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Regionálne voľby na Slovensku neprinesú
až takú zmenu, ktorú od nich mnohí očakávajú
a ktorej sa iní boja. Kompetencie samosprávnych
orgánov majú svoje limity. Ich život sa nespája
s toľkými ideovými spormi ako celoštátny parlament, ktorý je volený spravidla dvojnásobným
počtom občanov. Jednoznačné predpovede o nasledujúcich rokoch vývoja na Slovensku sú preto
predčasné a zavádzajúce. Na druhej strane sčítanie hlasov očividne ukazuje na výrazný trend na
regionálnej aj celoštátnej úrovni. Na tom nič nemení, že víťazom sa dnes cíti príliš veľa subjektov
a porazenými príliš málo.
Politickí lídri, ktorí prišli z podnikateľskej
sféry, dosahujú neraz úspech, lebo vedia presvedčiť občanov a vlastne aj svojich zákazníkov,
že sú akcieschopnejší ako duchovne vyparujúce
sa a ťažkopádne strany. Tu však nastáva problém.
Biznis nepozná demokraciu, v tom lepšom prípade
osvieteneckú autokraciu. Je založený na úsilí o individuálny, maximálne skupinový zisk. Nepotrebuje si všímať celospoločenské blaho. Má výborný
nos na slabiny politického systému, neopiera sa
o hlboké ideové hodnoty, býva mimoriadne flexibilný a vie sa pridať, ak mu to vyhovuje, k mnohým
smerom. Vo fungujúcej občianskej spoločnosti,
ktorej u nás niet, naráža na dosť inštitúcií, ktoré

brzdia jeho snahu
o monopolnú dominanciu.
Pred vládou oligarchie varovali mnohí už
v antike, napríklad Platón a Aristoteles. Vysoký biznis založený na
vložených investíciách a očakávanom
zisku pomáha hnutiam a stranám pri
štarte, ale stáva sa neskôr veľkou príťažou.
Z pomocníka sa stáva škodca. S ním spojený
klientelizmus, korupcia a lobizmus narúšajú férovú súťaž – ekonomickú aj politickú. Pripomína to
doping v športovom zápolení. A tak strácajú štáty,
občania, strany bez ohľadu na ideové zameranie,
ale aj féroví podnikatelia, ktorí sú sankcionovaní
za slušnosť a dodržiavanie pravidiel. Nielen u nás
vstupujú oligarchovia do politiky, aby z lenivosti
vykročili na ľahšie cestičky k hospodárskemu zisku. Skutočné i zdanlivé koketovanie s nimi škodí
z dlhodobého hľadiska každému, ale najviac narúša identitu ľavice, ktorá sa historicky formovala
ako ich protiváha.
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Európa dospela k svojej súčasnej podobe postupným
napĺňaním konceptu ľudských práv:
občianskych, politických a sociálnych.
V texte svoj záujem sústreďujeme na
miesto, postavenie, implementáciu sociálnych
práv v prostredí Európy, venujeme pozornosť dôležitosti „sociálneho“ rozmeru ľudských práv, modelom sociálnej politiky. V genéze vývoja riešenia
sociálnych otázok v Európe sa stretávame s tým,
že od určitej náhodnosti ich riešenia sa postupne
prechádzalo k riešeniu cieľavedomému, koncepčnému. Do individuálnych a lokálnych aktivít vstupuje
štát (v súčasnosti jediná inštitúcia, ktorá je schopná
ovplyvňovať, modelovať a vynucovať správanie všetkých sociálnych subjektov na svojom území), ktorý
sa podieľa na ich kreovaní a garantovaní. Na určitom

stupni vývoja implementácie sociálnych práv sa
stretávame s tým, že od národne a štátne chápanej sociálnej politiky smeruje jej vývoj ku konkrétnemu
medzinárodnému dojednávaniu základných
opatrení v sociálnej oblasti. Od čiastočných
a jednotlivých opatrení smeruje vývoj k systematickému a systémovému riešeniu sociálnych problémov. Môžeme hovoriť o tom, že sa v európskom (ale
i medzinárodnom) priestore od 30-tych rokov 20.
storočia formuje moderná sociálna politika, ktorá
s rôznou intenzitou, obsahom a rozsahom v svojom
počiatočnom štádiu deklaruje a následne na základe
historických, kultúrnych, hospodárskych ale i politických skutočnosti začína aplikovať koncept sociálnych práv ako neoddeliteľnej súčasti ľudských práv.
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Definovaní sociálnej politiky je nepreberné
množstvo, nie je zámerom nášho textu sa nimi zaoberať, ale považujeme za dôležité upozorniť, že sú
niektorí autori, ktorí jasne poukazujú pri definovaní
sociálnej politiky na koreláciu ľudských práv v koexistencii občianskych, politických a sociálnych
práv (občianske občianstvo, politické občianstvo,
sociálne občianstvo).1 Napríklad Iveta Radičová definuje sociálnu politiku poukazujúc na spomenuté tri
občianstva. Vymedzuje sociálnu politiku ako tie aktivity, ktoré spadajú do kompetencie inštitúcie zodpovedajúcej za vykonávanie sociálnej politiky, ako
politiku na uspokojovanie určitých životných potrieb,
ako vytváranie životných podmienok na uspokojovanie potrieb určitej populácie. Cieľom sociálnej politiky je garancia spoločensky dohodnutých sociálnych
a ekonomických práv pri predpoklade fungovania
občianskych a politických práv.2

