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 Zaujímavá publikácia rozširujúca stredoeurópsky knižničný fond je výsledkom spoločného projektu 
maďarsko – holandského vysokoškolského vzdelávacieho programu a tímu, ktorého jadro tvoria vedci a 
pedagógovia z Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Pilíšskej Čabe. 
 Ide o rozsiahlu a objemnú knihu, ktorú charakterizuje nielen odborná fundovanosť, vnútorná pestrosť a 
rôznorodosť, ale aj precízne vypracovaná obsahová štruktúra. Texty sú zoradené premyslene, prehľadne a 
pragmaticky, čím sa zvyšuje nielen atraktívnosť jednotlivých kapitol, ale aj knihy ako celku. Možno povedať, že 
väčšinou sa štúdie navzájom dopĺňajú a rozvíjajú, čím vzniká pestrofarebné a relatívne kompaktné stredo-
európske textové tkanivo v synchrónnom i diachrónnom zmysle slova. 
 Tento moment je veľmi dôležitý, lebo idea strednej Európy sa ešte donedávna projektovala výhradne cez 
voľnejšie „salónno − kaviarenské“ intelektuálne diskusie, z ktorej sa občas vynárali aj vízie novej či 
revitalizovanej strednej Európy v budúcej zjednotenej Európe. Žiaľ, stále ešte chýba intenzívnejšia a 
zmysluplnejšia komunikácia medzi susedmi, akoby nesmelé a komorné dialógy stále výraznejšie prehlušoval 
akýsi úradnícky euromonológ. Túto situáciu vystihol aj P. Zajac v knihe Sen o Európe, keď napísal: „Strednú 
Európu vnímam ako premenu krásnej labute duchovného sna osemdesiatych rokov na škaredé kačiatko 
stredoeurópskej reality rokov deväťdesiatych. Priznám sa, že väčšmi ako duchovný sen o strednej Európe 
osemdesiatych rokov ma láka jej súčasná realita.“ Zdá sa, že s podobnými pocitmi či dilemami sa museli 
vyrovnať aj zostavovatelia tohto stredoeurópskeho zborníka, v ktorom sa dnešné zložité geopolitické a 
sociokultúrne súradnice predstavujú ako možný dôsledok či výsledok tisícročných historických a spoločensko-
politických peripetií, etnických, konfesionálnych a civilizačných konfliktov, ale aj etnokultúrnych interferencií a 
symbióz. „Ide nám o obraz realistickej strednej Európy, zbavenej predsudkov a myšlienkových stereotypov,“ 
konštatuje v úvode dr. László Marácz z Amsterdamskej univerzity a Csaba Kiss Gy. v doslove zdôrazňuje, že: 
„…dnes sa opäť musíme naučiť mená zabudnutých krajinných oblastí, etnických skupín. Ukázalo sa, že popri 
procesoch národnoštátnych homogenizácií (čo výrazne negatívne prehĺbila totalitná diktatúra) zostali ešte 
regióny s odlišnou kultúrnou a hospodárskou tradíciou a s jedinečnou jazykovo – náboženskou štruktúrou.“ 
Pokúša sa o to 35 štúdií rozdelených do štyroch podkapitol: Kultúrne a náboženské tradície strednej Európy, 
Kľúčové momenty národného vývinu, Regionálne povedomie, vnímanie tzv. malých vlastí krajových zvláštností a 
Zlomové udalosti po roku 1989 v zrkadle volebných výsledkov. 
 Prvú časť vypĺňajú tri sociologické príspevky, ktoré majú na jednej strane charakter teoretických východísk 
či rámcujúceho úvodu, ale rovnako sa tu naznačujú aj mnohé kľúčové problémy a neuralgické body. Napríklad 
István Berényi v štúdii Otázka kultúrnych regiónov zaujímavo analyzuje a komentuje súčasné názory nemeckých 
sociológov na problematiku rozličných foriem kolektívnych identít. Na mnohé paradoxy a premeny 
náboženského života ako sociologického fenoménu v celoeurópskych súvislostiach poukazuje príspevok 
Miklósa Tomku Náboženské premeny v strednej Európe zo sociologického pohľadu, pričom v podobných 
intenciách uvažuje aj F. Gereben v štúdii Náboženská a národná identita, ktorý premýšľa aj (najmä) o takých 
citlivých a výsostne aktuálnych otázkach, ako sú vzťahy konzervativizmu a katolicizmu k univerzálnym 
a národným hodnotám. Sú to otázky, ktoré súvisia aj s dilemami či prirodzenou bázňou alebo „strachom“ 
z možnej deštrukcie kresťanských hodnôt a následnej duchovnej vyprázdnenosti Európy, založenej na duchovnej 
štandardizácii a radikálnom liberalizme.  
