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Knihu príslušníčky najmladšej generácie 
slovenskej historickej obce treba privítať 
z viacerých odborných, ale aj spoločen-
ských dôvodov. Autorka v nej analyzuje 
jednu z citlivých a podnes nie uspokojivo 
riešených sociálnych otázok z takzva-

ných malých dejín Slovenska v prvej po-
lovici 20. storočia. V centre jej výskumu 
je problematika dejín starostlivosti a vý-
chovy mládeže, v tomto prípade chlapcov 
vo veku od 10 do 20 rokov, ktorí sa z rôz-
nych príčin ocitli po hmotnej i morálnej 
stránke „nad priepasťou“, teda na okraji 
spoločnosti. V rámci toho záberu však 
autorkin výskum ide ďalej a všíma si cit-
livé otázky výchovy mládeže v širších sú-
vislostiach v rokoch 1918 – 1945. 

 Publikácia má interdisciplinárny cha-

rakter: historický, právny, pedagogický, 
etický, politologický. Zodpovedá tomu 
aj bohatá paleta archívnych prameňov, 
dobovej tlače, odbornej i memoárovej 
literatúry, ktorú Rigová nielen exploa-
tuje, ale zároveň k nej aj kriticky pristu-
puje, tak po stránke faktografickej ako 
aj terminologickej. Z odborného i čita-
teľského aspektu kniha prekračuje svoj 
vnútorný tematický zámer, lebo jej obsah 
a autorkine interpretácie sú zasadené do 
historických politických a spoločenských 
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udalostí, ktoré bezprostredne ovplyvňo-
vali celé generácie mládeže, zvlášť tých 
jej marginalizovaných skupín, ktoré sa 
ocitli na okraji spoločnosti a navyše boli 
vystavené stereotypom negatívneho vní-
mania zo strany väčšiny občanov. Priamo 
alebo nepriamo ich postihli devastačné 
sociálne a morálne dôsledky dvoch sve-
tových vojen, citeľné zníženie životnej 
(aj tak nízkej) úrovne, týkajúce sa práve 
najchudobnejších vrstiev obyvateľstva. 
Autorka si ilustratívne všíma niektoré in-
dividuálne príbehy chovancov umiestne-
ných do príslušných zariadení na nútenú 
prevýchovu. 

Viktória Rigová rekonštruuje základ-
né historické fakty týkajúce sa skúmanej 
témy, ktorú analyzuje v kontexte celko-
vého spoločensko-politického vývoja 
v Československu, s osobitným prihliad-
nutím na slovenské reálie. V úvodných 
pasážach knihy rozoberá problematiku 
starostlivosti o mládež z pohľadu štát-
nej politiky, upozorňujúc na jej oficiálne 
páky, ktoré fungovali súčasne aj na báze 
dobrovoľnej, osobitne cirkevnej charity, 
resp. s aktivitami rôznych záujmových 
organizácií, akými boli napríklad Červený 
kríž, Živena a podobne. Sebe a čitateľovi 
kladie otázky o príčinách daného stavu 
a zároveň sa snaží na ne hľadať racionál-
ne odpovede. V tom tkvie najväčší prínos 
publikácie, ktorá je na solídnej odbornej 
úrovni a navyše je napísaná pre širšiu 
čitateľskú obec zrozumiteľnou a príťaž-
livou formou, doplnenou tabuľkami, do-
bovými fotografiami a niekoľkými infor-
matívnymi prílohami. 