členských štátoch. Takýto vývoj vyplýval z fungovania spoločného trhu, ktorý potreboval pre aplikáciu
voľného pohybu osôb (pracovníkov) zosúladenie
sociálnych systémov, ale aj ďalších postupov stanovených v zmluve, iných právnych predpisov a správnych aktov. Spolupráca v sociálnej oblasti sa mala
týkať predovšetkým tých oblastí, ktoré sú spojené
s výkonom práce a voľného pohybu osôb, tak napríklad: zamestnanosti, pracovného práva a pracovných podmienok, získavania a zvyšovania odbornej
kvalifikácie, sociálneho zabezpečenia, ochrany pred
pracovným úrazom a chorobami z povolania, hygieny práce, práva odborového združovania sa a dojednávania kolektívnych zmlúv medzi zamestnávateľmi
a pracujúcimi.6 V systéme sociálneho zabezpečenia,
i napriek určitým rozdielom v aplikovaných modeloch a parametroch sociálnej politiky, sa dalo predpokladať, že nosná časť sociálnej istoty a stability
V medzinárodnom prostredí významné a neza- dosahovaná prostredníctvom národných systémov
stupiteľné miesto z hľadiska deklarovania ľudských sociálneho poistenia bude koordinovaná a zachovapráv zohráva OSN a na jej pôde prijaté dokumenty, ná.
ktoré môžeme posudzovať ako všeobecný kataSociálne zabezpečenie je v súčasnosti právom,
lóg ľudských práv (Všeobecná deklarácia ľudských ktoré je garantované v európskom priestore ústavpráv), ako katalóg občianskych a politických práv ným systémom jednotlivých krajín. Je základným
(Pakt o občianskych a politických právach) alebo pilierom sociálnej politiky. Zahŕňa v sebe sociálne
ako katalóg sociálnych práv (Pakt o hospodárskych, poistenie a doplnkové systémy pripoistenia, štátnu
sociálnych a kultúrnych právach).3 Ak sa budeme sociálnu podporu a štátnu sociálnu pomoc. Presnú
venovať len európskemu priestoru, potom podstatné a stále používanú definíciu podáva Dohovor o minimiesto v deklarovaní ľudských práv patrí európskej málnej norme sociálneho poistenia prijatý na pôde
organizácii, ktorá sa formuje po ukončení druhej Medzinárodnej organizácie práce (č. 102) z roku
svetovej vojny, Rade Európy. Na jej pôde boli for- 1952: „Sociálne zabezpečenie je súhrn zákonných
mulované mnohé dôležité dokumenty, spomeňme opatrení, ktoré chránia jedinca a jeho rodinu pred
z hľadiska našej témy Dohovor o ľudských právach následkami dočasného či trvalého prerušenia praa slobodách a z hľadiska predmetu nášho rozboru, covných zárobkov, alebo zníženia reálnych príjmov
predovšetkým Európsku sociálnu chartu. Chartu v dôsledku zdravotných či rodinných nákladov, za
Slovenská republika ratifikovala, platnosť nadobudla účelom udržania primeranej životnej úrovne.“7 Do
21. júla 1998.4 K ďalším významným dokumentom súčasnosti sociálne zabezpečenie chápeme ako sysurčite môžeme zaradiť Európsky dohovor o sociál- tém náhradných (mimoriadnych) zdrojov, pomocou
nom zabezpečení (1972) alebo Európsky zákonník ktorých sa zabezpečuje relatívna stabilita, primeraná
sociálneho zabezpečenia (1990), Revidovanú Eu- minimálna úroveň sociálnej istoty a sociálnej surópsku sociálnu chartu (1996). Posledné uvedené verenity. Úroveň sociálnej istoty a sociálnej suvedokumenty Slovenskou republikou ratifikované ne- renity (môžeme ju chápať ako základný predpoklad
boli.5 Všeobecná deklarácia ľudských práv pred- pre napĺňanie slobodného rozhodovania jedinca) je
stavuje politické vyhlásenie poznamenané dobový- v európskych krajinách závislá od modelu sociálnej
mi súvislosťami. V deklarácii sa kladie dôraz na tie politiky toho – ktorého štátu. V odbornej literatúre
práva, ktoré v kontexte povojnového vývoja Európy sa stretávame s typológiou troch alebo štyroch movytvorili politické, hospodárske a sociálne predpo- delov sociálnej politiky. Inštitucionálno-redistributívklady pre prvé kroky zjednocovania (integrovania) jej ny, sociálno–demokratický, univerzalistický model8
priestoru. Kroky smerovali k ekonomickej spolupráci prioritne preferuje vyššiu mieru angažovanosti štáa zabezpečeniu mierového vývoja v Európe. Sociálne tu a princípov sociálnej spravodlivosti a sociálnej
aspekty môžeme pozorovať od počiatkov formovania solidarity. Parametre systému distribúcie a redisvzťahov medzi európskymi krajinami (napr. EHS).
tribúcie9 spoločenského bohatstva smerujú k všetPoslanie EHS spočívalo na jednej strane v tom, kým občanom, t.j. všetci platia a všetci dostávajú.
že sa prostredníctvom zavedenia spoločného trhu V pracovno–výkonovom, konzervatívno-korporatia postupným približovaním hospodárskych politík vistickom type sociálnej politiky vytvára štát priestor
členských štátov podporoval harmonický rozvoj hos- pre jednanie sociálnych subjektov, cieľom systému
podárskych činností v celom spoločenstve, prebiehal nie je obrusovanie statusových rozdielov plynúcich
pokračujúci a vyrovnaný rast, zvýšenie stability, a na z pracovného postavenia jednotlivca, statusové rozstrane druhej zrýchlené zvyšovanie životnej úrovne diely systém zachováva, dalo by sa povedať, že ich
v členských štátoch. Členské štáty spoločenstva sú- konzervuje. V reziduálno–anglosaskom, liberálnom
hlasili s tým, že je potrebné podporovať zlepšovanie modely spočíva rola štátu v nastavení pravidiel (zápracovných podmienok a zvyšovanie životnej úrovne konných noriem) v jednotlivých oblastiach sociálnej
pracovníkov. S rozvojom hospodárskych aktivít úzko politiky, sociálna stabilita a sociálna suverenita sa
súviselo zosúladenie podmienok v sociálnej oblasti zakladá na individuálnom úsilí jednotlivca a za fun(predovšetkým v sociálnom zabezpečení a ochrane damentálny faktor distribúcie a prerozdeľovania spona trhu práce) tak, aby sa zároveň udržala dosiah- ločenského bohatstva sa považuje trhová regulácia,
nutá úroveň sociálneho zabezpečenia v jednotlivých t.j. štát by mal do tejto sféry zasahovať v čo naj-
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menšej miere. Štvrtý model sociálnej politiky zovšeobecňuje sociálnu realitu štátov latinského pobrežia
(Grécko, Španielsko, Portugalsko). Model v sebe
spája prvky liberálne a korporativistické: charakterizuje ho prítomnosť rezidualizmu, politického klientelizmu a stratifikačného dualizmu. Formovanie modelu sociálnej politiky v týchto krajinách je podmienené
predovšetkým procesom integrácie, ich vstupom do
Európskej únie.
Štátna sociálna podpora a štátna sociálna
pomoc v uvedených modeloch má špecifické charakteristiky v jednotlivých krajinách, tak napríklad
Nemecko i Francúzsko svojou sociálnou politikou
(hlavne systémom sociálneho poistenia) sú typickým príkladom výkonového modelu. Pritom ak budeme skúmať štátnu sociálnu podporu smerujúcu
k rodine (deťom), zistíme zásadné rozdiely napríklad
v prídavkoch na deti, v bonusoch pre viacpočetné
rodiny, v budovaní predškolských zariadení. Vo
Francúzsku pozorujeme v tejto oblasti aktívnu účasť
štátu (vytváranie predpokladu zo strany štátu skĺbiť
pracovné a rodičovské povinnosti vďaka poskytovaným sociálnym službám rodičom), v Nemecku tieto
aktivity štátu sú viac menej zanedbateľné, sú plne
ponechané v kompetencii rodiny.
Systémy sociálneho poistenia sú tiež výsledkom rôznych tradícií, rôzneho ekonomického
a politického vývoja, rôznych sociálnych doktrín
a koncepcií. Priekopníkom povinného sociálneho
poistenia bolo Nemecko, ďalšie krajiny sa nechali
inšpirovať overeným praxou systémom sociálneho
poistenia, ale prispôsobili ho svojim potrebám. Začiatky sociálneho poistenia boli v svojich počiatkoch
skromné, týkali sa predovšetkým najviac ohrozených jednotlivcov (napríklad robotníkov v továrňach
alebo niektorých úradníkov v súkromnom a verejnom sektore10). Napríklad, nemocenské poistenie
bolo v Nemecku zavedené v roku 1883, v Uhorsku
v roku 1891, úrazové poistenie robotníkov v Nemecku v roku 1884, v Uhorsku v roku 1907, zákon o poistení pre prípad trvalej invalidity a staroby
bol v Nemecku prijatý v roku 1889, vo Francúzsku
v roku 1911. Existencia povinného sociálneho poistenia charakterizuje Európu, je základom súčasnej
sociálnej doktríny v Európe. V Európe sme sa na základe skúseností dopracovali po druhej svetovej vojne
k myšlienke univerzálneho národného povinného sociálneho poistenia pre zárobkovo činné osoby a niektoré sociálne udalosti (napríklad staroba, invalidita,
choroba, nezamestnanosť).
Od roku 1961 sa mohli európske krajiny stať
signatárom Európskej sociálnej charty vypracovanej
a prijatej na pôde Rady Európy. Charta je vlastne
doplnením a rozšírením konceptu ľudských práv
formulovaných v Dohovore o ochrane ľudských práv
a základných slobôd. Európska sociálna charta tak
prináša záruky pre hospodárske, sociálne a kultúrne
práva, formulovala ich v ucelenej podobe v nových
povojnových podmienkach. V charte z roku 1961
boli vyčíslené nasledujúce práva: právo na prácu,
právo organizovať sa, právo na kolektívne vyjednávanie, právo na sociálne zabezpečenie, právo na sociálnu a lekársku pomoc, právo rodiny na sociálnu,
právnu a hospodársku ochranu, právo migrujúcich
pracovníkov a ich rodín na ochranu a pomoc. Charta
bola trikrát upravovaná, v revidovanej podobe bola
STRANA 3
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prijatá v roku 1996 (platnosť od roku 1999). K sociálnym právam pribudli: právo detí a mladistvých
osôb na ochranu, právo na rovnaké príležitosti a na
rovnaké zaobchádzanie v záležitostiach zamestnania
a povolania bez diskriminácie na základe pohlavia.
Časovo s určitým oneskorením, ale s rovnakým zámerom sa aj v medzinárodnom prostredí
formulujú katalógy ľudských práv. Súbežne s Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach bol pripravený a prijatý Pakt o hospodárskych,
sociálnych a kultúrnych právach (1966)11. V Pakte
o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach
sú vymenované nasledovné práva: právo na prácu,
právo každého človeka na spravodlivé a uspokojivé
pracovné podmienky, právo každého na zakladanie
odborových organizácií a právo pristupovať do odborových organizácii podľa vlastného výberu; právo
každého na sociálne zabezpečenie, zahŕňajúc do
toho právo na sociálne poistenie; najširšia možná
ochrana a pomoc by sa mala poskytnúť rodine, ktorá
je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti;
osobitná ochrana by sa mala poskytovať matkám
v priebehu primeraného obdobia pred narodením
a po narodení dieťaťa; osobitné opatrenia by sa mali
robiť na ochranu a pomoc všetkým deťom a mládeži
bez akejkoľvek diskriminácie na základe rodinného
pôvodu alebo iných podmienok; deti a mládež by
sa mali ochraňovať pred hospodárskym a sociálnym vykorisťovaním; právo každého jednotlivca na
primeranú životnú úroveň pre neho a jeho rodinu,
zahrňujúce dostatočnú výživu, šatstvo, byt, a na
neustále zlepšovanie životných podmienok; právo
každého na oslobodenie od hladu; právo každého na
dosiahnutie najvyššej dosažiteľnej úrovne fyzického
a duševného zdravia; právo každého na vzdelanie;
právo každého: zúčastniť sa na kultúrnom živote; užívať plody vedeckého pokroku a jeho využitia; požívať
ochranu morálnych a materiálnych záujmov, ktoré
vyplývajú z jeho vedeckej, literárnej alebo umeleckej
tvorby.12 Z hľadiska zámeru nášho textu vystupujú
do popredia právo na prácu (a ďalšie, ktoré s prácou
korešpondujú) a právo na sociálne zabezpečenie.
Treba poznamenať, že napriek prijatiu katalógu
sociálnych práv na pôde Rady Európy a OSN, sociálne práva boli a sú často vnímané ako „ašpirácie
zodpovedajúce charite, a nie ako práva. Oddeľovanie
slobody a rovnosti chápané ako univerzálne sociálne
práva je výsledkom iluzórnej predstavy, že negatívna sloboda automaticky vedie k pozitívnej slobode
pre niečo – ktorá potom všetkým prostredníctvom
konkurencie pridelí spravodlivý diel spoločenského
blaha. Nejde iba o to, že toto oddelenie je nemožné,
nakoľko naplnenie sociálnych práv je politická úloha. Tiež ono posvätné vlastnícke právo je sociálne
právo, a nie negatívna sloboda.“13 Pre mnohých liberálnych autorov predstavujú politické práva jediné
skutočné práva nakoľko vyžadujú tolerantnú pasivitu
štátu. Nežiadajú (nepotrebujú) nič iné ako nezasahovanie do individuálnej slobody ako jediného prameňa ľudských práv. Sociálne práva majú úplne inú
konotáciu. Vyžadujú si pozitívnu aktívnu podporu zo
strany štátu. Rovnosť pred zákonom ešte neznamená sociálnu rovnosť (necháp ako rovnostárstvo). Je
všeobecne akceptovateľné, že celý rad opatrení, aktivít smerujúcich k tomu, čo dnes pomenovávame
sociálnymi právami boli zavádzané konzervatívnymi
politikmi. Sociálne projekty Otta von Bismarcka určiSTRANA 4
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te neplynuli z nejakých osvietenských či socialistických ideálov (konceptu ľudských práv), boli pragmatickým politickým rozhodnutím, ktoré umožňovalo
zaistenie stability a bezpečnosti spoločnosti, zaistenie slobody pre privilegovaných jedincov. Od ranej
kapitalistickej spoločnosti sa presuňme k spoločnosti modernej Moderný štát (sociálny štát) by mal
mať tri povinnosti14 v súvislosti s ľudskými právami:
nezbavovať držiteľov práv užívania práv; ochraňovať
držiteľov práv pred bránením ich využívania zo strany
niekoho iného; pomáhať tam, kde sú ľudské práva
porušované. To znamená, aj tam, kde bieda, nezamestnanosť, choroby a hlad ničia predpoklady pre
užívanie ľudských práv. Z tohto uhla pohľadu, prekonanie chudoby nemôže byť gestom charity, ale jedná
sa o ochranu základného ľudského práva, práva na
dôstojnosť a slušný život. Moderné európske štáty
predovšetkým cez svoje ústavné systémy k dnešnému dňu garantujú ochranu pri občanov, ktorí nie
z vlastnej viny nemôžu právo na prácu vykonávať
(napríklad: invalidita, choroba, staroba).15
Moderná spoločnosť je sociálne diferencovaná. Spravodlivá spoločnosť sa však nemôže opierať
o privilégiá, ale o spoločensky merané funkčné rozdiely16, ktoré prinášajú úžitok všetkým, teda aj tým
jednotlivcom, ktorí sú sociálne a ekonomicky, ale aj
politicky v menej výhodnom postavení. K dnešnému dňu vytvorené medzinárodné normy o ľudských
právach sú záväzkom každého štátu, ktorý ich ratifikoval. Smeruje ku konkrétnym jedincom, občanom
daného štátu, je však na diskusiu, či každý na tieto práva dosiahne. To však nie je chybou konceptu ľudských práv (v našom kontexte s dôrazom na
sociálne práva), ale prejavom aktuálneho stavu civilizačného vývoja. Súčasný ekonomický a politický
vývoj (ekonomická kríza, nárast nesystémových politických subjektov v Európe a pod.) poukazuje na to,
že základné sociálne potreby ľudí si vyžadujú nové
nástroje na ich zabezpečenie. Sociálne problémy sa
dnes týkajú už nielen nízkopríjmových skupín, ale aj
triedy strednej (strácanie sa strednej triedy).17 Koncept nepodmieneného základného príjmu, rozpracovaný niektorými autormi, sa tak stáva významným
sociálnym prístupom, ktorý môže upevniť sociálnu
istotu a stabilitu jedincov, mohol by byť odpoveďou
na dlhodobú premenu kapitalistickej spoločnosti,
ktorá úporne hľadá riešenia ako sa vyrovnať s nedostatkom platenej práce. Ako by mohla fungovať
spoločnosť, v ktorej by človek nebol existenčne závislý od práce (lepšie alebo horšie platenej), ktorú
každodenne vykonáva?
Nie je naším cieľom sa podrobne zaoberať analýzou a ani relevantnosťou (splniteľnosťou) teoretických prístupov k tejto problematike v dielach takých
autorov, ako sú napríklad G. W. Werner, P. Van Parijs, M. Hrubec a ďalších. Cieľom je skôr upozorniť na
základnú ideu tohto myšlienkového konceptu, ktorý
z nášho uhla pohľadu prekračuje rámec dnešného
chápania základných sociálnych práv (menovite práva na sociálne zabezpečenie a práva na prácu)18,
ktoré bolo koncipované v ranom kapitalizme (sociálna a triedna štruktúra spoločnosti prešla fundamentálnymi zmenami), odvtedy sme sa míľovými krokmi
posunuli do dnešnej reality. Základná idea nepodmieneného základného príjmu (všeobecný základný
príjem, univerzálny základný príjem, občiansky príjem, garantovaný príjem) spočíva v tom, že pravi-

