
O 17. novembri 1989 médiá každoročne, pri príležitosti výročia tohto medziná-
rodného sviatku, informujú pomerne vyčerpávajúco. Školský dejepis sa, naopak, už 
dlhodobo pasuje s výzvou, ako žiakom v priebehu jedného školského roka odovzdať 
poznatky zo slovenských i svetových dejín 20. storočia, takže na novembrové uda-
losti už často nezostane žiaden priestor. Ide však o tak notoricky známy dátum, že 
by sme stručný prehľad o tejto časti našej histórie mohli očakávať nielen od pamät-
níkov, ale aj od mladšej generácie. V praxi sa mi neraz potvrdilo, že opak je pravdou 
a notoricky známe historické udalosti či medzníky bývajú väčšinou pre dejepisárov 
náročné na odučenie a pre žiakov zasa, kvôli množstvu dostupných informácií, kom-
plikované na porozumenie. Tak je to napríklad s Veľkou francúzskou revolúciou, o 
ktorej počul asi každý, no pripraviť na túto tému kvalitnú vyučovaciu hodinu s cieľom 
vysvetliť žiakom, čo sa vlastne stalo a prečo sa o tom dnes učíme, si už vyžaduje sku-
točné pedagogické majstrovstvo. Podobne je to aj so 17. novembrom.

Ponúkame preto kolegom učiteľom, žiakom, ale aj širokej verejnosti aktuálny 
pohľad na spomínanú tému, a tiež prezentujeme didaktickú hodnotu novembro-
vých udalostí 1989 tak, ako ju v kontexte didaktiky dejepisu, ale aj s ohľadom na 
súčasné spoločensko-politické problémy, vnímame. Opierame sa o koncept rozví-
jania historického vedomia, ktorý sa v európskom kontexte pri učení sa o minulosti 
aktuálne uplatňuje, pričom pracujeme s abstraktnými kategóriami ako je pamäť, 
priestor, čas, identita a historicita. Naším cieľom je predstaviť kolegom učiteľom 
funkčný model na sprítomňovanie historických udalostí nielen v súvislosti s novem-
brom 1989, ale v rámci školského dejepisu vo všeobecnosti, a týmto spôsobom „zno-
vuoživovať“ minulosť a rozvíjať predovšetkým u mladej generácie „zmysel pre histó-
riu“ a senzibilitu na spoločensko-politické dianie.

____________________
1 Pojmy žiak, učiteľ, kolega, historik, dejepisár, návštevník, pamätník, občan sú v texte 

používané ako sociálne a pedagogické kategórie alebo označenie profesijnej skupiny, 
t. j. vo význame žiak i žiačka, učiteľ i učiteľka, kolega i kolegyňa, historik i historička, 
atď.

Prečo a ako 
by sme mohli učiť 
o 17. novembri1

1.
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Aby sme porozumeli vyššie vytýčenému cieľu, považujem za potrebné vysvetliť, 
o čo sa vlastne snažíme keď chceme, aby mali žiaci „zmysel pre históriu“. Z perspek-
tívy historika ide o ochotu a schopnosť rozumieť minulosti, vychádzajúc z dobového 
kontextu a zdrojov. Čo to však znamená pre mladú generáciu podľa môjho názoru 
viac vystihuje druhé Gadamerovo vymedzenie „dôsledne premáhať tú prirodzenú 
naivitu, ktorá by nás viedla k posudzovaniu minulého podľa tzv. samozrejmých 
kritérií súčasného života, v perspektíve našich inštitúcií, našich hodnôt a nado-
budnutých právd.“2 Pre žiakov základnej školy je snaha uchopiť minulosť práve na 
základe spomínaných kritérií súčasného života ešte prirodzená, avšak tieto tenden-
cie by mal postupne korigovať školský dejepis, a rozvíjaním historického vedomia na 
základnej a strednej škole3 tak u mladej generácie budovať spomínaný „zmysel pre 
históriu“. Že školský dejepis v tomto smere v slovenskom prostredí dlhodobo zlyhá-
va, je už viac menej fakt. Cieľom tohto textu však nie je analyzovať, prečo to tak je.4 
Ale je nevyhnutné tento fakt brať na vedomie predovšetkým preto, že práve školský 
dejepis je „inštitucionalizovanou formou vytvárania, odovzdávania a zachováva-
nia historického vedomia.“5 Ak sa teda historické vedomie na školskom dejepise 
neutvára, nerozvíja a nekoriguje, nemôžeme od jeho absolventov očakávať, že budú 
mať „zmysel pre históriu“. Sotva ho totiž žiaci nadobudnú pri sledovaní televízie ale-
bo surfovaním po webstránkach a sociálnych sieťach, aj keď sociologický prieskum 
historického vedomia slovenskej spoločnosti z roku 2006 ukázal (predpokladáme, 
že tieto tendencie pretrvávajú do súčasnosti), že najčastejším zdrojom informácií o 
slovenských dejinách je práve mediálna sféra, nie školský dejepis.6 Medzi riadkami 
sa vynára otázka, či mať „zmysel pre históriu“ je až také potrebné, a či jednoducho 
nestačí vedieť, čo sa kedy a kde stalo. Považujem preto za nevyhnutné zdôrazniť, že 
dejepis nie je súčasťou sústavy všeobecnovzdelávacích predmetov na základných a 
stredných školách len preto, že je to dlhodobá tradícia. Predmetom dejepisu nie je 
uzavretá minulosť. Predmetom dejepisu je prítomnosť, ktorú dejepis na základe po-
rozumenia minulému vysvetľuje, a tým umožňuje žiakom orientovať sa v súčasnom 
svete, a tiež budúcnosť, ktorú žiaci ako občania svojím rozhodovaním a konaním 
nevyhnutne tvoria. Tu niekde sa skrývajú dôvody, prečo si pri projektoch tohto typu 
za cieľ kladieme okrem budovania „zmyslu pre históriu“ aj rozvíjanie senzibility na 
spoločensko-politické dianie. 