Vo vnútornej štruktúre práce sa pre-
lína náročný, dobre zvládnutý chrono-
logicko-tematický prístup. Po právnej 
a inštitucionálnej stránke v ňom autor-
ka opisuje a na rôznych úrovniach po-
rovnáva systém sociálnej starostlivosti 
o „problémovú mládež“, jednak v období 
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Chovanci, dozorcovia a úradníci Štátneho 
výchovného ústavu v Ilave pri koncerte v parku 
(jún 1940)
Zdroj: historylab / Rigová

Hlinkova mládež
Slovenský národný archív, Bratislava – fond STK / 
Jozef Cincík



prvej Československej republiky, jednak 
počas existencie vojnovej Slovenskej re-
publiky. Po organizačnej a aj výchovno-
-pedagogickej stránke tu existovala vi-
diteľná kontinuita. Z hľadiska personál-
neho obsadenia a najmä ideologického 
zamerania výchovy v príslušných inšti-
túciách (Komenského ústav v Košiciach 
v rokoch 1918 – 1938 a Štátny výchovný 
ústav v Ilave v rokoch 1939 – 1945) sa 
udiali udalosti a zmeny, ktoré zodpove-
dali charakteru aktuálne existujúcich 
politických systémov. Odchod dobre fun-
gujúceho Komenského ústavu z Košíc bol 
vynútený anexiou mesta horthyovským 
Maďarskom na jeseň roku 1938. Jeho 
núdzové umiestnenie v ilavskej väznici 
s koncentračným táborom, akoby nech-
tiac symbolizovalo ideologickú stránku 
prevýchovy problémovej mládeže v ľu-
dáckom režime. Totiž skutočnosť, že 
ústav pre výchovu mládeže bol nútene 
umiestnený do priestorov ilavskej väz-
nice kladie otázku, aký vplyv na mladých 
chlapcov mal tento deprimujúci faktor.

 Na pôdoryse dvoch spomínaných 

inštitúcií V. Rigová podáva z viacerých 
strán detailný obraz ich pôsobenia. Pri-
bližuje národnostné a náboženské zlo-
ženie chovancov a najmä ich sociálny 
profil. Všíma si aj zloženie tamojšieho 
pedagogického personálu a iných za-
mestnancov. Podrobne opisuje vyučovací 
a výchovný proces v spomínaných zaria-
deniach, vrátane telesných trestov, kto-
ré napriek výhradám odborných kruhov, 
zodpovedali dobovému vnímaniu metód 
výchovy uplatňovanej v prístupe verej-
nosti k „problémovej mládeži“.

 V kapitole zaoberajúcej sa obdobím 
rokov 1939 – 1945 upozorňuje na zvýše-
nú politizáciu prevýchovy v duchu ľudác-
kej ideológie, zdôrazňujúcej náboženský 
a národnostný faktor výchovy „nového 
človeka“ nielen u problémových skupín, 
ale celej mládeže. Upozorňuje tu aj na 
úlohu organizácie Hlinkova mládež bez 
toho, aby upadla do povrchnej ideolo-
gizácie skúmanej otázky. Konštatuje, že 
z dvoch hlavných zásad výchovy – kres-
ťanská a nacionálna, vždy prevládla tá 
druhá, čo zodpovedalo celkovému cha-

rakteru režimu, ktorý sa ostentatívne 
hlásil k vypätému nacionalizmu a ku 
kresťanstvu, hoci jeho základné princípy 
hrubo porušoval. Upozorňuje aj na citli-
vú sociálnu, právnu a historickú stránku 
tohto problému „malých dejín“, keď vo-
lanie po zdravej populácii a mnohodet-
ných rodinách zďaleka nebolo v súlade 
so sociálnymi podmienkami a možnos-
ťami najchudobnejších, no počtom detí 
najpočetnejších rodín. V tomto smere 
autorka prekonáva dobovú platnosť svoj-
ho výskumu, ktorý dostáva aj niektoré 
aktuálne dimenzie pre našu súčasnosť. 
Sympatické je, že V. Rigová vychádzajúc 
z vlastného bádania, upozorňuje na „bie-
le miesta“, tohto problému, ktorý čaká 
na ďalší podrobný multidisciplinárny vý-
skum. Treba len dúfať, že na jeho realizá-
cii sa zúčastní aj autorka tejto prínosnej 
publikácie. 

Ivan Kamenec 
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Komenského ústav v Košiciach
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