delné, mesačné vyplácanie rovnakej peňažnej dávky
každému človeku v spoločnosti by sa realizovalo bez
ohľadu na to, či je niekto zamestnaný alebo nie, bez
ohľadu na vek (teda od narodenia), pohlavie, vierovyznanie, správanie a pod. Základný nepodmienený
príjem by tak mohol nahradiť a zjednodušiť dnešný
systém sociálneho zabezpečenia a byť východiskom
nedostatku pracovných príležitostí. Pri jeho vyplácaní by sa aplikoval občiansky princíp, t.j. príjemca
by musel byť občanom daného štátu, spoločenstva
(napríklad občan Európskej únie).19 Príjem by mal
byť vo výške, ktorá umožní na ľudsky dôstojnej úrovni uspokojiť základné životné potreby.20 Podľa tohto
konceptu, je potrebné prekonať paradigmu, na ktorej
v súčasnosti stojí a padá dôstojnosť jedinca, jeho
sociálna istota a stabilita, jeho sociálna prestíž, t.j.,
že peniaze dostávame za prácu a že pracujeme pre
peniaze. Jednak je zrejmé, že s postupujúcou automatizáciou bude platenej práce stále menej a po
druhé motivácia robiť niečo „pre peniaze“ namiesto
„pre zmysluplnosť“ vedie ku krízam hodnôt v spoločnosti, k plytvaniu a nezmyselným činnostiam a následne krízam ekonomickým. Vôkol nás je množstvo
práce, ktorú je možné a potrebné vykonať i množstvo
voľných ľudí, no nerobí sa, lebo na prácu nie sú peniaze.
Nepodmienený základný príjem určite nie je
všeliek na problémy celej spoločnosti, ale oddeľovanie príjmu od práce je dôležitým krokom pre jej
ozdravenie. Jedným z dôležitých fenoménov, ktorý
je s platenou prácou spojený a podstatne ovplyvňuje
život väčšiny členov našej spoločnosti je strach zo
sociálneho dna. Strach z toho, že stratíme zamestnanie (hrozba technologickej nezamestnanosti), že
nebudeme mať na bývanie, na stravu pre seba, pre
deti, na splátky a všetko ostatné, čo považujeme za
štandard na minimálnej úrovni, zodpovedajúci stupňu rozvoja našej spoločnosti. Tento strach mnohých
núti robiť nezmyselné veci, poslúchať nezmyselné
príkazy, dodržiavať nezmyselné pravidlá, nechať sa
ponižovať21.
Nepodmienený základný príjem by mal byť
predpokladom pre získanie slobody nepodmienenej
nevýhodným sociálnym zamestnaneckým statusom
(alebo nemožnosťou získať platené zamestnanie),
predpokladom pre naplnenie ľudskej dôstojnosti.
Zbavenie sa existenčného strachu a zdôraznenie ľudskej dôstojnosti v celonárodnom meradle je niečo,
čo môže pozitívne zmeniť atmosféru v celej spoločnosti.
Ešte niekoľko slov k samotnej financovateľnosti nepodmieneného základného príjmu, to sa
zdá byť najväčším kameňom úrazu z hľadiska jeho
aplikovateľnosti. Z nášho pohľadu sa nám to javí ako
zástupný problém, pretože vlastne hovorí o tom, že
náš prístup je definovaný dnešným „ekonomickým“
myšlienkovým nastavením spoločnosti (akoby sme
strácali schopnosť uvažovať aj v iných kategóriách
sociálnych vzťahov a väzieb), t.j. skôr riešime „ako
sa to nedá“22 a nie „ako sa to dá“. Ak sa spoločnosť
zhodne (prostredníctvom spoločenského konsenzu),
nebude na programe dňa otázka či sa dá financovať
určité opatrenie, ale či toto opatrenie je pre spoločnosť prospešné. Ak bude prospešné pre spoločnosť,
spoločnosť určite nájde spôsob financovania.
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na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri
nespôsobilosti na prácu, ako aj pri strate živiteľa.
(2) Každý, kto je v hmotnej núdzi, má právo na takú
pomoc, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie základných životných podmienok. (3) Podrobnosti o právach podľa odsekov 1 a 2 ustanoví zákon.
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PRVÉ ŠTÁTY
Najstaršie ľudské stopy v Nepále pochádzajú
z neolitu, mladšej kamennej doby. Pred desať tisíc
rokmi sa v Káthmanduskej doline usadili roľníci, ktorí
dodnes tvoria dve tretiny pracujúcich a vytvárajú tretinu HDP.
Kiráti (kira = lev, ti = človek), prvé tunajšie
známe etnikum, prichádzali do Nepálu medzi šiestym storočím p. n. l. a prvým storočím n. l. Usadili sa
vo východných regiónoch Bahing, Dhimal, Khambu,
Limbu a Raj. Hovoria tibetsko-barmským jazykom.
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Spočiatku uznávali šamanizmus a animizmus. Potom sa priklonili k hinduistickému Šivovi. Spomínajú
sa vo védach (Jažurvéda: Šukla XXX./16, Kryša III./
4,12,1 a Atharvavéda (X./4,14), v eposoch Mahábhárata a Ramajána. Klaudios Ptolemaios písal o Kiráddii. Priniesli ľudovú písomnosť Mundhum, ktorá
mapuje ľudové, kultúrne a náboženské tradície.
Potom prebrali civilizačnú štafetu Ličhaviovia,
ktorí na prechode 4. a 5. storočia n. l. prišli z údolia
Gangy do Káthmanduskej kotliny a založili metropolu Deopátan (Dnešný Pašunpatináth). Ich panovník
Amšuvarman, ktorého popisuje čínsky cestovateľ
láma Süan-cang ako mimoriadne talentovaného, vychádzal začiatkom 7. storočia. v ústrety budhizmu,
literatúre a umeniu a prijal sanskrtskú gramatiku.
V roku 723 založil Gunakoma Déva Káthmandu. Tento vladár patril k hinduistickému rodu Thákurov, ktorý ovládol po roku 879 stred Nepálu a po ktorom sa nezachovalo veľa stôp. Výnimku tvoria málo
početné kamenné nápisy a záznamy u susedov.
Ličhaviov vystriedali v roku 1207 Mallovia(v preklade zápasníci). Táto nevárska dynastia
stavala podľa čínskych kroník murované domy a poschodové chrámy, z ktorých nezostalo nič. Uctievala ako patrónku bohyňu Táledžu Bháhavani. Dva
nasledujúce nájazdy a prírodná pohroma spôsobili
devastáciu krajiny. Khásovia, ktorí spravovali sever
a západ Nepálu a západ Tibetu a v dvanástom storočí presunuli hlavné mesto z Nárugadžu do Sindži
(dnešná Hatsidža). V roku 1346 prešli územím vojaci bengálskeho sultána Šamsuddína Ilijárkhokosa
Šáha.. Džajastili Malla v rokoch 1354 až 1395 stabilizoval ríšu. Poslal staviteľa Anikona do Číny učiť
sa stavať pagody. Vládol pevnou rukou. Budhistov
násilne rozdelil do 64 kást a podkást, čo prežilo do
roku 1964. Zemetrasenie v roku 1404 zabilo tretinu
obyvateľov. Prežili však sochy a kamenné plastiky
Ríša Mallov dosiahla vrchol za vlády Jakša
Mallu v rokoch 1428 až 1482. Posunula sa na západ. Po jeho smrti prebrali vládu traja synovia. Štát
sa rozdelil na konfederáciu troch mestských štátov
Káthmandu, Lalitpur (Patán) a Bhaktapur. Súperiace mestá vytvárali istú rovnováhu a tým aj stabilitu
a rozvoj. Neskôr sa k nim pridali Kantipur a Kirtipur.
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promisom. Nepálci sa stiahli do územia dnešného
štátu. Na základe Sugaulskej zmluvy z 2.12.1815
odovzdali Britom Sikkim, Bhután a juh Terají a s nevôľou prijali britského rezidenta v Káthmandu, ktorý
zasahoval do nepálskej politiky.

vyhlásil kráľa za hlavu štátu, všeobecnú amnestiu,
prípravu volieb do ústavodarného zhromaždenia.
Dňa 16. novembra 1951 vznikla nová koaličná vláda,
v ktorej prevažovali zástupcovia NC na čele s Bišervárom Prasádom Koiralom. Ránovia politicky padli,
Generál Džang Baháddur Kunvár uskutočnil ale naďalej mnohí z nich zastávali dôležité posty v arv roku 1846 s tichým súhlasom britských kolonizá- máde.
torov krvavý prevrat, pri ktorom zabil 55 dvoranov.
Po masakri sa ujal sa vlády. Prijal meno Rán. Chvíľu
sa priečil Veľkej Británii. Po krátkom čase navštívil
Londýn, v ktorom sa stretol aj s kráľovnou Viktóriou. KONIEC VLÁDY RÁNOV
Kráľ sa usiloval aktívne zasahovať do politiky.
Politicky sa podriadil Spojenému kráľovstvu, od ktorého „odkukal“ aj zvyky, napríklad stavanie neokla- Nastala nová polarizácia – medzi ním a premiérom.
sických palácov. Nepál sa dostal do polokoloniálne- V premiérovej strane organizoval frakciu brat Matho postavenia. Vytvoril sa zvláštny politický systém. rika, ktorý si stále viac rozumel s hlavou štátu. NaVedľa dedičných kráľov z dynastie Malla so symbo- pokon vystúpil z NC a založil konzervatívnu Ľudovú
lickou právomocou existovali dediční predsedovia stranu. Kráľ napokon odvolal ministrov a vytvoril si
vlád z dynastie Rán s reálnou výkonnou mocou. vlastnú vládu. Vojensky potlačil niekoľko povstaní.
Premiéri si brali ženy z kráľovskej rodiny, čím legiti- V januári 1955 NC vyhlásil znovu občiansku nepomizovali svoju moc a vládli do polovice 20. storočia. slušnosť. Po veľkých ťahaniciach vystriedal choréPo vražde (november 1885) brata a nástupníka ho kráľa syn Mahéndra, ktorý napokon, hoci nerád,
zosnulého Džanga Bahadúra obsadzovala premiér- vyhlásil prvé parlamentné voľby na február až apríl
ske posty vetva Šamšérovcov. Čandra Šamsér Rána 1959, v ktorých vyhral s výraznou väčšinou NC. Drupokračoval v krvavej tradícii. V roku 1901 zorganizo- há vláda Bišervára Prasáda Koirálu za poldruha roka
val vraždu svojho strýka, čím postúpil v poradí medzi uskutočnila podľa vzoru Indie výrazné demokratické,
čakajúcimi na najvyššiu funkciu a po čase sa stal protifeudálne a sociálne reformy. Začali sa rušiť veľkostatky. Zaviedla sa progresívna daň z majetku.
premiérom.
Nepálska vlastenecká inteligencia sa v Káthmandu a v emigrácii v indickom Váránasí aktivizovala proti moci Ránov, ale nezískala široké zázemie
medzi ľudom. Stala sa častým objektom perzekúcie.
Podľa vzoru Indického národného kongresu založila Nepálsky ľudový kongres (NPC). Na vlastnej koži
spoznala väznice doma a najmä po auguste 1942 aj
v britskej Indii. Štyroch jej členovia popravili.
Koniec druhej svetovej vojny a vyhlásenie
samostatnej Indie v roku 1947 urýchlili vrenie v Nepále. Na tradície NCP nadviazal Nepálsky národný
kongres (NNC), ktorý v ilegalite bojoval za pád diktatúry Ránov a nastolenie demokratickej konštitučnej
monarchie. V marci 1947 viedol štrajk robotníkov
v Birátagare, ktorý potlačila vláda až pomocou armády. Po zatknutí jeho organizátorov vyhlásil NNC
na 13. apríl občiansku neposlušnosť. Do hlavného
mesta nato prišlo prekvapivo 30 000 občanov, ktorí
požadovali základné občianske slobody a prepustenie politických väzňov. Politika v Nepále prestala byť
záležitosť úzkych elít. Premiér Padma Šamšér pod
tlakom vyhlásil 16. mája plán reforiem a prepustil
väčšinu opozičných aktivistov. V januári nasledujúceho roku vydal manifest o vyhlásení prvej nepálskej
ústavy.

Gurkovia, potomkovia indických Rádžputov,
odmietli moslimskú nadvládu a odišli pod Himaláje.
Od 12. storočia sa usadzovali západne a severozápadne od Káthmandu, miešali sa s miestnymi Gurungami a Magarmi a odolávali veľkej závislosti od
nevarských kráľov. V roku 1768 obsadili Káthmandu, susedné mestá, doliny a neskôr väčšinu Nepálu.
Prenikli aj do Sikkimu (rok 1774), Bhutánu a Tibetu.
Ich panovník Prithví Nárájan sa stal prvým vladárom
Ránovský rod nesúhlasil s chystajúcimi sa retzv. veľkého Nepálu. Založil dynastiu Šáh, ktorá uc- formami a presadil zmenu na premiérskom poste.
tievala ako patróna zbožšteného guru Górakhhnáta Nový predseda vlády Mohón Šamšér nasadil spiaa prežila do 21. storočia.
točku a zaviedol tvrdý policajný režim. Zrušil ústavné
slobody. Kráľ Tribhuvan sa ocitol v domácom väzení.

V ránovskom klane došlo k štiepeniu. Umiernení členovia založili v exile Nepálsky demokratický
PRÍCHOD BRITOV
kongres. O dva roky sa spojili s NNC. Zlúčená strana
Briti sa pod hlavičkou Východoindickej spoloč- dostala meno Nepálsky kongres (NC). Medzičasom
nosti1 dlhšie zaujímali o Nepál. V roku 1814 vyslali vznikla Komunistická strana Nepálu.
proti nim 2 000 vojakov, z ktorých sa po porážke
Dňa 6. novembra 1950 ušiel kráľ z domáceho
vrátila domov tretina. Ani druhá výprava, tentoraz väzenia do exilu v Indii a NC vyhlásil ozbrojené pos 50-tisícmi mužmi nedopadla jednoznačne. 12-tisíc vstanie. Za dva mesiace ovládal tretinu územia štátu.
Gurkov sa bránilo úporne. Vojna sa zavŕšila kom- Viacetapové rokovanie v Dillí nastolilo mier. Premiér
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Kráľ však nechcel zájsť tak ďaleko. Dňa 15.
decembra 1960 uskutočnil prevrat, načo zakázal
politické strany, vládol tvrdou rukou a oponentov posielal do väzenia. Zaviedol systém tzv. paňačajátov.
Išlo o mestské a dedinské rady starších, ktoré získali
istú popularitu a nahradzovali centrálny parlament so
všetkými chybami, typickými pre stranícky systém.
Reprezentovali päť rovín moci – miestnu, regionálnu, celonárodnú, vládu a kráľa (paň = päť). Problém
spočíval v tom, že ich zloženie bolo veľmi závislé
od vôle panovníka, ktorý menoval 16 z 35 členov
celoštátneho paňačajátu. Tento systém korupciu neodstránili, iba ju decentralizoval.
V roku 1979 rast cien vyvolal masové protesty, ktoré potlačila armáda. Prešlo desaťročie a hnutie
za obnovu demokracie silnelo. Štvrtého apríla 1989,
teda polroka pred pádom Berlínskeho múra, sa dvestotisíc demonštrantov zišlo na námestí Durbar. Armáda 45 z nich zastrelila.
V novembri nasledujúceho roku kráľ ustúpil.
Skončili paňčájáty, vznikla konštitučná monarchia
a v máji 1991 sa uskutočnili všeobecné parlamentné voľby. Víťazom sa stal NC. Národná demokratická strana, ktorá nadviazala na tradíciu paňčajátov,
pohorela. Nasledujúce voľby v roku 1994 vyhrali
komunisti. Prvý raz v histórii v Ázii sa stalo, že ich
predstaviteľ viedol vládu v štáte, ktorého hlavou je
kráľ.2
Obnovenie demokracie neodstránilo politikárčenie, korupciu, nezamestnanosť ani biedu. Maosti
povstali voči konštitučnej monarchii. Začiatkom roka
2001 ovládli tretinu územia. Priebeh občianskej vojny, ktorá priniesla smrť 12 000 Nepálcov, urýchlil
večierok kráľovskej rodiny, ktorý sa konal prvého
júna v kráľovskom paláci v Káthmandu. Opitý korunný princ Bír Bikram Šáh Dípéndra zastrelil desiatich
členov svojej rodiny vrátane panovníka Dévu Biréndru s manželkou Ajšvariou. Pravdepodobnou príčinou bol jeho nesúhlas s ponúkanou nevestou.
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KONIEC MONARCHIE
Monarchizmus ako symbol tradície, morálnych hodnôt a vyváženosti sa zrútil ako domček
z karát. Občianska vojna i nenásilný vzdor gradovali.
Parlament odňal kráľovi Gjánéndrovi právomoc navrhovať a vetovať zákony. Zobral mu štatút prevtelenca
Višnua. Zmenil teokratický princíp štátu za sekulárny. Napokon koalícia siedmich vládnucich strán,
ktoré tiež považovali monarchiu za neprijateľnú, ale
odmietali násilnú formu boja, sa dohodli s maoistami o podmienkach mieru. Monarchia padla, vytvorila
sa koaličná vláda a v novembri 2008 sa uskutočnili
opakované voľby. Víťazní maoisti nezískali absolútnu
väčšinu. Chvíľu vládli, chvíľu sedeli na striedačke.
Demokracia nezbavila krajinu nestability. Po voľbách
v novembri 2013 prešli maoisti do opozície. V auguste 2016 sa opäť ujali vlády.
Nepál je rozvojovou krajinou s demokratickým politickým systémom a vysokým štandardnom
náboženskej, rasovej a etnickej tolerancie. K týmto
hodnotám sa Nepálci dopracovali predovšetkým
vlastnou cestou a vlastnými duchovnými tradíciami. V dôsledku autoritatívnej vlády poslednej etapy
monarchie je jeho stranícke spektrum veľmi naklonené naľavo. Konzervatívci po neslávnom konci monarchie iba hľadajú svoju novú identitu. Tento stav
trošku pripomína východnú Európu po roku 1989,
ale s opačným znamienkom. Všetky parlamentné
politické strany rešpektovali a rešpektujú hneď od
konca občianskej vojny politický pluralizmus, ktoré
bol jedným z kľúčových cieľov umierneného aj radikálneho odboja voči kráľovstvu.
Preambula ústavy z roku 2015 vníma Nepál
ako multikastovnú, multilingválnu, multikultúrnu
a geograficky pestrú krajinu. Hlási sa k ukončeniu
diskriminácie na princípe triedy, kasty, regiónu, jazyka, náboženstva pohlavia a rasy. Presadzuje jednotu v rozmanitosti, sociálnu a kultúrnu solidaritu,
toleranciu, harmóniu (toto slovo sa veľmi zriedka
objavuje v našom slovníku), rovnoprávnosť, spoluúčasť, prosperitu a sociálnu spravodlivosť. Podobne
ako v prípade Portugalska, Indie, Srí Lanky sa ako
cieľ uvádza socializmus. V prvej stati sa píše: „Nepál
je nezávislý, nedeliteľný, suverénny, sekulárny, demokraticko-socialisticky orientovaný, federalistický,
demokratický, republikánsky štát.“

