky bol ocenený za spoločenskú aktivitu a osobný prínos 

pre získanie slobody a demokracie. 

 V našom časopise musíme predovšetkým pripomenúť Novakove diela, 

ktoré sú významné z hľadiska sociológie. Prvým z nich je The Rise of the 

Unmeltable Ethics z roku 1972, kniha, ktorú v Poľsku v roku 1985 preložili 

s názvom Prebudenie etnickej Ameriky. Novak sa v nej pripojil k známym 

kritikom akulturačnej teórie taviaceho kotla N. Glazerovi a D. Moynihanovi. 

Z pohľadu súčasnej sociológie je to dielo o etnických kultúrnych identitách 

v Spojených štátoch, politickej manipulácii s identitou a zvlášť konflikte medzi 

kultúrnou identitou WASP (White, Anglo-Saxon, Protestants) a PIGS (Polish, 

Italians, Greeks and Slaves). Vyzýval k uznaniu plurality amerických etnických 

identít, na vzájomnú diskusiu a poukazoval na politické dôsledky rastu ich 

významu: „Republikánom sa etnici snažia vysvetliť, že ich tradičný dôraz na 

individualizmus nie je všetko. Okrem jedincov existujú aj rodiny, susedské 

spoločnosti, cirkvi, školy, združenia a iné sociálne organizmy. ... Demokratom 

sa etnici snažia vysvetliť, že masívne vládne programy a sústavné utiekanie sa 

s každým problémom k federálnej štátnej byrokracii nie je všetko. Okrem štátu 

existuje veľa iných sociálnych organizmov, ktoré sú hodné pozornosti, podpory 

a treba ich posilňovať. Etnické hnutie tvrdí, že politické ideály nemôžu 

pochádzať iba z mienkotvorných kruhov predstáv a názorov, ktoré určujú 

tendencie pre skupiny s najvyšším vzdelaním. Na politické ideály musia mať 
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vplyv aj lokálne cirkvi, odborové zväzy, spoločenské organizácie a bežní 

občania.“ V roku 1980 sa Novak jednoznačne priklonil k Republikánskej 

strane: „Ktorú elitu majú podporiť tí, pre ktorých ´práca, rodina, susedstvo, 

mier a sloboda´ nie sú synonymami ´morálneho fašizmu´, ale základom 

každodennej statočnosti? ... Je takmer povinnosťou každého, kto si je vedomý 

svojich morálnych povinností, aby podporil republikánov. Prinajmenšom 

dovtedy, kým demokrati nevrátia svoju stranu obyčajným ľuďom.“ 

 Pochvalu sociológov S. M. Lippseta a R. Nisbeta si Novak získal knihou 

The Guns of Lattimer, sociálno-historickou monografiou o sociálnom postavení 

imigrantov zo strednej a východnej Európy, baníkov a ich spontánnom 

protestnom hnutí, ktoré bolo potlačené streľbou do sprievodu v septembri 

1897, keď bolo zabitých 19 a ťažko ranených 39 Slovákov, Poliakov a Litov-

cov. Lattimerský masaker je na Slovensku známy, opísal ho K.Čulen v knihe 

Slováci v Amerike, ktorá vyšla v roku 1942. Novak však nezostáva pri opise 

tejto tragickej udalosti, analyzuje jej sociálne príčiny, podrobne mapuje jej 

priebeh, interpretuje symboliku, analyzuje dokumenty súdneho procesu 

a skúma jej dôsledky pre proces emancipácie nekvalifikovaných robotníkov, 

prisťahovalcov. Pre sociológov je jeho kniha inšpiratívna dôsledným využitím 

viacerých kvalitatívnych metód v prípadovej štúdii. 

 Z celkom inej oblasti je tretie Novakovo sociológom blízke dielo – Joy of 

Sports (1976, 1994), kultúrno-antropologická interpretácia športov, 

predovšetkým bejzbólu, basketbalu a amerického futbalu – športov, ktoré 

vymysleli Američania pre Američanov. „Športy sú náboženské v tom, že tiež 

sú organizovanými inštitúciami s vlastnými disciplínami a liturgiami; ale aj 

v tom zmysle, že učia náboženským kvalitám ... obnovujú symboliku kozmic-

kého zápasu, v ktorom nie je zaručené prežitie človeka, ani jeho morálne 

odhodlanie.“ „Spolitizovanie takmer všetkého je určitou formou totalitarizmu. 

Ochrana niektorých súčastí každodenného života pred ich zatiahnutím do sféry 

politiky a práce je pre ľudského ducha zásadnou otázkou.“ Podľa časopisu 

Sports Illustrated je to jedna zo sto najlepších kníh o športe všetkých čias. 

 Svetovú slávu Michael Novak získal knihou Duch demokratického 

kapitalizmu z roku 1982 (český preklad vydal Občanský institut v Prahe roku 

1992). Je vášnivou apologetikou slobody v ekonomickej, politickej a morálno-

kultúrnej rovine, inšpirovala členov Charty 77 a poľskej Solidarity a jej stopy 

sú zreteľné aj v encyklike Centesimus Annus Jána Pavla II. „Medzi tromi 

slobodami má prvenstvo morálna, kultúrna a náboženská sloboda, ktorá 

využíva silu myslenia a vôle. Patrí k nim sloboda morálno-kultúrnych 

inštitúcií: cirkví, rodín, univerzít, informácií a združení v oblasti duchovného, 

umeleckého a kultúrneho života.“ „Pre kapitalistickú ekonomiku je 

charakteristický objav, že podstatou ekonomického rozvoja je rozum, základ 

bohatstva spočíva vo vynálezoch, objavoch a podnikaní. To je dôvod, prečo je 
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kapitalizmus taký príťažlivý. Politická sloboda závisí od ekonomickej 

slobody.“ 

 Novakove diela majú znaky nadčasovosti, dajú sa so záujmom čítať aj 

desiatky rokov po ich napísaní, preto viaceré opakovane vyšli v nových 

vydaniach. S Novakom môžete súhlasiť alebo nesúhlasiť, ale vďaka jeho 

dielam začnete lepšie rozumieť sociálnemu a politickému mysleniu Američa-

nov. Súčasnému a možno i v predvídateľnej budúcnosti. 

 Bolo nám cťou, že sme Michaela Novaka mohli uvádzať ako člena našej 

redakčnej rady. 

R.I.P. 
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