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O strate národného cítenia

               (úvaha)

     Národná hrdosť. Prežitok doby alebo ľudská prirodzenosť?

      Ak sa zamyslíme nad tým, či je potrebné mať národnú hrdosť a 

národné cítenie, tak si musíme zodpovedať zopár otázok, ako sú 

napríklad: 

1. Čo pre mňa znamená minulosť svojich predkov, ich návyky, zvyky a

miesto, ktoré obývali? 

2. Ako veľmi sa zaujímam o potreby (minulých i súčasných) 

obyvateľov územia, na ktorom žijem? 

3. Je niečo pre mňa inšpirujúce, na čo som hrdý a mám potrebu to 

ochraňovať?

Národné cítenie je vzťah medzi človekom a národom, minulosťou, 

územím, úspechmi národa. 

     Je to ako vzťah k svojmu domovu, ktorý od mála zdieľa dieťa so 

svojimi rodičmi, súrodencami, príbuznými. Ak panuje harmónia, 

vzniká dobrá atmosféra a vzťah k svojmu domovu. Tak to vníma aj 

príslušník národa k svojmu národu. 

     Ak sa vzťahy pretrhajú a dôjde k disharmónii, človek zanevrie na 

svoj domov. Tak sa to stane aj s príslušníkom národa. Stane sa 

kozmopolitom, t.j. svetoobčanom. 

     A s tým súvisí aj správa vecí verejných, keď vykonávateľ moci 

nemá vzťah k svojmu ,,domovu,” tak potom sa správa s majetkom 

ako s cudzím. Hľadí len na svoj pôžitok, stáva sa sebcom,
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ktorý nepozerá na budúcnosť a blaho ostatných. Preto dokáže 

presadzovať všeobecné zásady globálneho charakteru a nie lokálne. 

Ako keď syn prináša domov návyky mesta, ktoré dosiaľ u nich doma 

neboli. To isteže vedie k nepochopeniu domácich. 

    Preto si myslím, že národné cítenie je späté s minulosťou ako aj 

prítomnosťou a vytvára tak budúcnosť. Keď sa pretrhá vzťah a 

obyvateľ prestane mať chuť obraňovať svoje obydlie, tak končí 

národné cítenie, a to sa môže odrážať aj na jeho konaní. 

    Musí byť jasné, že národné cítenie nie je chvíľková záležitosť, je to 

trvalý cit, ktorý sa nevynára príležitostne... 
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