NÁBOŽENSTVÁ V NEPÁLE
Nepálska spoločnosť sa delí podľa kást,. polokást, náboženstiev a etického pôvodu. Najrozšírenejším náboženstvom v Nepál je hinduizmus (81,34
%). V porovnaní s Indiou tu vyššie kasty (brahmovia
a kšatriovia) dosahujú vyšší podiel a kastovníctvo je
menej polarizované ako v Indii. Štruktúru spoločnosti
a identitu jej občanov viac určujú aj iné znaky, ako
sú etnicita a tradičné zamestnania. Navyše tvrdšie
a súčasne férovejšie podmienky života v horách a to
aj v Európe tlmia a niekedy (aspoň dočasne) celkom
likvidujú zaužívané, často neprekonateľné sociálne
bariéry. O to viac to platí vo veľhorách sú si ľudia
rovnejší a niekedy aj rovní. Hoci aj tu existuje vinou
komerčnej invázie zahraničných dovolenkárov pokus
o vytvorenie nového kastovníctva založeného na kulte peňazí,

Budhisti (9,04 %) žijú v hornatých oblastiach.
Predkovia nepálskych moslimov (tzv. musalmani,
4,38 %) prišli z Indie. Majú rozličný etnický a rasový
pôvod. Hovoria prevažne urdčinou. Hlásia sa k sunitskej tradícii. Osídlili predovšetkým nížiny. Kirati
(3,04 %) sa viažu na rovnomenné etnikum. Kresťanstvo (1,4 %) sa v Nepále usadilo pomerne neskoro.
Prvú misiu sem uskutočnili v roku 1628 Portugalci,
ktorí žili už storočie na pobreží juhozápadnej Indie
v okolí mesta Goa.Príslušníci náboženstva prakriti (0,46 %) sa opierajú o filozofiu sákhja, jednu zo
šiestich ortodoxných hinduistických škôl3.
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teľstva. Poznamenalo zvyky mladších náboženstiev.
Iné, v Indii známe náboženstvá, ako napr. džinizmus (0,014 %), bahajizmus (0,005 %) a sikhizmus
(0,002%). sa v Nepále nepresadili.

KĽÚČOVÉ POLITICKÉ STRANY

V Nepále sa do celoštátnych parlamentných
volieb, ktoré sú na založené na jednokolovom väčšinovou princípe, zapájajú desiatky zoskupení. Okrem
dole uvedenej štvorice najvplyvnejších politických
Svetonázorovú mozaiku dotvára štvorica strán získavajú poslanecké miesta aj menej vplyvné
v Nepále málo rozšírených náboženstiev. Najstaršie subjekty. Väčšina z nich zastupuje regióny a to najz nich, bön (0,05 %, 13 006) sa opiera o tibetský mä na juhu štátu.
animizmus (vieru v duchov nezávislých od tela)
V období prechodu konštitučnej monarchie
a šamanizmus. Ukotvilo sa najmä v mestách. Dosa- k diktatúre sa vykryštalizovali nasledujúce štiepne
huje väčší vplyv, ako by sa zdalo zo sčítania obyva-

VÝSLEDKY PARLAMENTNÝCH VOLIEB
Komunisti
Communist Party of Nepal (Unified Marxist-Leninist)
Communist Party of Nepal (Maoist)
Communist Party of Nepal (Marxist-Leninist)
Džana Morcha Nepal (Ľudový front Nepálu)
Raštrija Džana Morcha
Raštrija Džanamukti Party
Samjunkta Džanmorcha Nepal
Nepálska robotnícko-roľnícka strana
Communist Party of Nepal (Unified)
Communist Party of Nepal (United)
Umiernení socialisti
Nepali Congress
Federálna socialistická strana
Nepal Sadbhavana Party (Anandidevi)
Dalit Džanadžati Party (nižšie kasty)
Monarchisti a konzervatívci
Raštrija Pradžatantra Party
Raštrija Pradžatantra Party Nepal
Sadbhavana Party
Akhanda Nepal Party (hinduisti proti decentralizácii)
Raštrija Pradžatantra Party (Čand)
Regionalisti etnické menšiny
Teraj-Madeš Loktantrik, exNC
Madeši Džana Adhikar Forum, Nepal, SD
Teraj Madeš Sadbhavana Party
Raštrija Madeš Samadžvadi Party
Tharuhat Taraj Party Nepal
Madeši Džanadikar Forum (Gantantrik)
Sangija Loktantrik Raštrija Manč
Čure Bavar Raštrija Ekta Party
Nepal Loktantrik Samadžbadi Dal
Liberáli
Raštrija Džanšakti Party
Nepa Raštrija Party

3. a 15.5.1999 10.4.2008
%
m
%
m.

19.11.2013
%
m.

31,66

71

6,59
1,41
1,07
0,81
0,56

5
1
1

0,05

20,33
29,28
2,27
1,53
1,03
0,5

108
229
9
8
4
2

23,66
15,51
1,38

175
80
5

0,98
0,67

3
3

0,69
0,45
1,44

5
2
5

0,71

3

0,97

3

25,55
1,28
0,16
0,52

196
5

37,29

111

21,41

115

3,22

5

0,52
0,37

2
1

2,45
1,03
1,56

8
4
9

6,66
2,75
1,41
0,39

24
24
5
1

3,16
6,32

21
54

2,91
2,26
0,66
0,84
0,66
0,39

10
8
2
3
2
1

0,67
0,27
0,23

2
1
1

0,05
0,22

1

0,95
0,35

3
1

0,30

1

10,44

11

2

3,41

STRANA 7

DECEMBER 2017		

CIVITAS - ODBORNÝ ČASOPIS PRE POLITICKÉ A SOCIÁLNE VEDY

POZNÁMKY

línie spoločnosti (cleavages), ktoré profilovali vznik na jej značnom poklese prestíže. Spája hinduistické,
a vývoj politických strán:
liberálne, národné a konzervatívne hodnoty. Repre1. v celej spoločnosti: monarchia – republika, zentuje pravý stred.
TMLP: Teraj Madeš Loktantrik Party – Teraj2. v opozičnom tábore: nenásilný odpor –
sko-madešská
demokratická strana vznikla v roku
ozbrojený boj proti monarchii,
2007 odtrhnutím sa od Nepálskeho kongresu. Re3. po páde monarchie: selektívne prijímanie
prezentuje regionálne záujmy nepálskeho juhu. Spábývalých partizánov do ozbrojených zložiek repubja sociálnodemokratické hodnoty s autonómnym
liky – masové prijímanie partizánov do ozbrojených
úsilím.
zložiek republiky,
MDAF: Madeši Džana Adhikar Forum – Fó4. postupné zrovnoprávnenie pohlaví, náborum práv madešského ľudu vzniklo v roku 2006.
ženstiev, kást a etník – radikálne zrovnoprávnenie
Stojí naľavo od TMLP. Presadzuje zvrchovanosť nepohlaví, náboženstiev, kást a etník,
pálskeho juhu. Spája komunistické hodnoty s auto5. centrum moci v Káthmandu – periféria (úsi- nómnym úsilím.
lie o zvýšenú autonómiu multikultúrneho južného
pásu krajiny).
NP: Nepali Congress – Nepálsky kongres
– vznikol v roku 1947 po zlúčení dvoch sociálnodemokraticky orientovaných strán. Je členom Socialistickej internacionály. Prestavuje ľavý stred. Má
najstaršie historické tradície. Udržuje najtesnejšie
vzťahy s Indiou. Počas občianskej vojny presadzoval
ukončenie monarchie, ale odmietal ozbrojený boj.
CPN-UML: Communist Party of Nepal (Unified-Marxist-Leninist) – Komunistická strana Nepálu (zjednotení marxisti-leninisti) vznikla 6.1.1990 po
zlúčení dvoch komunistických strán. Reprezentuje
ľavicu. Počas občianskej vojny presadzovala ukončenie monarchie, ale odmietala ozbrojený boj.
UCPN(M): Unified Communist Party of Nepal
(Maoist) – Zjednotená komunistická strana Nepálu (Maoisti) vznikla zlúčením maoistických skupín
v roku 1994. Reprezentuje radikálnu ľavicu. Počas
občianskej vojny viedla partizánsky odboj voči monarchii. Spomedzi politických strán má najbližšie
k Pekingu, ale odmieta monostranícky systém podľa
čínskeho vzoru. Svojich voličov pritiahol radikálnym
presadzovaním, k čomu sa neskôr priklonili aj ostatné strany, rodovej, etno-kastovníckej a náboženskej
rovnoprávnosti.
RPPN: Raštrija Pradžatantra Party Nepal –
Národno-demokratická strana Nepálu vznikla v roku
1990. Stála na pozíciách monarchie, čo sa odrazilo
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1

Briti, ktorí ovládali Indiu najprv prostredníctvom Východoindickej spoločnosti (VIS) založenej osemdesiatimi obchodníkmi v roku 1599. Kráľovná Alžbeta I.
posvätila na nasledujúci december tomuto hospodársko-koristníckemu zoskupeniu privilégiá. Indovia dlho
nechápali ako malé deti jeho skutočné zámery. VIS si
vybudovala armádu, ktorá spočiatku mala chrániť iba
britské ekonomické záujmy a do ktorej vstupovali aj
Indovia, sipáhíovia. Postupne nadobudla nielen hospodársku, ale aj politickú pozíciu. Viedla víťazné boje
proti zle vyzbrojeným a vycvičeným domorodcom,
z ktorých najviac odolávali Maráthi obývajúci stred
krajiny. Bitka pri Pálásí, kde prehral bengálsky naváb
(miestodržiteľ) Sirádžuddaul, už nenechala nikoho
na pochybách, kto sa stal pánom Indie.

2

V rokoch 1921 až 1924 komunista predsedal vláde
v teokracii, ale išlo o Mongolsko, v ktorom panovníkom bola budhistická hlava bogdogegén. Ako vladára
ho nazývali aj bogdo-chán.

3

Sánkhja (číslo) predstavuje najstarší prúd klasickej
indickej filozofie Spája materialistický a idealistický
pohľad. Jej zakladateľ Kapila žijúci na prelome 7. až
6. storočia p. n. l. vysvetľoval vznik sveta z prahmoty,
ktorú nazýval prakriti. Súčasne zdôrazňoval, že existuje absolútna duša (sánkhja puruša). Epos Bhagavadgíta vysvetľuje pojem prakriti ako lano zmotané
z troch prvkov (gunov). Najvyšší z nich, sattva, prináša svetlo, jas, ľahkosť, harmóniou a čistotu. Druhý
gun, radžas, iniciuje neustálu aktivitu, nepokoj, strasti, honbu za zmyslovými pôžitkami a mocou, žiadosti
a vášeň. Tamas, najnižšia zložka, vyvoláva temnotu,
tiaž, nevedomosť, lenivosť a šialenstvo.

Prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.
Katedra politológie a euroázijských štúdií FF UKF
B. Slančíkovej 1
949 74 Nitra
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Mgr. Tibor Szentandrási, PhD.
Katedra politológie a euroázijských štúdií FF UKF
Szentandrási T.: Can we overcome the impact of Islamism on Western politics?
CIVITAS, 2017, Vol. 23, No. 53, p. 9
The author in his paper considers the changes, that are taking place in contemporary politics specifically due to the
rise of Islam and Islamism, what changes it incurres in terms of political activity, political processes and change of
institutions, as well as the relations between Islam and Islamism with modern Western politics and vice versa. Will the
aggressive interventionist politics continue (considering wars as the continuation and result of politics) in deepening
conflicts between civilizations, or will it be possible to mitigate these conflicts and re-establish human-acceptable
institutional-regulated forms of politics? Based on current trends, the author does not see a bright future ahead of us.
„Nezříkám se evropské civilizace, ale používám ji tak, jak odpovídá Arábii, arabské duši, a tím Boží vůli. ... Dal jsem z Evropy
dovézt stroje, ale bezbožnost nechci. Muslimské národy musí procitnout ze svého dlouhodobého spánku. Potřebují zbraně,
ale nejsilnější zbraní je víra v Boha, pokorná poslušnost božských zákonů. Nenávist není od Boha. Evropa je naplněna nenávistí
a zničí se svými vlastními zbraněmi.“
Král Ibn Saúd1

Základná téza tejto úvahy je jednoduchá: posilnenie islamizmu môže mať, má a bude mať nemalý vplyv aj na spôsoby, formy a metódy súčasnej
západnej politiky, môže privodiť zmenu súčasnej
inštitucionalizovanej politiky, ktorú považujú prevažne za liberálno-demokratickú,2 môže nastať návrat
k autoritatívnejším alebo aj k totalitným tendenciám
a technikám politiky. K tomu by sme uviedli niekoľko
poznámok a argumentov, a zároveň naznačili by sme
aj určité chápanie použitých pojmov.

Islamizmus nesprávne stotožňujú s islamom.
Neplatí, že by každý moslim bol zároveň aj islamistom, ale na druhej strane každý islamista je aj
moslimom. Islamizmus vychádza síce z islamského
náboženstva, ale nie je to náboženstvo, ani nejaký
smer v rámci neho, ale skôr ideológia, ktorá obsahuje politické, sociálne aj ekonomické prvky a využíva svojím spôsobom chápané a reinterpretované
náboženstvo ako svoj argumentačný a legitimačný prostriedok, aby dosiahla svoje ciele vo všetko
podmaňujúcom totalitnom systéme teokratického
despotizmu.4 Islamizmus ako v rôznej miere nábožensko-ideologicky determinovaný systém existuje
v individuálnych aktoch a postojoch, pričom tá rôzna
miera determinovanosti siaha od skôr duchovnejších
fundamentalisticky orientovaných náboženských až
k džihadistickým-teroristickým postojom.5

Islam, ako každé historicky dlho petrvávajúce
veľké náboženstvo, tvorí veľmi zložitý systém, ktorý môže byť a často aj je jednostranne, svojvoľne
a chybne interpretovaný, zjednodušený, zvulgarizovaný a deformovaný aj veriacimi moslimami, ktorí
môžu zo svojho bohato rozvetveného náboženského
systému aj v dobrom úmysle vybrať a zdôrazňovať,
ba aj svojvoľne absolutizovať určité momenty. K niečomu podobnému môže dôjsť aj z opačnej strany
- pri senzáciichtivej, negativistickej medializácii
niektorých javov, čo popr. môže vyvolať aj spätnú
Islamizmus je zjednodušené ideologické
reakciu a posilňovať zjednodušené chápania „nábo- preceňovanie určitých náboženských právd alebo
ženských právd” aj samotnými veriacimi.3
dogiem a je skôr negativistickou, reaktivnou ideoSTRANA 9
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lógiou, ktorá démonizuje Západ a západnú modernizáciu, zdôrazňuje ich krivdy, bojuje proti ich vplyvu,
ale okrem obnovenia minulého islamského poriadku
nemá reálne predstavy a ciele do budúcnosti. Islamizmus sa rozširuje předovšetkým od sedemdesiatych rokov dvadsiateho storočia po zlyhaní ideológie
nacionalizmu a socializmu v arabskom a islamskom
svete. Jeho veľkolepým víťazstvom bola iránska revolúcia v r. 1979.
Napriek svojim vulgarizáciám je islamizmus diferencovaný fenomén. Jeho korene siahajú do prvých
desaťročí dvadsiateho storočia, keď bolo treba nájsť
východisko z krízy Osmanskej ríše, o čo sa usilovali
už aj takí islamskí nábožensko-sociálni reformátori
ako Džamáluddín Afghání (1838-97), Muhammad
Abdo (1849-1905), Rašíd Ridá (1865-1935) alebo
Abdel Ráziq (1888-1966), ktorí svojimi myšlienkami
ovplyvnili (pozitivne alebo negativne, odmietajúc ich
riešenia) aj prvých ideológov islamizmu: egyptského
Hasana al-Banná (1906-49), zakladateľa Moslimského Bratstva v r. 1928, Sajjid Kutba (1906-66)
a Abú al-A´la Maudúdího (1903-79), ktorí sa už na
rozdiel od skorších islamských reformátorov neusilovali o obnovenie samotného islamu, ale v odklone
svojich spoločností od islamských tradíí videli príčinu všetkých problémov. Nehľadali už vnútorné príčiny zaostávania a problémov svojich spoločenstiev,
ale vinníka nachádzali jednoznačne vonku. Bol to
vplyv Západu, kolonializácie a modernizácie, pričom
riešenie hľadali akoby v minulosti, v návrate k tradičnej spoločnosti riadenej islamom.
Jednostrannosť absolutizácie určitých momentov islamu a jeho histórie, nedostatočne reálny
pohľad na súdobé sociálno-ekonomické problémy
a snaha o širší vplyv hľadaním ciest z duchovného
elitizmu Maudúdího smerom k masovému vplyvu hnutia Moslimských bratov zapríčiňujú v prípade islamizmu aj pokles vzdelanostnej úrovne jeho
podporovateľov, posilnenie netrpezlivosti a hľadanie
rýchlejších a efektivnejších spôsobov realizácie svojich predstáv - a tak siahajú aj po násilných prostriedkoch. Po generácii ešte kritickejších islamských
reformátorov charakterizuje ideológov islamizmu už
oveľa viac len dogmatizmus, slepá viera v správnosť
svojho presvedčenia a propagandistické agitačné
spôsoby jeho rozširovania. Často zabijaci v mene
islamu vedia o svojom náboženstve a svojej kultúre
omnoho menej, než ich kritici.
Západnú euro-americkú politiku možno chápať
aj ako spoločnú aktivitu diferencovaných indivíduí
a skupín aj organizavaných subjektov regulovaných
(nie hlavne nejakou cudzou autoritou, ale) na základe
spoločne zdieľaných, dohodnutých a prijatých pravidiel na zabezpečenie a uspokojenie základných potrieb, záujmov a cieľov jednotlivcov a aj ich skupín,
pričom činnosť a vzájomné pôsobenie zmienených
subjektov sa uskutočňuje vo verejnej sfére, v inštitucionálnych rámcoch (predovšetkým v rámci štátov,
ale aj na subštátnej úrovni a aj v medzinárodnom
priestore) poskytujúcích v ideálnej forme rovnoprávne možnosti pre všetkých účastníkov. Politika
v širšom euro-americkom priestore môže byť, je
a bude teda podľa mňa s rozmnožujúcimi sa vzťahmi
s moslimami vystavená rastúcemu vplyvu islamu
a islamizmu, čo však nemusí byť nutne konfliktné.
Islam v jednote náboženstva a politiky, navzdory
jeho transcendentnej závislosti a tradičnej autoritaSTRANA 10
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tívnosti, nemusí sa nutne dostávať do konfliktu so právneho systému taktiež nevyplýva z Koránu, ale zo
západnou politikou, pokiaľ hranice medzi nimi budú zákonodarnej činnosti autorít. Jej legistickú redukciu
jasne vymedzené.
dosiahla islamská právna veda za prvých storočí
Treba si však uvedomiť, že v rámci islamu sa existence islamského náboženstva po tom, čo raní
tieto pojmy a súvislosti chápu obvykle často úplne kalifovia k nábožensko-etickým normám pridali aj
inak, ako zvykneme my. Čo sa týka politiky: v islame sankcie. Zákonodarnú funkciu v rámci islamu potom
sa to neuznává ako zvláštna, viacmenej samostat- skoro prevzali islamskí znalci práva, a vytvorila sa
ná sféra, pretože v dejinách islamských spoločností právna veda fiqh interpretujúca sporné prípady na
nedošlo k oddeleniu na jednej strane politiky a štátu základe komparácie a výkladu. Neexistuje však ani
a na strane druhej náboženstva a morálky, nedošlo jednotný právny výklad - spomeňme len tradíciu štyk tzv. sekularizácii. Z hľadiska moslimov môžeme roch uznávaných právnych škôl (madhab - pôvodně
povedať dokonce aj to, že islam je: všetkým, a politi- ich bolo viac, a aj v rámci týchto škôl záleží predevka ničím, všetko totiž je v Božej moci a v spoločnosti šetkým na autorite fakihov, vykladačov, interpretov).
je podriadené islamskému zákonu, náboženskoPožiadavka znovunastolenia šaríje chápaného
-právnému systému šaríje, ktorá má regulovať všet- islamistami ako výlučný všeliek na všetky problémy
ky oblasti ľudských vztahov.6
ešte viac tieto problémy komplikuje, v pozostatkoch
V islame náboženstvo a politika, resp. vláda, tradičných kmeňových štuktúr a v podmienkach
po arabsky: dín va daula sú teda ponímané ako štátov s určitými občianskymi právami a v medzináspojené do jednotnej sféry ľudských vecí závislých rodnom systéme. Kým napr. šarí´a ako náboženské
a odkázaných na transcendenciu boha. Túto jedno- právo stojí na personálnom princípe, štátne právo
tu náboženstva a politiky sa pokusili oddeliť, a ten je teritoriálneho charakteru, platí na území daného
postoj zdôrazňujúci ich jednotu prisúdiť práve isla- štátu.
mizmu niektorí liberálne zmýšľajúcí moslimskí intelektuáli ako napr. Bassam Tibi alebo Mohammed
Ayoob,7 čo však islamskí veriaci v prevažnej väčšine
odmietajú. Nerozdeliteľná spojitosť dín a daula pre
nich vyplýva aj z pôvodného učenia a činnosti proroka Mohameda, ktorý musel byť súčasne aj sudcom
a vojvodcom, politikom v jednej osobe. Tento fakt
zdôrazňuje už aj znalec islamského práva al-Mávardí (974-1058), ktorý skoncipoval klasické učenie
o kalifáte. V názve jeho základného diela sultánijja
znamená svetskú vládu, a viláját al-dínijja náboženské vedenie, ktoré spája osoba kalífa, námestníka
Proroka.8 Islamské náboženstvo a spoločenstvo veriacich umma sa formovali v bojoch medzi arabskými kmeňmi. Kmeňová štruktúra mnohých ázijských
a afrických spoločností poznačuje vo veľkej miere
do dnešných dní sociálne, politické a iné procesy
v rámci islamu napriek tomu, že islam v svojom univerzalizme sa ich usiluje prekonať.9
Mnohé politické inštitúcie v islamských spoločnostiach sú dané tradične alebo pragmaticky
a nevyplývajú z náboženstva. To sa však v rámci
islamu neuznáva. Začiatkom minulého storočia v r.
1925 Ali Abd al-Ráziq, profesor najstaršej univerzity
al-Azhar (založenej v r. 988) v Káhire, niekoľko mesiacov po tom, čo Kemál Atatürk dal zrušit kalifát
v Tureckom národnom zhromaždení, sa musel vzdať
svojej katedry a bol celý život prenasledovaný po
uverejnení jeho diela Al-Islám va usúl al-hukm (Islam a zdroje moci), v ktorom spochybnil koránsky
pôvod kalifátu a odporučil oddelenie náboženstva
a politiky.10 V islame nemožno oddeliť od seba náboženstvo a politiku v západnom zmysle sekularizácie ani preto, lebo v ňom - aspoň v jeho prevažujúcej
sunnitskej verzii - náboženská organizácia podobná
kresťanskej cirkvi sa ani nevytvorila, takže niet čo
oddeliť, keďže islam presakuje celý život moslimov.
Spolu s jednotou náboženstva a vlády, politiky (dín va daula) základným pilierom islamu je aj
centrálna rola islamského práva šarí´a, čo pôvodne
znamená cestu, chodník vedúci k prameňu, a prenesene k Bohu. Takto zodpovedá jeho význam skôr
našej etike, ako právu, ako to zdôrazňuje aj uznávaný
americký profesor Fazlur Rahman.11 Jej pôvod ako