____________________
2 GADAMER, Hans-Georg. Problém dějinného vědomí. Praha: Oikoymenh, 2019, s. 13.
3 Osobitne by sa v predloženom texte žiadalo venovať konceptu rozvíjania historického 

vedomia, avšak to by bola rozsiahla odbočka od samotného predmetu štúdie. K tej-
to problematike preto odporúčam bližšie pozrieť v slovenskom prostredí jedinečnú 
publikáciu od Viliama Kratochvíla – Metafora stromu. KRATOCHVÍL, Viliam. Metafora 
stromu ako model didaktiky dejepisu – k predpokladom výučby. Bratislava: Raabe, 
2019. 270 s.

4 Čiastočne sa tejto problematike venujem v štúdii BOJKOVÁ, Alžbeta. Dejepis globál-
ne. In: Rozvojové vzdelávanie. Témy a metódy IV. Bratislava: Nadácia Pontis, 2018, s. 
6 – 54.

5 Pozri: BENEŠ, Zdeněk. Společnost, vědomí, dějiny: teze k diskusi, 2004. In: Historie a 
škola II. Člověk, společnost, dějiny. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, s. 5 – 19.

6 Bližšie pozri: PEKNÍK, Miroslav (ed.). Verejná mienka a politika. Historické vedomie slo-
venskej spoločnosti. Bratislava: VEDA, 2006. 264 s.

Mať zmysel pre históriu
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Odvolávajúc sa na predchádzajúce riadky teda v kontexte udalostí spojených so 
17. novembrom 1989 nestačí vedieť čo, kedy a kde sa stalo a každý rok si tieto fakty 
pripomínať. Musíme opustiť faktografiu, ktorá pláva na povrchu, a ponoriť sa do hlb-
ších pomalých prúdov toku dejín, ktoré nám následne pomôžu lepšie porozumieť 
konkrétnostiam, ktoré sa vznášajú nad nimi. Tento proces je však oveľa náročnejší 
ako strohé osvojenie si faktografie. Po rozhovoroch s viac než tisíckou žiakov základ-
ných a stredných škôl, ktorých som v novembri a decembri 2019 osobne sprevádzala 
interaktívnou výstavou o novembri 1989 s názvom Prvý dotyk so slobodou, si navyše 
dovolím tvrdiť, že pre nich úplne cudzí.7 Tento fakt ma neprekvapil, práve naopak. 
Na základe mojich skúseností z predchádzajúcich interaktívnych výstav,8 ktoré sme 
na katedre organizovali, som s ním pri príprave konceptu výstavy a komentovanej 
prehliadky rátala. Mnou položené otázky hneď v úvode komentovanej prehliadky 
boli teda vopred premyslené a sledovali konkrétny cieľ: prísť spolu so žiakmi na to, o 
čo sa vlastne touto výstavou snažíme, a počas komentovanej prehliadky to v spolu-
práci s nimi aj dosiahnuť. Otázky sa môžu zdať na prvý pohľad triviálne, no smerujú 
k absolútnej podstate tejto štúdie: Viete, o čom je výstava Prvý dotyk so slobodou? 
Prečo podľa vás takúto výstavu organizujeme? Prečo ste na našu výstavu prišli? 
V každej sprevádzanej skupine sme bez problémov zodpovedali otázku, kedy, kde a 
prečo sa udiali historické udalosti, ktorým sa výstava venovala. Na otázku prečo si 
tieto udalosti každoročne pripomíname, napríklad aj formou takejto výstavy, som 
však už dostávala vágne formulovanú a generáciami omieľanú frázu „aby sme sa 
poučili z chýb minulosti“, pričom takmer nikto nevedel odpovedať, ako konkrétne sa 
pripomínaním novembra ‚89 vlastne poučíme. Najviac ma však zaujímala odpoveď 
na otázku, prečo žiaci prišli na takúto výstavu, pričom vždy som ich vyzvala, aby sa 
aj napriek prítomnosti ich vyučujúcich nebáli byť úprimní a otvorení. Dostala som 
tri typy odpovedí: aby sme sa niečo dozvedeli o 17. novembri; prišli sme lebo učiteľ/
ka povedala, že musíme; aby sme sa nemuseli učiť. Vzhľadom na vek respondentov 
(14 – 18 rokov) odpovede nie sú prekvapujúce, z perspektívy dejepisárky a historič-
ky sú odpovede sklamaním, pre didaktiku dejepisu sú naopak nesmiernou výzvou. 
Prispôsobiť celý koncept komentovanej prehliadky predmetnej výstavy iba predpo-
kladaným odpovediam potencionálnych návštevníkov bol riskantný krok, ktorý sa 
vyplatil. Ostávalo už len využiť čas strávený so žiakmi tak, aby z výstavy odišli s po-
znaním, že na ich rozhodovaní a konaní skutočne záleží, a prečo to tak je, ich môže 
naučiť práve dejepis. Musí to však byť dejepis, ktorý buduje spomínaný „zmysel pre 
históriu“ a žiakov vedie k aktívnemu občianstvu. Na príklade novembrových udalostí 
z roku 1989 takýto koncept výučby dejepisu prezentujeme.

____________________
7 Týmto konštatovaním sa v žiadnom prípade nechcem dotknúť žiakov, ktorí so mnou 

výstavu absolvovali. Za tento stav nenesú zodpovednosť. Poskytli mi skutočne veľa 
podnetov, a s každou skupinou sa mi pracovalo výborne. 