 Viaceré štúdie však korešpondujú aj s problematikou Slovenska, Slovákov a slovenskosti v rozličných 
kultúrnych i štátnopolitických súvislostiach (Uhorsko, Rakúsko, Československo). Štúdia významného 
maďarského etnológa a kulturológa Lászlóa Kósu sa zamýšľa nad tým, ako sa v rozličných historických dobách 
písalo o uhorských dejinách, akým jazykom sa rekonštruovali historické víťazstvá a prehry, ako sa interpretoval 
zmysel uhorských a neskôr i maďarských dejín, aké môžu byť poučenia z historických tráum a pod. Ukazuje sa, 
že najmä problém, tzv. národnej martyrológie, vyplývajúci z pocitu historických krívd, je v stredoeurópskem 
kontexte veľmi frekventovaný a hlboko zakorenený v národnom vedomí tak našich južných, ako i severných 
susedov. Tu nepomôžu eurodirektívy, iba permanentný kultúrny dialóg. Mlčanie a obchádzanie „národných 
tráum“ by totiž mohlo byť nebezpečnejšie, ako to zdanlivo vyzerá, pripomína Kósa. V tomto smere obojstranne 
podnetné môžu byť aj tzv. pohľady z druhej strany. Dôkazom je príspevok mladého maďarského slovakistu a 
historika a jedného z redaktorov zborníka Barnu Abraháma, ktorý sa zamýšľa nad otázkami slovenského 
národotvorného procesu. Čitateľom ponúka esejistický príspevok, kde sa prirodzeným spôsobom prelína a 
dopĺňa „všeobecná“ informatívnosť s individuálnym premýšľaním o probléme. Výsledkom je text, ktorý vysoko 
presahuje tradičný, suchý a vypreparovaný učebnicový obraz slovenských dejín. Určite je to aj tým, že ako 
argumentačný zdroj využíva autor pestrú a rôznorodú textovú škálu: od archívnych prameňov až k historickej, ba 
až umeleckej eseji (M. Rúfus, P. Vilikovský). V maďarskom kontexte sú veľmi dôležité vysvetlenia často 
nejasných a neadekvátne používaných termínov ako Magyarország – Magyarhon, Felvidék, Felföld, Szlovák, 
Tóth, Szláv és Czeh-szlovák egység a pod. Kľúčové otázky slovenských dejín z aspektu – vzťah náboženstva a 



národného vývinu analyzuje a interpretuje mladý etnológ Juraj Buzalka. Hľadá genézu konfesionálnej 
dichotómie slovenskej spoločnosti, ktorá sa najmarkantnejšie ukázala v prvej pol. 20. storočia v dvoch výrazne 
odlišných verziách štátnopolitickej ukotvenosti slovenskej etnicity − v rámci medzivojnovej ČSR a vojnovej 
Slovenskej republiky. Tieto dilemy sa vynárali aj v roku 1968, ako aj po roku 1989. Poukazuje na to aj I. Halász 
v príspevku o regionálnych súvislostiach súčasnej slovenskej politickej scény, ktorý nielen diagnostikuje súčasný 
stav, ale naznačuje aj logické historické a geokultúrne príčiny, čím do aktuálnej súčasnosti posúva analýzy M. 
Dubayovej o multietnickom a multikultúrnom charaktere Slovenska, ktorá etnologickými i sociologickými 
argumentmi predstavuje slovenský kultúrny priestor ako priesečník viacerých kultúr, etník, konfesií a relatívne 
autentických a autonómnych regionálnych spoločenstiev.  
 Nemenej zaujímavé sú aj príspevky o histórii a kultúre „zemí českých a moravských,“ o Rusínoch a ich 
problematickej identite, o malopoľskom regióne, historickej Galicji, ktorý je pre historikov a etnológov 
„laboratóriom strednej Európy“, podobne ako región slovenského a poľského Spiša (Gorali, Nemci, Maďari, 
Rusíni, mestský a dedinský archetyp…). Prirodzene, že v zborníku nechýbajú ani podrobné analýzy balkánskeho 
kultúrneho priestoru, často naznačujúce aj to, prečo sa tento región zmenil na povestný „sud pušného prachu“ 
s pretrvávajúcimi etnicko − konfesionálnymi konfliktmi. 
 Kniha ponúka solídnu vedeckú bázu k širokospektrálnym dialógom o strednej Európe. Je to aj fundovaná a 
moderná vysokoškolská učebnica pre budúcich historikov, sociológov, etnológov a politológov. Som rád, že si v 
tejto publikácii môžem kedykoľvek zalistovať, ale zároveň som smutný z toho, že v slovenčine sa podobné 
knihy objavujú len minimálne alebo takmer vôbec. 
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