V islame sa neuznávajú ani inštitúcie a inštitucionálny prístup.12 Veľa naznačuje aj to, že keď
al-Mávardí píše o kalifáte, pojednáva skôr o kalifovi,
o jeho vlastnostiach, než o inštitúcii. Váha osobnosti
je omnoho dôležitejšia aj dnes v islamskom svete,
než v západnom (spomeňme okrem zakladateľa islamu len napr. na predstaviteľa arabského nacionalizmu Násira, na vodcu iránskej revolúce ajatolláha
Chomejního, na lýbijského vodcu Kaddáfiho, na bin
Ladina…).
Význam silnej osobnosti súvisí aj s kmeňovou
štruktúrou mnohých islamských spoločností, ktoré
spája skupinová, klanová solidarita asabijja. Po zlyhaní štátu pod autoritatívnou vládou silného vodcu
pochádzajúceho tiež z kmeňových konfliktov, ktoré
potlačil alebo vyrovnal pomocou príslušníkov svojho kmeňa, zostáva znovu len anarchia vražedných
kmeňových bojov, s ktorými zápasí okrem svetských štátov aj islamský univerzalizmus. Ten odmieta akúkoľvek od svojho náboženstva aj relativne
nezávislú „svetskú” moc, volá do boja proti despotizmu (prípad Abbásovcov bojujúcích proti Umajovcom v polovici ôsmeho storočia alebo Chomejního
proti režimu šacha…).
Islam je však aj napriek týmto skutočnostiam
autoritatívnym náboženstvom (- podobne kresťanstvu), a takto v autoritatívnom smere môže ovplyvniť spôsoby myslenia a konania jeho subjektov a aj
tých, ktorí sa dostávajú s ním do styku. Dochádza
k tomu z viacerých príčin: repertoár ľudských spôsobov akcie a reakcie je napriek diferenciám kultúr
a spoločností obmedzený počtom možností, a partneri alebo i súperi a nepriatelia sa vzájomne prispôsobujú psychologicky, preberajú spôsoby jeden od
druhého aj kvôli účinnejšiemu vlastnému pôsobeniu.
Existuje teda možnosť, že autoritatívne, násilné
prejavy a spôsoby islamizmu budú mať aj nechtiac
vplyv na západnú politiku a na jej politické subjekty,
že tieto budú preberať spôsoby toho druhého, ktorý
vychádza z autoritatívnej náboženskej ideológie so
silnými sklonmi aj k totalizácii. Existuje nebezpečie, že v západnej politike sa znovu posilnia ideologickejšie spôsoby politizovania (ktoré vychádzajú
z predsudkov a vášní, z emocií, strachu, zlosti, ne-
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návisti…) miesto racionálne-technickejších, pragmatickejších spôsobov politiky konsolidovanejšieho
(post?)ideologického veku alebo oblastí aspoň čiastočne mimo ideologizovaného stranicko-parlamentárneho systému, na pod- alebo nadštátnej úrovni
(spomeňme len na americkú reakciu na teroristické
útoky, napr. aj Patriot Act, alebo na rozmnoženie
migráciu odmietajúcich hlasov v poslednej dobe aj
u nás - môžeme dodať, že zatiaľ našťastie prevažujú
skôr iné, triezlivejšie, uvážlivejšie reakcie).

jeho prívržencami.16
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13 Ágh, A. (1989): Konfliktusok, háborúk. Budapest: Zrínyi
14 Weiss, M., Hassan, H. (2015): Az iszlám állam. Buda-
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terrorism compared with road crash deaths in OECD
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countries. In Injury Prevention, s. 332-3, <https://
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a
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duktívnou ani z jednej strany, naopak, môže ešte
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1730293/
viac vyostrovať konflikty a posilňovať polarizáciu
Medzi možnými dôležitejšími príčinami terorizpdf/v011p00332.pdf> [1. 9. 2017]
konfliktných strán, roztočiť špirálu násilných akcií mu môžu byť: neokoloniálne odčerpávanie surovia reakcií.13 A čo, keď sa to už stalo? V prospech nových a energetických zdrojov, nevhodné zasahozlepšenia vzťahov v budúcnosti tá reťaz násilných vanie do vnútorných záležitostí iných krajín s inými LITERATÚRA
akcií a odvetných reakcií by mala byť niekde a nie- kultúrami, podpora ich cynických skorumpovaných
kým pretrhnutá, alebo aspoň by bolo treba podľa elít, zbrojársky biznis a populistické antiteroristicmožnosti zmierňovať intenzitu konfliktov. To platí vo ké križiacke ťaženie proti ose zla, aby v ňom bolo [1] Abd al-Ráziq (2016): Az iszlám és a hatalom forrásai.
všeobecnosti, paušálne.
možno pokračovať... Pod hrozbou terorizmu totiž tzv. In: Simon R.: Politika az iszlámban. Budapest: Corvina
[2] Ágh, A. (1989): Konfliktusok, háborúk. Budapest: ZríTreba zdôrazniť, že na rôznych stranách (o) bezpečnostné štáty posilňujú svoje ochranné a aj nyi
proti sebe stojace subjekty nie sú rovnaké vo svojich útočné štruktúry, pričom obmedzujú práva svojich
[3] Al-Máwardí (1996): Al-ahkam al-sultánijja w´al wiláydanostiach, prejavoch a cieľoch, ale je ich veľký po- občanov a snažia sa zabetónovať pozíciu vládnucich át al-díniyya. Reading: Garnet Publishing
ekonomicko-politických
elít.
Tieto
nákladné
protičet a rôznia sa, sú diferencované kvantitativne i kva[4] Ayoob, M. (2008) The many faces of Political Islam.
litativne. Islam je ešte viac diferencovaný nábožen- teroristické akcie môžu však byť zmetené zo stola Ann Arbor: University of Michigen Press
ský systém než je tomu v prípade kresťanstva alebo jediným, aj vďaka svojej nevypočitateľnosti účin- [5] Barker, J. (2003): A terrorizmus, Budapest: HVG Könyv moderných sekulárnych ideologicko-stranických ným teroristickým útokom. Proti terorizmu sa nedá vek
systémoch. Aj v rámci islamu sú rôzne konfliktné bojovať klasickou taktikou a vojenskou technikou [6] Bonhoeffer, D. (2007): Etika. Praha: Kalich
línie historické, kultúrne, etnické, sociálne, na čom regulérnych armád, ale podobnými spôsobmi, aké [7] Fukuyama, Francis (1994): A történelem vége és az
možno budovať aj pri hľadaní miernejších spôsobov používajú teroristi. Nebudeme tam, kde zmienené te- utolsó ember. Budapest: Európa
riešenia problémov, možností kooperácie na základe roristické štáty? Môžeme sa ešte vrátiť k našim mi- [8] Gombár, E. (2004): Kmeny a klany v arabské politice.
vzájomne akceptovateľných a rešpektovaných pravi- nulým slobodám?
Praha: Karolinum
diel (ako sa o to snažila aj americká politika využitím
konfliktov medzi iránskymi šíitmi a arabskými sunnitmi).14
Len jeden príklad na rozdielnosť a konfliktnosť
medzi dvoma najväčšími krídlami islamu, sunnitským a šíitskym a krajinami, v ktorých prevažujú
a ktoré sa usilujú získať pozíciu regionálneho hegemóna v rámci islamu, medzi Saudskou Arábiou
so strikným vahabistickým sunnitizmom, ktorý je
finančne podporovaný a exportovaný bohatými saúdskymi kruhmi do celého sveta, a šíitskou Iránskou
islamskou republikou na druhej strane, ktorá sa snaží posilňovať svoju pozíciu a bezpečnosť podporovaním šíitských komunít aj v okolitých krajinách. Medzi
nimi sa formovalo v súčasnosti pre nás najväčšie
nebezpečenstvo islamizmu, agresívny Islamský štát
na počiatku s podporou nielen sunnitských štátov ale
aj Spojenými štátmi, kým sa nakoniec nestal nebezpečným aj pre jeho skorších podporovateľov. Je na
uváženie, koho by mali naše vedúce politické kruhy
podporovať v hľadaní perspektívnejšieho spoločného
modus vivendi - a nielen na základe dvojakého metra
posudzovania skutočností a subjektov.
Hodnovernú kritiku v prospech prekonávánia
islamizmu, aspoň v dlhej perspektive, nemožno vytvoriť ani v podmienkach ohrozenia života v autoritatívnych režimoch, ale ani na báze - skryte aspoň
rovnako - ideologicky orientovaných a vo vlastnom
záujme zjednodušujúcich pozícií západných vzdelancov,15 ale skôr analytikmi a mysliteľmi pochádzajúcimi z islamského sveta (a žijúcími často v exile). No
aj okrem nich, možno povedať, že ani jeden znalec
islamskeho práva nepodporuje bez výhrad islamizmus predovšetkým kvôli násilnostiam spáchanými

[9] Jány J. (2016): Az iszlamizmus. Budapest: Typotex
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Peter Temin: The Vanishing Middle Class - Prejudice and
Power in a Dual Economy.
Peter Temin: Miznúca stredná trieda – predsudok a moc
v duálnom hospodárstve,
MIT Press, Cambridge, Massachusetts 2017, 256 pp., ISBN
9780262036160
budúcnosť, ovplyvňujú politiku, cítia sa šťastní, že sú
Američanmi.
Títo FTE občania však zriedkakedy zablúdia do
sveta, v ktorom žije zvyšných 80% Američanov: do
sveta s nízkymi príjmami. Ľudia tohto sveta sú zaťažení dlhmi a boja sa o svoje neisté pracovné miesta,
ak vôbec nejakú prácu majú. Mnohým z nich sa zhoršuje zdravotný stav a umierajú mladší ako kedysi.
Presúvajú sa rozpadajúcou sa verejnou dopravou
a autami, ktoré majú problém splácať. Rodinný život
je neistý, častokrát ide o ľudí dlhodobo bez partnera,
napriek tomu, že majú deti. Ak idú študovať, štúdium
na vysokej škole si financujú drahými, dlhodobými
pôžičkami. Nepremýšľajú o budúcnosti, sústreďujú
sa na holé prežitie súčasnosti. Svet, v ktorom žijú,
je veľmi odlišný od sveta, v ktorý sa učili veriť. Kým
občania prvého sveta rozhodujú, o týchto je rozhodované.

Ekonóm Peter Temin, emeritný profesor na
Massachusettskom technologickom inštitúte, kde
prednáša aj Noam Chomsky a odkiaľ vyšli mnohí
nositelia Nobelovej ceny, vo svojej novej knihe
Miznúca stredná trieda s podnázvom Predsudok
a moc v duálnom hospodárstve konštatuje, že USA
už viac nie sú jednotnou krajinou. Rozdelili sa na dva
samostatné ekonomické a politické svety. Všetci
sme sa učili, že „bijúcim srdcom“ a „“chrbticou“
americkej demokracie a ekonomického rastu v povojnovom období je stredná trieda. Potichu sa hovorí
aj o tom, že táto trieda sa od druhej svetovej vojny
posunula od preťaženej cez vyžmýkanú až k umierajúcej, menej sa však hovorí o tom, čo ju reálne
nahradilo, a to nielen v USA. Týka sa to celého západného sveta.

Oba svety majú podľa Temina odlišné finančné systémy, podmienky na bývanie a príležitosti na
vzdelanie. Dostávajú sa do odlišných situácií, ak
ochorejú alebo sa dostanú do styku so zákonom.
V dvojitom súdnom systéme bohatí platia pokuty
a chudobní idú do väzenia. Existuje len jedna cesta,
ako by mohli občania nízkopríjmového sveta vstúpiť
do sveta bohatých, no táto cesta je plná prekážok.
Väčšina nemá žiadnu šancu.