8 Konkrétne výstavy Kto bude ďalší?; Kto bude ďalší? II a Dejiny tvoríš ty! z rokov 2016, 
2017 a 2018. Mediálne výstupy k uvedeným výstavám sú uvedené v nasledujúcej ka-
pitole.
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Predpokladom (nutnou podmienkou) dejepisu je ľudská pamäť, schopnosť udr-
žať v nej minulé. Utvára alebo udržuje minulosť v prítomnosti (bez spomienky na mi-
nulé sa môžeme ťažko orientovať v prítomnosti a plánovať budúcnosť).9 Dôležitosť 
pamäti a spomínania, okrem iného aj pri skúmaní minulosti, vyplýva predovšetkým 
z presvedčenia o ich zásadnej úlohe pri utváraní a udržiavaní kolektívnej a indivi-
duálnej identity.10 Nami predložený koncept teda vychádza z toho, čo si o tej-ktorej 
historickej udalosti pamätáme, prečo a ako si to pamätáme, čo a prečo si pripomí-
name, a nakoniec čo to o nás vypovedá. V kontexte v úvode spomínaného metodic-
kého postupu od konkrétností/jednotlivín na povrchu k hlbším dejinným procesom 
môžeme tému Nežnej revolúcie, ktorá sa často vo vnímaní žiakov redukuje na jeden 
deň (17. november 1989) z našej histórie, prehĺbiť otázkou:

Prečo sa ľudia v konkrétny dátum zhromažďujú na verejnom mieste?
Postupujeme tak od konkrétneho ku všeobecnému s cieľom odhaliť na pozadí 

jednotlivých historických udalostí hlbšie dejinné procesy, ktorých poznanie je ne-
vyhnutným predpokladom pre osvojenie si všeobecných kontextov, do ktorých ná-
sledne zaradzujeme konkrétnosti, a tak sa orientujeme v súčasnom svete. Hľadanie 
odpovede na uvedenú otázku je práve takouto cestou do hĺbky, a zároveň podsta-
tou, pointou učenia sa o novembri ’89. Ľudia sa spomínaním na konkrétny dátum (v 
tomto prípade na 17. november) hlásia k hodnotám, ktoré tento dátum reprezentuje, 
na ktoré odkazuje. V novembri 2019 sme si teda pripomenuli 30. výročie novembra 
1989, avšak je potrebné zdôrazniť, že sviatok 17. novembra bol v roku 1989 starý už 
niekoľko desaťročí, a teda sa neviaže k novembrovým udalostiam roku 1989, ale k 
udalostiam z novembra 1939. Udalosti novembra ’89 naň odkazujú a jeho aktéri sa 
hlásia k hodnotám, ktoré reprezentuje. Z hesiel na transparentoch zdokumentova-
ných na dobových fotografiách z Nežnej revolúcie je jasné, že rovnako ako v novem-
bri 1939 ide o hodnoty demokracie, ktoré sa z kolektívnej i individuálnej pamäti in-
tenzívne vynárajú najmä vtedy, ak sú ohrozené. V československom priestore v roku 
1989, a tiež v roku 1939 nepochybne ohrozené boli. Naša súčasnosť môže pôsobiť 
dojmom, že ohrozenie hodnôt demokracie patrí už len do dejepisu, a teda podujatia 
organizované každoročne pri príležitosti 17. novembra sú viac-menej formálne a ich 
cieľom je oslava demokracie a jej hodnôt, ktoré sú pre nás samozrejmé, sú tu stále 
prítomné a my si ich len pripomíname. Opak je však pravdou. Tieto hodnoty sú 
tu prítomné dovtedy, dokiaľ si ich pripomíname, a kým sa k nim hlásime, a 
teda existujú práve preto. Existujú, kým si ich pamätáme, kým existujú v ľud-
skej/kolektívnej/individuálnej pamäti. Pamäť tu vystupuje ako databáza hodnôt, 
s ktorými sa identifikujeme, alebo ich odmietame, aby sme ich prenesením v čase a 
priestore, tu a teraz, zohrali svoju historickú úlohu, odvolávajúc sa na myšlienky sfor-
mulované pred niekoľkými desaťročiami ľuďmi, ktorí si len málo uvedomovali svoju 
historicitu, tak, ako si ju viac či menej uvedomovali aktéri novembra ’89, a ako si ju 
len málo uvedomujeme aj my dnes.

____________________
9 SOUSEDÍK, Stanislav. Dějiny, dějepis, filozofie dějin. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 

2019, s. 42.
10 STORCHOVÁ, Lucie a kol. Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické 

vědě. Praha: Filozofická fakulta UK, 2014, s. 244.

Pamäť
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V predloženom koncepte kategória PAMÄŤ predstavuje miesta pamäti kľúčo-
vých historických udalostí súvisiacich s novembrom 1989. Žiaci majú možnosť vidieť 
priestor, v ktorom sa denne pohybujú, nielen ako miesto trávenia voľného času, štú-
dia, práce, ale aj ako miesto pamäti, ktoré má svoju minulosť, ktorá je v rôznej forme 
prítomná aj v súčasnosti. Miesta spomienku nielenže upevňujú a dosvedčujú tým, 
že ju lokálne ukotvujú v pôde, ale tiež stelesňujú kontinuitu trvania, ktorá presahuje 
porovnateľnú krátkodobú spomienku jednotlivcov, epoch, ale aj kultúr, konkretizo-
vanú v artefaktoch.11 Žiakov tak učíme verejný priestor nielen obdivovať, ale aj čítať.12 

Poznanie miest pamäti na lokálnej úrovni zároveň vedie k empatii k miestam pamäti 
iných kultúr, štátov a spoločenstiev, ktoré si svoju pamäť uchovávajú v rovnakej for-
me a s rovnakým cieľom.

