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Nacizmus a fašizmus  

Esej v rámci projektu "Odhaľ nácka", organizovaného Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov, 

dvojtýždenníkom antifašistov Bojovník a Friedrich Ebert Stiftung, zastúpením v Slovenskej republike  

 

Čo je nacizmus? Nacizmus je totalitná ideológia oficiálne uplatňovaná diktatúrou v Nemecku v rokoch 

1933 – 1945 prostredníctvom NSDAP vedenej Adolfom Hitlerom. Neonacizmus je ideológia a politické 

hnutie nadväzujúce na nacizmus usilujúce o jeho obnovu. Prečo je neonacizmus hrozbou pre dnešnú 

spoločnosť? Šíri nenávisť medzi ľahko ovplyvniteľnou spoločenskou vrstvou a podporuje potláčanie 

ľudských práv niektorých skupín, napríklad nadradenosťou bielej rasy. Taktiež sa skrýva medzi naoko 

neškodne vyzerajúce myšlienky, ale pri hlbšom zamyslení a pozorovaní rôznych súvislostí zistíme, ako 

sú tieto myšlienky nebezpečné. Osobne som sa ani ja, ani nikto z mojej rodiny nestretol s niekým, kto 

by presadzoval názory Hitlera, možno len tak okrajovo, no nikdy som sa s takými ľuďmi nerozprávala. 

Prečo je však neonacizmus v dnešnej spoločnosti stále prítomný? To máte to isté ako s náboženstvom. 

Niektorí si myslia, že ich život spasí Boh, a iní si zase myslia, že toto by bola cesta pre lepší život. Lenže 

si nemyslím, že toto je tá dobrá cesta. Myslím si, že je to cesta do pekla a nielen činmi, ale aj názormi. 

Niektorým ľuďom sú jeho názory stále blízke a podporujú ich. 

Nemali by sme bojovať len proti neonacizmu, ale aj proti nacizmu celkovo, pretože človek sa predsa 

rodí s nejakými základnými právami, ako je napríklad právo na život, sloboda pohybu a pobytu, taktiež 

sloboda náboženského vyznania a tak ďalej. A nikto nemá právo zobrať niekomu život len preto, že sa 

na neho niekto škaredo pozrie, alebo má inú sexuálnu orientáciu, iné náboženské vyznanie alebo len 

proste preto, že sa mu nepáči, že daný človek proste len dýcha. A ak sa tomu nezabráni, tak sa môže 

vrátiť a udrieť s ešte väčšou silou. 

Prečo sa ľudia nepoučili z minulosti a stále sympatizujú s týmito myšlienkami? Hovoríme o ľuďoch, 

ktorým vadí doslova všetko, ktorí za každú cenu musia mať nejakého nepriateľa. Nikto nevie prečo, 

niekedy to nevie ani sám ten človek. Paradoxne ide väčšinou o ľudí s nižším vzdelaním. Medzi 

vysokoškolákmi takmer vôbec nenájdete sympatizantov s Hitlerom. 

Vedia vôbec, že kto to vlastne Hitler bol a čo hlásal? 80 percent z daných sympatizantov nevie vôbec 

nič. Dá sa povedať, že sú absolútne vymletí. Nevedia, ani čo to fašizmus a nacizmus je. 

Vedeli vôbec, že keby Hitlerovi vyšlo všetko, čo chcel, tak by boli Slovania ďalší na rade? Určite to vedeli, 

ale podľa mňa si len mysleli a verili, že to nie je pravda, a že si to len Židia vymysleli. 

Čo to vlastne celkovo ten nacizmus je: Ako už bolo povedané, vznikol v rokoch 1933 – 1945. Šíril ho a 

vyhlasoval Adolf Hitler. Nacistická ideológia kombinuje koncepciu fašizmu a rasizmu, vychádza tiež z 

krajného nacionalizmu a niektorých prvkov socializmu. Je považovaný za krajne pravicovú formu 

politiky, ale niektorí neoliberálni autori ho zaraďujú k ľavici, ako radikálne vyústenie socializmu.  

Ako vlastne nacizmus vznikol? Vznikol spojením koncepcie fašistického štátu a rasistických teórií o 

nadradenosti árijskej rasy a o pokroku cez konflikt medzi vyššou a nižšou rasou riešený podrobením si 

či likvidáciou nižšej rasy. 

Aké sú príčiny vzniku nacizmu: Vysoké reparácie po prvej svetovej vojne, ktoré Nemecko nebolo 

schopné splácať, celospoločenský otras z výsledkov vojny. Ekonomická kríza, vysoká inflácia, 

zapríčinená tiež reparáciami, nakoniec nekontrolovateľná a z nej vznikajúca chudoba. Nedostatočne 

vyvinutá demokracia, odovzdávanie osudu do rúk ,,elít“, túžba po silnej autoritatívnej vláde. 



Neexistencia alternatívy k socialistickým ideológiám, o moc bojovali nacisti, kresťanskí socialisti a 

komunisti. Použitie sociálnej či socialistickej rétoriky príťažlivej pre robotnícku vrstvu. Odmietnutie 

komunistickej ideológie. Nacionalizmus, v tej či onej forme bežný v 19. a 20. storočí. Neznášanlivosť 

voči Židom, tradičný antisemitizmus. Symboly: základný symbol je hákový kríž, avšak šíriť ho je trestný 

čin, takže to schovávajú za rôzne iné symboly ako napríklad 88, biely králik, runy, heraldika, svastika, 

čierne slnko... Nacizmus a fašizmus zo sveta nikdy nezmizne a vždy sa nájde niekto, koho tieto 

myšlienky a názory budú oslovovať a budú sa mu páčiť. Avšak treba si na to dávať veľmi veľký pozor, 

pretože nielenže vás to môže ovplyvniť vo veľmi zlom zmysle slova, ale navyše je šírenie nacizmu je 

trestný čin. 

 