Najbohatšia veľká ekonomika sveta má podľa
Temina hospodársku a politickú štruktúru blízku rozvojovej krajine. Nachádza sa vo fáze regresie a najlepšie je to vidieť na infraštruktúre: cesty a mosty
pripomínajú skôr cesty a mosty v Thajsku či Venezuele, ako cesty a mosty v Holandsku alebo Japonsku.
No tento stav ide hlbšie. Temin na pochopenie toho,
aké nerovnosti v USA nastali, používa ekonomický
model, vytvorený W. Arthurom Lewisom, ktorý ako
jediný človek afrického pôvodu získal Nobelovu cenu
za ekonomiku, nazývaný tiež Lewisov model alebo
To, čo sa nám len ťažko pripúšťa, Temin na- model duálnych/dvoch sektorov (dual-sector močrtáva strašidelne jasným spôsobom. Amerika, del). Temin ho po prvýkrát systematicky aplikuje na
a musím dodať, že nielen Amerika, nie je viac jed- USA. Výsledky sú znepokojujúce.
nou krajinou, je dvoma svetmi, z ktorých každý má
V Lewisovom modeli duálneho hospodárstva
veľmi odlišné zdroje, očakávania a osudy. V jednom
nemá nízkopríjmový sektor žiaden alebo len veľmi
z týchto svetov žijú príslušníci toho, čo Temin nazýmalý vplyv na verejnú politiku. Vysokopríjmový sekva FTE sektorom (financie, technológie a elektronitor náročky udržiava nízke mzdy v druhom sektore,
ka, tj. odvetvia, ktoré podporujú rast tohto sektoru).
aby si zabezpečil lacnú pracovnú silu pre svoje podIde asi o 20% Američanov s vysokoškolským vzdeniky. Sociálna kontrola sa využíva na to, aby sektor
laním, dobrými pracovnými miestami, ktorí pokojne
s nízkymi príjmami nespochybňoval politiku, upredspia s vedomím, že majú k dispozícii nielen dostatok
nostňujúcu a favorizujúcu vysokopríjmový sektor.
peňazí, aby si splnili všetky sny, ale aj sociálnu sieť
Hlavným cieľom bohatých členov vysokopríjmového
udržiavajúcu ich úspech. Vyrastali s rodičmi, ktorí
sektora je znižovanie daní. Sociálna a hospodárska
im čítali knihy, tútormi pomáhajúcimi im s úlohami
mobilita je nízka.
a množstvom ďalších stimulov. Cestujú lietadlami,
V rozvojových krajinách, ktoré Lewis študoval,
jazdia na nových autách, vidia všade ekonomický
sa
ľudia
snažili uniknúť z nízkopríjmového sektora
rast a vzrušujúce možnosti do budúcnosti. Plánujú
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do sveta bohatých presunom z vidieka do mesta
v nádeji, že získajú prácu. Občas to funguje, ale vo
väčšine prípadov nie. Temin uvádza, že v dnešnej
Amerike je lístkom hore práve vzdelanie. No získať
ho je veľmi ťažké a zložité z dvoch dôvodov: prvým
je výdaj peňazí často za cenu zadĺženia sa na dlhé
obdobie a po druhé, FTE sektor tieto výdavky navyšuje tým, že podfinancúva verejné školy a prijíma
politiky, ktoré zvyšujú dlhové zaťaženie študentov.
Peniaze smerujú skôr do rozsiahleho, ustáleného
väzenského systému ako do vzdelania.
Získanie dobrého vzdelania nie je len o vysokoškolskom štúdiu. Vyžaduje si, aby sa s ním začalo
už v rannom detstve. Vyžaduje si to podporu rodičov, ktorí si môžu dovoliť stráviť čas a zdroje na prípravu dieťaťa. Ak chce niekto získať vysokoškolské
vzdelanie a jeho rodina nemá finančné prostriedky
na jeho podporu, je táto cesta veľmi ťažká. A nakoniec, ani diplom nezaručuje dobre platené miesto,
keďže toto sa dá získať len prostredníctvom siete
známych, tútorov, partnerov a rodiny. Nevyhnutný
je tak sociálny, ako aj ekonomický kapitál, a kvôli
dlhej histórii rasizmu v USA, ktorá vytvorila prekážky
pre zhromažďovanie oboch týchto druhov kapitálu,
si čierni absolventi často nachádzajú prácu len v oblasti vzdelávania, sociálnej práce či administratíve.
Dobré, vysoko platené miesta v oblasti technológií
či financií sú pre nich nedostupné, čo si väčšina bielych ľudí naozaj neuvedomuje.
Ženy sú takisto skupinou, ktorá sa, kvôli dlhej
histórii sexizmu a bremenu neplatenej práce v domácnosti a nedostatku rozhodujúcej zdravotnej starostlivosti, ťažšie prebojúva k dobre plateným pracovným pozíciám.
Čo sa teda stalo s americkou strednou triedou,
ktorá po druhej svetovej vojne vzrastala, posilnená
víťazstvom odborových zväzov a programami, ktoré
dali vo veľkej miere robotníkom a ich rodinám zdravotné a dôchodkové benefity? Ekonomika dvoch
sektorov sa neudiala za noc. Jej príbeh sa začal
niekoľko rokov po období detí kvetov - hippies.
Okolo roku 1970 sa produktivita robotníkov začala
z ich miezd vyčleňovať. Advokát korporácií a neskôr
sudca najvyššieho súdu Lewis Powell zmobilizoval
podnikateľov, aby dôrazne lobovali za svoje záujmy.
Johnsonovu vojnu proti chudobe vystriedala Nixonova vojna proti drogám, ktorá mnohých členov
nízkopríjmového sektora, najmä čiernych, dostala
do väzníc. Politici, čoraz viac ovplyvňovaní FTE sektorom, sa odklonili od univerzalizmu verejného záujmu k individualizmu voľného trhu. S akceleráciou
tzv. investičnej politiky začali vedúci predstavitelia
FTE sektora ignorovať potreby a požiadavky členov
nízkopríjmového sektora, ba dokonca začali aktívne
pracovať proti nim.
Americký rasizmus naďalej deformujúco vplýva na celú situáciu. Väčšina nízkopríjmového sektora
je tvorená bielymi, s účasťou Afroameričanov a Latinoameričanov. Politici sa však naučili hovoriť o ňom,
ako o výlučne čiernom, pretože im to umožňuje využívať rasové predsudky. Konzervatívni bieli politici
podnecujú rasizmus chudobných bielych voličov,
aby získali podporu pre politiky, ktoré škodia ľuďom
s nízkym príjmom ako celku. Hovoria o príjemcoch
sociálnych programov ako o čiernych či latinos, nie
„o nás – bielych“. Takáto rétorika je užitočná pre

zachovanie podpory štruktúry duálneho hospodárstva a ubližuje všetkým v nízkopríjmovom sektore.
Zároveň sa využíva masové uväznenie ako nástroj na
udržanie Afroameričanov a Latinoameričanov mimo
plnej participácie na spoločnosti. Ako hovorí Temin,
„túžba udržať černochov v podriadenom postavení,
motivovala politikov proti všetkým členom nízkopríjmového sektora“.
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tieto kroky nerobia, sú nevyčísliteľné a nakoniec ich
zaplatia bohatí, varuje Temin: „Vo filme Skryté čísla,
vyberie NASA tri afroamerické ženy, geniálne matematičky, dennodenne sa potýkajúce s rasizmom
a odsúdené učiť na slabo platených miestach, aby
sa podieľali na prieskume vesmíru. Dnes strácame
možnosť takýchto ľudí nájsť. Máme štruktúru, ktorá
predurčuje víťazov a porazených. Neprofitujeme zo
všetkých ľudí, ktorí by mohli prispieť k rastu ekonomiky, pokroku v medicíne či vede, ktoré by mohli
zlepšiť kvalitu života všetkých – vrátane niektorých
bohatých ľudí“.

Temin poukazuje na to, že prezidentské voľby
roku 2016 v plnej nahote odhalili a posilnili hnev nízkopríjmového sektora v dôsledku tejto narastajúcej
nerovnováhy. Nízkopríjmoví bieli, ktorí sa pre verejnú
politiku stali neviditeľnými, prešli od tichého zúfalstva
Spolu s knihou Thomasa Pikettyho Kapitál
k hlasnému výkriku. Bohužiaľ, súčasné trendy nielen- v 21. Storočí, ktorá vyšla v roku 2013 a ktorá skúma
že nezastavili, ale naopak akcelerovali ich problémy a exaktne dokazuje rýchly rast príjmovej nerovnosti
a zamrazili status quo duálnej ekonomiky.
v rámci Európskej únie, argumentujúc, že stredná
Konár pod sebou si USA pília už viac ako šty- trieda príjmovo a majetkovo stráca a jej podiel si
ridsať rokov, ale Temin hovorí, že je tu predsa len prisvojujú tí skutočne bohatí tak, ako to bolo pred
možnosť, ako to zastaviť. Ak by sa vynakladalo viac prvou svetovou vojnou, je i Teminova kniha budíčna domáce ako na vojenské aktivity, potom by aj kom, ktorý načrtáva trajektóriu rozvoja nerovnosti,
stredná trieda nezanikala tak rýchlo. Dopady techno- ktorá bude ďalej naberať na obrátkach, pokiaľ tých
logických zmien a globalizácie by bolo možné zvrátiť 20% z FTE sektora bude naďalej v rámci hraníc USA
politickými krokmi. Viac investícií do vzdelania, pre- bohatnúť na úkor väčšiny. Bez silnej strednej triedy
sun zdrojov na rozširovanie väzníc do ľudského a so- sa Amerika nielenže vráti k statusu rozvojovej kraciálneho kapitálu všetkých Američanov, investície do jiny, ale dospeje k vážnym sociálnym nepokojom,
infraštruktúry, odpustenie dlhov na štúdium a hypo- ktoré predošlé generácie nezažili a podobne to čaká
ték ľuďom z nízkopríjmového sektora, odmietnutie i európsky kontinent.
myšlienky, že súkromné subjekty by mali nahradiť
demokratickú vládu pri riadení spoločnosti, sústreMgr. Radoslava Brhlíková, PhD.
denie sa na integráciu americkej populácie, zdaňoKatedra politológie a euroázijských štúdií
vanie nielen prijímu bohatých, ale aj ich kapitálu,
to všetko sú kroky, ktoré by Amerika podľa Temina
FF UKF Nitra
mala urobiť smerom k rovnosti. Náklady toho, že sa

Krno, Svetozár a kol.: Ľudovít Štúr – Európan, národovec
a reformátor Bratislava,
Kancelária Národnej rady slovenskej republiky 2017, 197 s.
Päť autorov pod redakciou Svetozára Krna
pripravilo monografiu, ktorá analyzuje z rozličných
aspektov. názory, myslenie a kroky Ľudovíta Štúra.
Marcela Gbúrová rozoberala jeho vplyv na formovanie moderného slovenského národa a predstavy
o vývoji národov. Podľa nej: „si osvojil myšlienku
o prirodzenom a vzájomne obohacujúcom vzťahu
medzi jazykom a jeho nositeľmi a používateľmi.“
(s. 47)
Milan Čáky vysvetľoval jeho politické akty
v spojení s vývojom na starom kontinente. „Počas
svojho štúdia v Halle Ľudovít Štúr sledoval politické
prostredie v nemeckej spoločnosti. Všímal si prísnu
spoločenskú morálku, ale aj silnejúce germánske
národné sebavedomie, ktoré politicky zjednocovalo
všetkých Nemcov a prejavovalo sa záujmom o zjednotenie vtedy ešte rozdrobených nemeckých kmeňových štátikov i väčších štátnych celkov do jedného
národno-štátneho politického celku.“ (s. 72—73)
Ladislav Čúzy zobrazil Štúra ako literáta a estetika. Nešlo mu o vytvorenie estetickej koncepcie,
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ktorá by „dávala“ návod k tvorbe jeho súčasníkov,
ale oveľa viac o zvýšenie národného povedomia
národa. „Svojimi estetickými názormi počas svojho
pedagogického pôsobenia na bratislavskom lýceu
upútal súčasníkov a mnohých priviedol k práci pre
národ. Takže sa práve poézia stala vážnym politickým argumentom, aj keď si to v tom čase asi málokto uvedomoval.“ (s. 121)
Ľubomír Kralčák priblížil účastníkom formovanie spisovnej slovenčiny. Kodifikácia jazyka
predstavovala jadro Štúrových vedeckých aktivít,
„bola podaná prostredníctvom moderného gramatického opisu slovenčiny, ktorý dnes hodnotíme
ako významný prínos do gramatickej teórie nielen
v slovenskom, ale aj širšom, česko-slovenskom lingvistickom kontexte. A napokon treba pripomenúť,
že Ľ. Štúr sa ukázal aj ako aktívny účastník pomerne
skorej reformy vlastnej koncepcie spisovného jazy-
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ka, čím sa podieľal na definitívnom položení základov kého sebauvedomenia, sformovanie moderných
modernej spisovnej slovenčiny.“ (s. 156)
politických predstáv, medzinárodné vystúpenie, rast
Svetozár Krno, CSc. sa v poslednej kapitole filozofického myslenia a vrcholnú vlnu v poézii.“
zaoberal teóriami osobnosti a prínosom spomínané- (Krno, S.: Politické strany štátov východnej Euróho rodáka z Uhrovca. Podľa neho: „Ako prvý Slovák py. Nitra UKF: 2013 s, 262). Spoločná monografia
riešil odvekú dilemu intelektuála v politike. Vytvoril zachytáva aj diskusiu, ktorá sa uskutočnila 26. okprvé slovenské politické noviny. Bol autorom obsa- tóbra 2015 v starej budove Národnej rady Slovenhovo závažných úvodníkov. Presvedčil, že slovo an- skej republiky počas slávnostnej akadémie, ktorú
gažovanie nemusí byť iba hanlivý význam.“ (s. 179). nitrianska, košická a trnavská katedra politológie
Ľudovít Štúr pochopil dobu, jej problémy a možnosti organizovali spolu s Kanceláriou Národnej rady SR
a svojou mimoriadnou aktivitou urýchlil a nasmero- k dvestoročnici kľúčového predstaviteľa a zakladateval tok dozrievania moderného slovenského národa. ľa moderného politického myslenia na Slovensku.
Monografia zúročuje dlhodobý výskum autorov k osobnosti Štúra. Opiera sa o bohatú literatúru
a primárne zdroje. Prináša moderný pohľad na jednu
z kľúčových etáp formovania slovenského národa,
myslenia a politiky, „ktoré prinieslo erupciu etnic-

Prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc.
Katedra etickej a občianskej výchovy
PdF UK Bratislava

Zuzana Lampl: Sociológia Maďarov na Slovensku. 1. zväzok - Slovenský a Maďar
Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín 2013, s. 148, ISBN 978-80-89249-68-8