Aleida Assmann v práci Priestory spomínania hovorí o médiách pamäti, kde 
okrem miest spomína ako nositeľa pamäti napríklad aj písmo, obraz alebo telo.13 

Podobne pracujeme v rámci nami predloženého konceptu, kde za nositeľa pamäti 
nepovažujeme iba miesta, ale aj iné symboly novembrových udalostí, ktoré sa ucho-
vávajú v kolektívnej pamäti, ako napríklad rôzne formy umenia. Máme tak možnosť 
pozorovať, ako sa spoločenské a politické dianie v umení odráža, a čo jednotlivé die-
la prezrádzajú o ich tvorcoch. Ako obraz, pieseň, film komunikuje s človekom a čo 
vypovedá o dobe, v ktorej vznikol. Túto kompetenciu potom žiaci dokážu využiť pri 
zoznamovaní sa s rôznymi formami umenia v rôznych obdobiach ľudských dejín – 
spomínaná cesta do hĺbky, schopnosť zasadzovať konkrétnosť do širšieho alebo iné-
ho historického kontextu, budovanie „zmyslu pre históriu“.

____________________
11 ASSMANN, Aleida. Prostory vzpomínaní. Podoby a proměny kulturní paměti. Praha: 

Karolinum, 2018, s. 336.
12 CHORĄŻY, Ewa – KONIECZKA-ŚLIWIŃSKA, Danuta – ROSZAK, Stanisław. Edukacja 

historyczna w szkole – teoria i praktyka. Warszawa – Wydawnictwo naukowe PWN, 
2009, s. 17.

13 ASSMANN, A. 2018. 482 s.
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Abstraktnú kategóriu pamäti a jej funkčnosť v súvislosti s učením sa o novem-
brových udalostiach 1989 môžeme konkretizovať prostredníctvom nasledujúcich 
nositeľov pamäti:
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Dejiny sa odohrávajú v čase a priestore, rozvíjanie týchto dvoch dimenzií his-
torického vedomia je v učení sa o minulosti kľúčové. „Čas je spolu s priestorom zá-
kladným pojmom (kategóriou), bez ktorej nie je možná ani ľudská skúsenosť ani 
veda.“14 Sú to základné orientačné body, ktoré odpradávna vymedzovali existenčný 
rámec každej kultúry.15 Hovoríme však o abstraktných kategóriách, ktoré je v procese 
učenia sa o minulosti nevyhnutné konkretizovať, aby sa stali „viditeľnými a uchopi-
teľnými“, čo nám umožní prácu s nimi. 

Kategória času je rozpracovaná v rámci viacerých teórií a konceptov,16 v kontex-
te didaktiky dejepisu a učenia sa o minulosti sa jej aktuálne venuje Viliam Kratochvíl 
v už citovanej práci Metafora stromu ako model didaktiky dejepisu. Kratochvíl uvá-
dza, že na rozdiel od iných druhov vnímania, ako je priestor, pohyb, tvar, nemá človek 
orgán, pomocou ktorého by čas vedome rozoznával.17 Avšak naše vedenie a pozna-
nie je radené historicky – veľký príbeh dejín je osnovou, do ktorej vplietame všetky 
ostatné poznatky, a táto schematizácia sa deje prostredníctvom chronológie.18 Čas 
sa teda stáva viditeľným a uchopiteľným pomocou časovej osi. Tak podceňovaný, a 
pritom absolútne nevyhnutný nástroj na ceste smerom od našej prítomnosti do mi-
nulosti a späť. Vizualizácia historických udalostí na časovej osi môže vytvárať dojem, 
že čas je lineárny, pretože  časová os znázorňuje dátumy tak, ako za sebou v čase 
nasledovali a nezobrazuje jeho jednotlivé vrstvy. Navyše dátum, aj keď v učení sa o 
minulosti nevyhnutný, sám o sebe nemá význam a naberá ho až vtedy, keď sa per-
spektíva času stretne s inými perspektívami hodnotenia historickej udalosti – s per-
spektívou geografickou, sémantickou, symbolickou alebo ľudskou.19 Aby sme však 
boli schopní vnímať a skúmať v dejinách uvedené perspektívy, a tiež spomínané 
vrstvenie času, musíme mať prehľad o časovej osi, musíme dejiny v prvom rade vní-
mať ako sled epoch, mať cit pre „formu“ histórie.20 Tak je nevyhnutné pristupovať aj 
k novembrovým udalostiam ’89, ktoré je potrebné najprv chronologicky usporiadať 
na časovej osi, čo však nemá a nemôže byť posledným, ale skôr prvým krokom pri 
hľadaní významu novembra 1989 v kontexte na pozadí sa odohrávajúcich politic-
kých, kultúrnych či spoločensko-hospodárskych zmien, ktoré pri analýze tak krátke-
ho časového úseku zostávajú často nepovšimnuté. Viliam Kratochvíl odporúča pri 
učení sa o minulosti exemplárne uplatňovať časový koncept francúzskeho historika 
Fernanda Braudela, ktorý pracuje s pojmami „dlhé trvanie“ (Longue durée) a „uda-
lostná história“ (histoire événementielle). „Podľa neho krátky čas je časom ,tradič-
nej udalostnej histórie’. Jeho hodnota spočíva v tom, že je ,najbohatší na ľudí ’, je to 
čas, ktorý prežíva jednotlivec. Jeho ohraničenie vyplýva z toho, že nie je ničím iným 
ako ,krátkymi osciláciami’, ,rozčerením hladiny’, jednoducho ,vlnou’. Dlhé trvanie 
je takmer ,nehybným časom’, ktorý ,plynie pomaly’, ,takmer stojacim mimo času’. 

____________________
14 HORSKÝ, Jan. Čas. In: STORCHOVÁ, L. a kol. 2014, s. 32.
15 KRATOCHVÍL, V. 2019, s. 41.
16 Bližšie pozri. STORCHOVÁ, L. a kol. 2014, s. 32 – 35.
17 KRATOCHVÍL, V. 2019, s. 23.
18 SCHWANITZ, Dietrich. Vzdělanost, jako živý dialóg s minulostí. Vše, co musíte vědět, 

chcete-li rozumět pŕítomnosti. Praha: Prostor, 2013, s. 32 – 33.
19 CHORĄŻY, E. – KONIECZKA-ŚLIWIŃSKA, D.– ROSZAK, S. 2009, s. 15.
20 SCHWANITZ, D. 2013, s. 33.
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História, ktorá sa doň začleňuje, je históriou ,hlbín’, ,veľkých spodných prúdov’.“21 
Opäť už vyššie spomínaná cesta do hĺbky, do pomalých prúdov toku dejín, ktoré 
nám pomáhajú lepšie porozumieť konkrétnostiam, ktoré sa vznášajú nad nimi. Na 
túto cestu sa nevyhnutne musíme vydať, ak chceme, aby učenie sa o novembri 1989 
malo súčasný rozmer, pričom je to cesta nielen v čase, ale aj v priestore.

Priestor v zmysle geografickom nie je doménou dejepisného vzdelávania. V 
kontexte učenia sa o minulosti je však nevyhnutné skúmať, aký vplyv má na člo-
veka prírodné prostredie, ako človek toto prostredie mení, a s akými dôsledkami, a 
v neposlednom rade brať do úvahy, že priestor má tiež politický rozmer, s čím bez-
prostredne súvisia pojmy ako etnicita, náboženstvo či jazyk. Predmetom nášho skú-
mania je teda krajina prírodná, kultúrna a historicko-politická.  

Pôvodcom zmien v prírodnej krajine nie je síce človek, tieto zmeny však na člo-
veka majú výrazný vplyv, preto skúmanie prírodného prostredia, v ktorom žijeme, 
je pre porozumenie minulosti nevyhnutné. Ide napríklad o vytvarovanie zemského 
povrchu, riečnu sieť alebo o klimatické zmeny, ktoré do ľudských dejín zasahujú vý-
razným spôsobom. Zohľadnenie tohto dôležitého faktu nám umožňuje rozpoznať 
podmienenosť medzi historickým priestorom a spôsobom života a obživy človeka i 
spoločnosti, čo je jednou zo základných kompetencií pre porozumenie minulosti.23 

Kultúrna krajina je krajina ľudskou činnosťou neustále pretváraná, prepisovaná. 
Nachádzame v nej „sedimenty ľudskej činnosti prezrádzajúce a zachovávajúce ak-
tivity človeka a dokumentujúce ľudské životy prostredníctvom kultúry, teda toho, 
čo človek vedome alebo nevedome vytvára na základe prírody a tiež ,nad’ ňou.“24 

Kultúrou v tomto kontexte označujeme stupeň ingerencie človeka v prírode, nie vždy 
s pozitívnym výsledkom.25 V procese sprítomňovania minulosti je potrebné kultúrnu 
krajinu chápať ako „obraz ľudí, ktorí ju obývajú, a vnímať priestor ako používané 
miesto“,26 ktoré sa dá čítať. 

Krajina historicko-politická sa vyznačuje vysokou dynamikou zmien, akými sú 
napríklad posuny hraníc, zmena príslušnosti k určitému územnému alebo adminis-
tratívnemu celku, ale tiež kultúrno-spoločenské zmeny na danom území. V súvislosti 
s témou november ’89 nazeráme na priestor predovšetkým z tejto perspektívy, aj 
keď je potrebné zdôrazniť, že analýza zmien krajiny kultúrnej i historicko-politickej 
nemôže byť odtrhnutá od krajiny prírodnej. Určenie geografickej polohy osady alebo 
presnej priestorovej lokalizácie historickej udalosti, zaradzovanie meniacich sa teritó-
rií štátov, národov, jazykov, centier, periférií a pod. do určitej geografickej dĺžky a šír-
ky, nám umožňuje v historickom priestore vnímať škálu politických, hospodárskych 
a kultúrnych zmien.27

____________________
21 KRATOCHVÍL, V. 2019, s. 28.
22 CHORĄŻY, E. – KONIECZKA-ŚLIWIŃSKA, D. – ROSZAK, S. 2009, s. 16 – 17.
23 Bližšie pozri: Vzdelávací štandard z dejepisu pre nižšie a vyššie stredné vzdelávanie 

iŠVP. Dostupné na internete: <https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/ino-
vovany-statny-vzdelavaci-program/dejepis_nsv_2014.pdf>; <https://www.statpedu.
sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/dejepis_g_4_5_r.
pdf>.