Zuzana Lampl, maďarská sociologička na
Slovensku, zhŕňa časť výsledkov svojej viacročnej práce v oblasti skúmania životných podmienok
a postojov Maďarov žijúcich na Slovensku. (Podľa
údajov posledného cenzu obyvateľstva žije v SR ešte
zhruba 400 tisíc autochtónnych Maďarov, počet ktorých z rôznych príčin ubúda.) Autorka vo svojej práci
vychádza z analýzy údajov Štatistického úradu SR
a z výsledkov vlastných čiastkových výskumov.
V Úvode knihy autorka vysvetlí niektoré terminologické otázky (pojmy národnosť, identita...,
a slovné spojenie názvu: Maďari na Slovensku, ktoré
nie je síce presné, ale zaužívané, a miesto ktorého
autorka používa skôr taktiež viacvýznamové pomenovania slovenskí Maďari, a niekedy iba Maďari,
ktoré negrupisticky (termín Brubakerovej nominalisSTRANA 14

tickej koncepcie) nazýva národnou menšinou alebo rodnoštátne súvislosti, ďalej z hľadiska politickonárodnosťou, čo sa ďalej diferencuje na menšie pod- -publicistického vysvetľovania národných a menšiskupiny (s. 11 a nasl.).
nových záujmov a z aspektu nacionalizmu a elitných
Obsah knihy je rozdelený do štyroch kapitol: vedeckých koncepcií (s. 30 na základe: Kilias,
Východiská, Maďari v zrkadle sčítania ľudu, Výsledky J. 1999: Renanovské pojetí národa a současná sociologie, Sociologický časopis, 1999. 4, 423-32).
empirických výskumov a Za hranicami Bratislavy.
V podkapitole venovanej politickým rámcom autorV prvej časti práce si autorka vyjasňuje obsaka charakterizuje vymedzenia národných súvislostí
hové súvislosti a charakteristiky označenia «slovenv ákladných dokumentov Brubakerových subjektov:
ský Maďar.» Kto je (slovenský) Maďar? - Autorka
v slovenskej a maďarskej ústave a v tzv. Menšinodáva jednoduchú a samozrejmú odpoveď: za Maďara
vom minime prijatého Okrúhlym stolom Maďarov
nemožno považovať tých, ktorí sa sami nepriznávajú
na Slovensku spolu so stranami SMK a Most-Híd,
k maďarskej národnosti, napriek tomu, že maďarčina
a ukazuje konkrétnu aplikáciu rôznych pohľadov na
je ich materinským alebo doma najčastejšie použíotázky menšinových Maďarov (tabuľka na s. 35).
vaným jazykom. Autorka s «cieľom začleniť skúmaDruhá časť práce je venovaná podrobnej ananú problematiku do širšieho teoretického rámca»
lýze
údajov
o slovenských Maďaroch získaných zo
a v snahe zakladať svoj výskum na poznaní rôznych
sčítania
ľudu
na Slovensku v r. 2011(bol to census
modernistických, konštruktivistických alebo esencialistických, primordialistických teórií národa, cha- s diskutovanými kritériami a výsledkami, najmä čo
rakterizuje viac konceptov národa a nacionalizmu, sa týka údajov o tzv. neznámych, ktorí neuviedli inresp. národných menšín (A. D. Smitha, W. Connora, formácie o svojom štátnom občianstve, národnosti
B. Andersona, Z. Baumana, E. Gellnera, E. Hobsbaw- a iné), analýze zo štátno-občianskeho, jazykového
a z územno-administratívneho hľadiska. Výsledky
ma, M. Hrocha, E. Renana...).
posledného cenzu ukazujú - s výnimkou povojnoVýstižný prehľad základných teoretických vývých rokov protimaďarských represálií - najväčšie
chodísk výskumu je obsahom ďalšej podkapitoly
úbytky maďarskej menšiny z hľadiska priznanej prísprvej časti knihy (1.2). Za najvhodnejší teoretický
lušnosti a kontroverzie z hľadiska používaného jazypodklad z hľadiska skúmania menšinových Maďarov
ka. Autorka na základe skúmaných údajov vyvracia
autorka považuje koncepciu R. Brubakera, jeho triaargument slovenského nacionalizmu: «v Maďarmi
dickú konfiguráciu, podľa  ktorej formovanie národov
obývaných krajoch Slovenska používaniu slovenprebieha v aréne s tromi účastníkmi: medzi národského jazyka na verejnosti nič nehrozí, keďže Slonou menšinou (aktérmi zastupujúcich menšinu),
váci tam nekomunikujú po maďarsky, ale po slovennacionalizujúcim štátom a materskou krajinou (s. 28
sky, čo by nebolo možné, keby sa tam po slovensky
a nasl. na základe: Brubaker, R. 2001: Ethnicity
nedalo hovoriť“ (s. 54).
without groups, Harvard UP 2004) a s predchádzajúTretia časť knihy s názvom: Výsledky empiriccou charakteristikou kompatibilný koncept polyperkých
výskumov
je pokračovaním analýzy doplnenej
spektívnosti konštrukcie obrazu menšiny J. Kiliasa,
a
konfrontovanej
s výsledkami vlastných a aj niepodľa ktorého sa na národy, etnické menšiny a naktorých
cudzích
výskumov
na základe dodatočných
cionalizmy možno pozerať z perspektívy každodennej
kritérií
národnosti
a
pôvodu
respondentov a ich
skúsenosti rozlišovania na «my» a «vy», z pohľadu
rodinných
príslušníkov,
vzťahu
medzi národnosťou,
medzinárodných pozorovateľov zdôrazňujúcich ná-
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navštevovanou školou a ukončeným vzdelaním.
Autorka zisťuje, «že nie každý manželský pár zvolí
pre svoje dieťa maďarskú základnú školu: 77% respondentov absolvujúcich slovenskú základnú školu
pochádza z homogénnej maďarskej rodiny“ a aj
silnú koreláciu medzi typom manželstva a výberom
školy: „väčšina respondentov žijúcich v maďarskom
manželstve (90%) si zvolila maďarskú školu, väčšina respondentov žijúcich v zmiešanom manželstve (81%) sa rozhodla pre slovenskú školu“ (s. 67
a nasl.), ďalej dôvody pre voľbu maďarskej alebo
slovenskej školy a niektoré aspekty uplatnenia sa.
V druhej podkapitole tretej časti sa autorka
venuje (seba)označeniu slovenských Maďarov: národným menom alebo etnonymom, ako sa nazývajú
oni sami, a ako ich nazývajú iní. Zistila, že Maďari na Slovensku v najväčšom počte považujú seba
za príslušníkov národnej menšiny (viac ako tretina
respondentov), a skoro v rovnakej miere za národnosť alebo odtrhnutých Maďarov (24-24% - s. 75),
čo svedčí o pomerne veľkej sebaidentitfikácii slovenských Maďarov s celou maďarskou komunitou.
Tieto súvislosti autorka skúma nielen paušálne,
v celoštátnom meradle, ale aj v členení na vekové
kategórie, podľa homogénneho maďarského alebo

zmiešaného manželstva, v závislosti na type navštevovaných škôl a spolu s prvkami hodnotovej
orientácie (rodina, práca, sloboda, uznanie...). Túto
časť práce uzatvára autorka vymenovaním najdôležitejších kritérií rozhodnutia v prospech národnej
príslušnosti a naznačením určitých súvislostí existencie dvojitej väzby slovenských Maďarov k svojej
národnej kultúre a k štátu, v ktorom žijú. Čo sa týka
vzťahu Maďarov k Slovensku, autorka zisťuje nárast, silnejúcu väzbu k národnému štátu, v ktorom
žijú, veď „z tohto menšinového životného priestoru,
v ktorom napätie niekedy len tichučko tlie, inokedy
sa sype ako strely z bubnovej paľby, možno vystúpiť
len jediným spôsobom, a to tak, že človek prestane
byť Maďarom“ (s. 98 a nasl.)
Posledná, štvrtá časť práce je Prípadová štúdia o bratislavských vysťahovalcoch žijúcich na území Horného Žitného ostrova a v okolí Rajky (oblasť
pohraničnej dediny na maďarskej strane neďaleko
Bratislavy) - súvislosť, ktorou práca získava aj širšie medzinárodno-štátne dimenzie. Autorka zmapuje proces sub- a dezurbanizácie (po prevažujúcom
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masovom sťahovaní vidieckeho obyvateľstva do
miest v minulosti tento pohyb čiastočne vyvažuje
opačná tendencia vysťahovania mestského obyvateľstva do vidieckych oblastí v posledných rokoch-desaťročiach), jeho príčiny a súvislosti na základe
výsledkov spoločného dotazníkového výskumu Fórum inštitútu a Maďarskej akadémie vied v r. 2010.
Aj v týchto oblastiach dochádza, ako píše autorka,
k „asimilácii maďarského obyvateľstva, ktorú demografi považujú za najdôležitejšiu príčinu úbytku občanov maďarskej národnosti medzi dvomi poslednými
sčítaniami ľudu“ (s. 128).
Poslednú časť knihy dopĺňajú zoznamy materských škôl a škôl s vyučovacím jazykom maďarským
a slovenským v hornožitnoostrovských osadách
v okresoch susediacich s Bratislavou a diagramy
podpory politických subjektov v parlamentných voľbách v r. 2010 v niektorých poslovenčených dedinách v blízkosti hlavného mesta SR a v Šamoríne.

Mgr. Tibor Szentandrási, PhD.
Katedra politológie a euroázijských štúdií
FF UKF Nitra

Klíma, Michal: Od totality k defektní demokracii. Privatizace a kolonizace politických
stran netransparentním byznysem.
Praha: Sociologické nakladatelství, 2015, 364 s.,
ISBN 978-80-7419-139-8
a zákony a v ktorej väčšina obyvateľstva sa úprimne hlási k demokracii, v reálnej praxi prevládajú iné
princípy. Ide o prostredie, v ktorom existujú slobodné voľby, súťaživé politické strany a občianske združenia, ale postupne sa nahrádza právny štát efektívne fungujúcou sieťou najmocnejších hospodárskych
zoskupení, ktorých obrat prekonáva hrubý domáci
produkt celých štátov. Kartelové strany potvrdzujú
tendenciu, na ktorú už omnoho skôr počas dominancie masových strán upozorňovali Mojsej Jakovlevič Ostrogorskij a po ňom Robert Michels v tzv.
železnom zákone oligarchizácie.

zhora, Koncept klientelistické strany, Širší pojetí
antisystémovosti stran, Rekonstrukce politických
stran a demokracie. Posledná časť knihy naznačuje
vzostup biznisovej strany ANO 2011, ktorá dva roky
po vydaní knihy vyhrala parlamentné voľby.

Autor adekvátne používa pojmy ako hazardná
republika, defektná partokracia, vekslácka demokracia, klientelistická demokracia a iné. Už pred dvomi
desaťročiami autor konštatoval pri kritike kartelových
strán: „Pre stranícke elity sa organizované členstvo
stáva záťažou.“ (Klíma, Michal: Volby a politické
strany v moderních demokraciích. Praha: Radix
Michal Klíma vo svojej monografii Od totality 1998, s. 38.). Na konci teraz recenzovanej prák defektní demokracii. Privatizace a kolonizace po- ce píše: „Súmrak klasických masových strán je aj
litických stran netransparentním byznysem potvr- v Českej V českej republike evidentný (s. 322).
dzuje tendenciu, na ktorú upozorňujú hore uvedení
Michal Klíma spája svoje bohaté teoretické veautori. Klíma rozoberá český stranícky systém, ktorý domosti s konkrétnou analýzou politického procesu.
bol roky považovaný mnohými politológmi za ostrov Jeho kniha posúva politické myslenie v stredoeurópstability bývalého tzv. východného bloku. Dokazuje, skom regióne
že vývoj demokracie v transformujúcich sa a transformovaných štátoch sa neprebieha lineárne. Má
Prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.
svoje turbulencie, degresie a dekonsolidácie. Všíma
Katedra politológie a euroázijských štúdií
si najmä kľúčové dve strany – ODS a ČSSD, ktoré
určovali tvár politického systému Českej republiky.
FF UKF Nitra
Ostatným subjektom venuje menšiu pozornosť. ZaNa začiatku tretieho tisícročia napísal britský
meriava sa na dve volebné „zemetrasenia“ v rokoch
politológ Colin Crouch knihu s názvom Post-de2010 a 2013, ktoré zmenil kurz politického vývojaj.
mocracy (2002), ktorá sa stala bestsellerom v tom
Veľa hovoria aj názvy kapitol: Koncept defekdobrom slova zmysle. Podľa autora často v spotíni
demokracie
a Česká republika. Privatizace poločnosti, ktorá nadobudla dlhoročné demokratické
tradície, štandardné inštitúcie, profesionálne ústavy litických stran zdola, Kolonizace politických stran
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Slovenské bezpečnostné fórum 2017

Dňa 2. októbra 2017 sa už po jedenástykrát
uskutočnilo Slovenské bezpečnostné fórum, ktoré organizuje Univerzitná knižnica v Bratislave a jej odborné
pracovisko Depozitná knižnica NATO spolu s Euroatlantickým centrom. Ide o celoslovenské podujatie verejnej diplomacie, ktoré sa venuje aktuálnym otázkam
zahraničnej a bezpečnostnej politiky Slovenskej republiky. Partnermi podujatia sú Ministerstvo zahraničných
vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, NATO, Fakulta
medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, Univerzita Konštantína filozofa v Nitre a Fakulta
politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Tohtoročné podujatie bolo venované otázke posilňovania bezpečnosti občanov v Európe. V panelovej
diskusii na túto tému vystúpili a diskutovali Lukáš Parízek, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí
a európskych záležitostí, Thomas Greminger, generálny tajomník Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu
v Európe, Radovan Javorčík , veľvyslanec SR v Stálej
delegácii SR pri NATO, Radomír Boháč, veľvyslanec SR
v Stálej delegácii SR pri OBSE vo Viedni, Anton Hrnko,
poslanec NR SR, predseda Výboru Národnej rady pre
obranu a bezpečnosť a Boris Zala, poslanec Európskeho parlamentu.
V druhej časti podujatia predstavili Róbert Ondrejcsák, štátny tajomník Ministerstva obrany SR, Marián
Jakubócy, generálny riaditeľ politickej sekcie, MZVaEZ
SR a Dušan Fischer, výskumný pracovník, Slovenská
spoločnosť pre zahraničnú politiku, ako autori, návrh
novej Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky.
Tento dokument už prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním a po schválení vládou bude predložený
Národnej rade SR na schválenie. Ide však o dokument
s množstvom protirečení, nedostatkov a ne-diplomacie
voči niektorým hráčom na medzinárodnej scéne, najmä
Rusku. Autori dokumentu niektoré otázky, týkajúce sa
aplikácie nimi pripraveného dokumentu, v diskusii nevedeli zodpovedať, alebo sa odpovedi vyhli.
V tretej časti podujatia na tému vzdelaním k bezpečnosti diskutovali Veronika Remišová, poslankyňa
NR SR, podpredsedníčka Výboru Národnej rady pre
vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Maroš Borza, riaditeľ Odboru krízového manažmentu, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR , Peter Terem, vedúci
Katedry medzinárodných vzťahov, Fakulty politických
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vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici a Jozef Bátora z Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave. Ústrednou témou
tejto diskusie bola problematika formovania názorov
mladej generácie prostredníctvom sociálnych sietí.

Mgr. Radoslava Brhlíková, PhD.
Katedra politológie a euroázijských štúdií
FF UKF Nitra
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