24 KRATOCHVÍL, V. 2019, s. 30.
25 CHORĄŻY, E. – KONIECZKA-ŚLIWIŃSKA, D. – ROSZAK, S. 2009, s. 17.
26 KRATOCHVÍL, V. 2019, s. 31.
27 CHORĄŻY, E. – KONIECZKA-ŚLIWIŃSKA, D. – ROSZAK, S. 2009, s. 17 – 19.
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V nami vytvorenom koncepte predstavujú čas a priestor kľúčové kategórie vizu-
alizované prostredníctvom časovej osi a mapy, ktoré vo vzájomnej interakcii umož-
ňujú pozorovať prienik veľkých a malých dejín, lokálnych, celoštátnych a európskych 
historických udalostí, a následne skúmať procesy odohrávajúce sa na pozadí onej 
udalostnej histórie. Narábanie s týmito abstraktnými kategóriami môžeme v kon-
texte novembrových udalostí konkretizovať napríklad pomocou nasledujúcich úloh:

- Na časovej osi vyznač kľúčové udalosti súvisiace s pádom komunistického 
režimu v ostatných krajinách východného bloku (Poľsko, Rumunsko, Maďar-
sko,...). 

- Na časovú os zaznačíme ľubovoľný medzník (konkrétny dátum, rok, storočie). 
Úloha: Zakresli na mape zmenu hraníc vzhľadom na situáciu pred uvede-
ným medzníkom; vyznač územie patriace k východnému bloku vzhľadom na 
medzník uvedený na časovej osi a pod. 

- Zároveň je tu možnosť orientovať úlohy aj opačne. Napríklad vyznačíme na 
mape hranicu východného bloku. Úloha: Postupne na časovej osi zaznač kedy, 
v ktorej krajine patriacej k východnému bloku padol komunistický režim (hra-
nice východného bloku môžeme postupne štát za štátom prekresľovať naprí-
klad prerušovanou čiarou, prípadne farebne odlíšiť hranice štátov tak, ako ich 
zapisujeme na časovú os).

14



Orientácia v čase a priestore je nevyhnutným predpokladom pre prácu s ďalší-
mi kategóriami historického vedomia, z ktorých sa cez prizmu súčasných globálnych 
spoločensko-politických problémov najdôležitejšou javí kategória spoločnosti, a teda 
vedomie o kolektívnej a individuálnej identite. Zaradením kategórie „identita“ do 
nami vytvoreného konceptu cielene otvárame problematiku vnímania seba samého 
a „tých druhých“, pričom reagujeme na čoraz častejšie sa objavujúce úzke chápanie 
tohto abstraktného pojmu, ktoré neakceptuje inakosť a univerzálnu rovnosť.28

Pojem identita je úzko previazaný s pojmom alterita (z lat. idem – ten istý; al-
ter – ten druhý) a táto väzba odráža konsenzuálne prijímanú predstavu, že vytvára-
nie vlastnej identity je aktom vzťahovania sa ku komplementárne konštruovanému 
„druhému“.29 „Ide o proces vymedzovania sa voči sebe a iným v neustálej interakcii 
medzi legitimitou a kritikou spôsobov tohto vymedzovania.“30 História hrá pri bu-
dovaní kolektívnej a individuálnej identity významnú rolu a úzka previazanosť identi-
ty s učením sa o minulosti patrí medzi základné idey dejepisného vzdelávania.31 Naše 
vnímanie toho, kto sme, ovplyvňuje, ako interpretujeme minulosť, o ktorej sa učíme, 
a zároveň minulosť, o ktorej sa učíme, ovplyvňuje to, kto sme. Práve preto sa jedna 
z kľúčových debát v kontexte didaktiky dejepisu zameriava na to, čo z minulosti by 
sme mali učiť. Ak učenie o minulosti vplýva na kreovanie národnej, regionálnej alebo 
individuálnej identity, potom logicky môžeme predpokladať, že výber obsahu de-
jepisného vzdelávania ovplyvňuje, v akom zmysle/akým smerom sa identita bude 
rozvíjať. Pritom treba brať do úvahy fakt, že identita nie je fixná a že každý človek má 
niekoľko identít – je plurikultúrny,32 čo robí problematiku „čo učiť“ ešte viac komplex-
nejšou.33

Kategória identity sa v kontexte učenia o minulosti najčastejšie spája s prob-
lematikou etnicity, náboženstva či jazyka, preto sa prirodzene naskytá otázka, aké 
miesto v obsahu dejepisného vzdelávania majú v kontexte kreovania kolektívnej 
a individuálnej identity novembrové udalosti 1989, odohrávajúce sa v iných súvis-
lostiach. Individuálna identita sa však kreuje prelínaním mnohopočetných identít 
odvíjajúcich sa nielen od etnickej, náboženskej či jazykovej príslušnosti, ale tiež od 
príslušnosti občianskej, od politického presvedčenia, sociálneho postavenia, pracov-
ného zaradenia alebo tiež od vzdelania. V rámci nami predloženého konceptu pra-
cujeme s kategóriou identity predovšetkým z tejto perspektívy, pričom primárne  
analyzujeme túto abstraktnú kategóriu v súvislosti s hlavnými aktérmi novembra 
’89, a sekundárne kladieme otázky vedúce k odhaľovaniu našej vlastnej identity. 
____________________
28 Aktuálne k tejto problematike pozri: FUKUYAMA, Francis. Identita. Túžba po dôstoj-

nosti a politika hnevu. Bratislava: Premedia, 2019, 184 s.
29 ŘEZNÍKOVÁ, Lenka. Identita/alterita. In: STORCHOVÁ, L. a kol. 2014, s. 233.
30 KRATOCHVÍL, V. 2019, s. 35..
31 VAN ALPHEN, Floor – VAN NIEUWENHUYSE, Karel. Conteptualizing „Identity“ in His-

tory Education Research. In: POPP, Susanne – FURRER, Markus – GORBAHN, Katja 
– HAUE, Harry – HAYDN, Terry – EDEN VAN, Elize – WOJDON, Joanna (eds.). Histori-
cal thinking. International journal of research on history didactics, history education 
and history culture (JHEC). Yearbook of the International society for history didactics 
(ISHD), 2019, no. 40, s. 81.

32 KRATOCHVÍL, V. 2019, s. 38.
33 HARRIS, Richard – BURN, Catherine – WOOLEY, Mary (eds.). The Guided Reader to 

teaching and learning History. London & New York: Taylor & Francis Group, 2014, s. 55.
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Teoreticky vychádzame z viacerých konceptov vnímania identity. Opierame sa na-
príklad o sociológa Ervinga Goffmana a jeho koncept identít ako rolí, ktoré jedinec 
v rámci spoločenských vzťahov prijíma, resp. je nútený prijímať.34 Paralely s nami 
skúmanou problematikou nachádzame predovšetkým v jeho práci Stigma, kde pro-
stredníctvom autobiografií a prípadových štúdií analyzuje spoločnosť, ktorá človeku 
identitu de facto vnucuje.35 Vhodným teoretickým východiskom je tiež konceptu-
alizácia pojmu identita dánsko-americkým psychológom Erik H. Eriksonom, ktorý 
chápe identitu ako schopnosť sebainterpretácie jedinca, t. j. schopnosť individuálnej 
autoreflexie a vytvárania obrazu seba samého, avšak zároveň akcentuje, že proces 
formovania identity jedinca je organicky previazaný s dobovým sociálnym kontex-
tom. Identitu jedinca preto tematizoval v kontexte generácie a potom celej doby. Pri 
konceptualizácii pojmu pritom vychádzal z tézy, podľa ktorej je dospievanie iden-
titotvornou fázou života, keď sa jedinec vymaňuje z doterajšej dominantnej väzby 
na rodinu ako centrálnu kategóriu, prepožičiavajúcu zmysel svetu i jemu samému, 
a v prvej významnej konfrontácii so širším sociálnym priestorom prežíva tiež prvú 
„krízu identity“.36 Kratochvíl v tejto súvislosti uvádza konkrétne vývinové štádiá iden-
tity od prevzatej (od rodičov, príbuzných v rodinnom prostredí), difúznej, hľadajúcej 
(rozšírenej o sociálnu skupinu vykazujúcu neistotu a hľadanie identity) po prepraco-
vanú identitu (keď si je jedinec svojou pozíciou, identitou istý).37 Pri analýze konania 
a rozhodovania aktérov novembra ’89 nakoniec zohľadňujeme ešte jeden koncept 
vnímania identity, a síce koncept lojality. Vyjadruje taký typ kolektívneho vedomia, 
keď identifikácia nevychádza z vnútornej potreby jedinca alebo skupiny, ale je pro-
duktom vonkajších činiteľov. Pojem lojalita tak vystihuje i spoločensky normatívnu 
funkciu identifikačných tlakov. Nejde o vedomie príslušnosti ku kolektívu, ale o vy-
jadrenie súnáležitosti iného typu, založenej na špecifickej kombinácii pragmatiky a 
etiky sociálneho jednania – americký historik Gary B. Cohen hovorí o emotívne-prag-
matickej súnáležitosti.38

Uvedené teoretické východiská nám napomáhajú porozumieť konaniu ľudí, 
ktorí boli súčasťou novembrových udalostí, a sú zároveň odrazovým mostíkom do 
diskusie o tom, ako konáme a rozhodujeme sa dnes. Rozvíjanie vedomia o iden-
tite je teda ďalším dôležitým prvkom v procese učenia sa o minulosti, ktoré bude 
mať omnoho väčší význam, keď sa bude snažiť rozvíjať identity, ktoré sú komplex-
né, rôznorodé a inkluzívne, a nie jednoduché, monolitické a exkluzívne, prítomné v 
tradičných národných príbehoch.39 Nami pripravený koncept ponúka návod na to, 
ako tento cieľ dosiahnuť. Prostredníctvom dobových fotografií vybraných práve za 
týmto účelom tak máme možnosť  pozorovať pluralitu identít v štátnom socializme 

____________________
34 ŘEZNÍKOVÁ, Lenka. Identita/alterita. In: STORCHOVÁ, L. a kol. 2014, s. 237.
35 Bližšie pozri: GOFFMAN, Erving. Stigma. Praha: Slon, 2003. 167 s.
36 ŘEZNÍKOVÁ, L. In: STORCHOVÁ, L. a kol. 2014, s. 237.
37 KRATOCHVÍL, V. 2019, s. 37 – 38.
38 ŘEZNÍKOVÁ, L. In: STORCHOVÁ, Lucie a kol. 2014, s. 236.
39 HARRIS, R. – BURN, C. – WOOLEY, M. (eds.). 2014, s. 61.
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(napr. príslušník Verejnej bezpečnosti stojaci pred demonštrujúcim davom; politický 
väzeň, študentka podávajúca kvet príslušníkovi VB, vrcholový predstaviteľ komunis-
tickej strany, predstaviteľ VPN, demonštrujúci dav...), keď sú aktéri vtedajších udalos-
tí konfrontovaní otázkami ako: 

Kto sme? Kým musíme byť? Kým chceme byť? Kto sú to oni? Do akej miery sa 
identifikujeme s politickým režimom, v ktorom žijeme? Do akej miery nás identifi-
kuje či definuje politický režim? 

Každá fotografia má svoj príbeh, hlavnú postavu/postavy. Máme tak príležitosť 
zoznámiť sa s osudmi hlavných postáv nielen v čase Nežnej revolúcie, ale môžeme 
pátrať po tom, ako sa ich život vyvíjal potom. Zároveň je možnosť hľadať paralely, 
podobné príbehy, postoje v ostatných krajinách východného bloku/Európy. Z tejto 
kategórie tiež prirodzene vyvstávajú otázky týkajúce sa kolektívnej a individuálnej 
identity v súčasnosti: 

Kto sme? Musíme aj dnes byť niekým, kým byť nechceme? Sme dnes už len 
„my“, alebo stále sú tu aj „oni“? Kto sú v dnešnej spoločnosti „oni“? Tí druhí? Čo a 
kto všetko sa podieľa na formovaní našej identity?
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V kategórii identita pracujeme s nasledovnými prameňmi:
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Poslednou kategóriou v nami predloženom koncepte je kategória historicity, 
ktorá súvisí s rozvíjaním vedomia o historickej premenlivosti, a teda pracuje s dvoma 
kľúčovými pojmami – zmena a kontinuita. Hlavnú úlohu tu zohráva človek a jeho 
miesto v dejinách, pretože to ľudia tvoria históriu,40 sú pôvodcami zmeny i nositeľmi 
kontinuity. Každý medzník v dejinách ľudstva je dôsledkom ľudského konania, na-
šich každodenných či životných rozhodnutí, postojov, názorov a schopností. Viliam 
Kratochvíl rozvíjanie vedomia o historickej premenlivosti konkretizuje katalógom 
adekvátnych otázok, ktoré nám približujú, ako je možné túto abstraktnú kategóriu v 
procese učenia o minulosti uchopiť.  

„Aký bol pôvod zmeny? Bola to podľa vás dôležitá a významná zmena? Za-
siahla táto zmena každého a takmer každú činnosť? Alebo táto zmena zasiahla 
len časť spoločnosti? Kto alebo čo prosperoval/o zo zmeny? Kto alebo čo trpel/o 
kvôli zmene? Udiala sa zmena náhle, rýchlo, postupne, pomaly, s prestávkami ale-
bo nepostrehnuteľne? Zasiahla zmena ľudí najmä kvôli jej politickým dôsledkom, 
napríklad dôsledkom na vzťahy s inými krajinami? Alebo kvôli jej sociálnym a eko-
nomickým dôsledkom, napríklad na zdravie alebo priemysel?“41

V kontexte novembrových udalostí kladieme v rámci tejto abstraktnej kategó-
rie dôraz na človeka, motív a dôsledky jeho konania ako pôvodcu, ale tiež odporcu 
zmeny. Dobové fotografie, tlač, plagáty nám umožňujú rozmýšľať o tom, kto a do 
akej miery sa podieľal na kľúčových udalostiach, ktoré nakoniec viedli k rozpadu to-
talitného režimu. Môžeme tak pozorovať, akú úlohu vo vtedajšej situácii zohrávali 
predstavitelia československej kultúrnej obce, študenti vysokých škôl, médiá, obča-
nia stojaci na námestiach, aké kroky deň za dňom podnikali na dosiahnutie svojho 
cieľa, aké rozhodnutia v tom čase urobili vedúci predstavitelia komunistickej strany, 
a čo všetko jednotliví zúčastnení svojím konaním riskovali či získali. Dejiny tvoríme 
my, naše rozhodnutia, postoje, a teda kategória historicity sa tu zároveň prelína s 
pojmom ZODPOVEDNOSŤ. 

Uvedomovali si aktéri novembrových udalostí – predstavitelia kultúrnej obce, 
študenti vysokých škôl, médiá, občania stojaci na námestiach – svoju historickú 
úlohu? Boli si vedomí dôležitosti zmeny, ktorú naštartovali? Aké dôsledky malo 
konanie jednotlivých účastníkov týchto historických udalostí na ich život a na spo-
ločnosť ako celok? Aktualizáciou témy sú nasledujúce otázky: aké dejiny píšeme 
dnes? Je vôbec možné uvedomovať si samého seba v čase? Sú dôležité naše roz-
hodnutia, postoje, názory, ak zmenu, o ktorú sa snažíme, zlepšenie, po ktorom túži-
me počas svojho života, možno ani nepocítime? Aké je miesto človeka v dejinách? 
Je pre človeka nevyhnutné naplniť potrebu „lepšieho zajtrajška“ alebo je dôležité 
ako konám a rozhodujem sa dnes a každý deň, s vedomím, že „lepší zajtrajšok“ je 
dlhodobý, počas jedného ľudského života možno nedosiahnuteľný cieľ? 

Pri hľadaní odpovedí na tieto otázky sa otvára diskusia o nezávislej kultúre, o 
akademických slobodách, o občianskej aktivite a základných ľudských právach a o 
tom, ako reagovať, ak je niečo z týchto výdobytkov demokracie ohrozené.

____________________
40 HARTOG, François. Věřit v dejiny. Brno: Centrum pro studium demokracie a 

kultúry. 2016, s. 153.
41 KRATOCHVÍL, V. 2019, s. 44.
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Uvedené témy a otázky do diskusie konkretizujeme nasledovnými prameňmi:

20



Námety na prácu s uvedenými prameňmi v rámci analyzovaných kategórií ďalej 
rozvíjame v konkrétnych učebných figúrach, ktoré sú súčasťou internetového portálu. 
Okrem online verzie tu prezentovaného univerzálneho modelu sprítomňovania minu-
losti sme vytvorili aj reálnu tzv. Univerzálnu mapu, ktorú je možné využiť vo výchov-
no-vzdelávacom procese nielen na výučbu novembrových udalostí. Verím, že nami 
vytvorený koncept zhmotnený v Univerzálnej mape bude pre kolegov dejepisárov in-
špiráciou a motiváciou naplniť ho ľubovoľným obsahom, a spolu s nami sa podieľať na 
rozvíjaní historického vedomia mladej generácie, ktorá v budúcnosti nepochybne tiež 
zohrá svoju historickú úlohu tak, ako ju zohrali aktéri novembra ‘89.

Pamäť
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