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Keď sa prebudíme 
vo sne – v 
uKradnutom sne

	 Pred	 nedávnom	 uplynulo	 päťdesiat	 rokov	 od	
pravdepodobne	 najslávnejšieho	 politického	 pre-
javu,	 ktorý	 28.	 augusta	 1963	 počas	 Pochodu	 na	
Washington	za	prácu	a	slobodu,	predniesol	Martin	
Luther	 King,	 Jr.	 Mám	 jeden	 sen.	 Ako	 to	 býva	 pri	
historických	 naráciách	 kolektívneho	 dedičstva,	 aj	
pri	pripomínaní	tohto	dejinného	odkazu,	žiaľ	platí,	že	
forma	 transcenduje	 obsah.	 Nielenže	 znalosť	 mno-
hých	končí	pri	názve	prejavu	alebo	pritom,	že	 ten-
to	 občiansko-právny	 aktivista	mal	 sen	 o	 ukončení	
rasovej	segregácie	a	diskriminácie,	ale	aj	samotná	
debata	 ohľadom	 toho,	 či	 jeho	 sen	 bol	 naplnený,	
svedčí	 o	 tom	 ako	 je	 historická	 pamäť	 selektívna	
a	tvarovateľná	podľa	aktuálnych	potrieb	a	záujmov.	
Nejde	tu	len	o	to,	že	spoločenské	bytie	podmieňuje	
spoločenské	vedomie,	ale	aj	o	to,	že	ideologická	ar-
tikulácia	historického	vedomia	môže	slúžiť	k	udržia-
vaniu	podmienok	aktuálneho	spoločenského	bytia.

	 V	 časoch	 krízy	 ľudia,	 oživujúc	 ducha	 minu-
losti,	si	často	vypožičiavajú	mená,	heslá,	kostýmy,	
a	 tak	 aj	 epigóni	 niekdajšieho	 bostonského	 hnutia	
Tea	 Party,	 pod	 vedením	 konzervatívneho	 komen-
tátora	 Glenna	 Becka	 a	 političky	 Sarah	 Palinovej,	
počas	 jedného	 z	 predchádzajúcich	 pamätných	 dní	
slávneho	 prejavu	 Kinga,	 predviedli	 na	 tých	 istých	
schodoch	Lincolnovho	pamätníka	spektákel	hodný	
karnevalu	 a	 divadelného	 predstavenia	 v	 žánrovom	
vyjadrení	frašky,	keď	zorganizovali	masový	pochod	
pod	názvom	Obnovenie	cti.	Zámerom	bolo	prihlásiť	
sa	k	cti	a	sláve	amerických	dejín,	a	v	snahe	stúpiť	do	
okrem	iného	aj	Kingových	šľapají	prihlásiť	sa	k	jeho	
dedičstvu	 a	 oprieť	 sa	 aj	 o	 jeho	 hnutie,	 bojujúc	 za	
novú	agendu.	V	časoch	keď	britskí	konzervatívci	sa	
pýšia	svojím	červeným	krídlom	a	labouristi	kontrujú	

modrou	a	v	časoch,	keď	rakúsky	pred-
staviteľ	 radikálnej	 pravice	 sa	 predáva	
pod	heslom	Viva	HC	StraCHE	a	talianska	
Lega	Nord	prezentuje	Umberta	Bossiho	
ako	El	Ghe	v	snahe	v	miestnom	dialekte	
taktiež	 ideologicky	 vychýliť	 symbol	 ľa-
vice	Ernesta	Che	Guevaru,	možno	teda	
neprekvapí,	 že	 americké	 konzervatív-
no-populistické	 hnutie	 máva	 zástavou	
radikálne-progresívneho	hnutia.	Svet	 je	
hore	nohami	a	postaviť	Hegla	z	hlavy	na	
nohy	je	v	časoch,	keď	zažívame	návrat	
dejín,	evidentne	o	to	nevyhnutnejšie.		

	 O	 tom,	 že	 je	 ale	 historická	
pamäť	 selektívna	 a	 že	 ľudia	 vyvolávajú	
duchov	minulosti,	aby	im	slúžili,	svedčí	
však	fakt,	že	obe	hnutia	majú/mali	úpl-
ne	inú	sociálnu	a	ekonomickú	agendu	–	
a	nie	len	to.	Pokiaľ	znovuvzkriesená	Tea	
Party	 vo	 svojom	 odpore	 voči	 daňovej	
politike	transponuje	odpor	voči	britské-
mu	 impériu	 na	 „prebujnenú“	 federálnu	
vládu,	 Martin	 Luther	 King	 považoval	

daňovú	 politiku	 za	 kľúčový	 aspekt	 svojho	 egalitár-
neho	presvedčenia.	Zatiaľ	čo	Glenn	Beck	považuje	
ekonomické	 prerozdeľovanie	 za	 socialistický	 pre-
žitok,	Martin	 Luther	 King	 považoval	 redistributívnu	
spravodlivosť	 a	 základné	 funkcie	 sociálneho	 štátu	
za	 nevyhnutnú	 súčasť	 preklenutia	 sociálnej	 a	 eko-
nomickej	 nerovnosti.	 Kým	súčasné	 čajové	 seansy	
vyjadrujú	hnev	prevažne	belošskej	strednej	 vrstvy,	
ktorá	 sa	 obáva	 straty	 svojho	 postavenia,	 pripo-
mínajúc	 teda	 množstvo	 ďalších	 reakčných	 hnutí,	
Martin	 Luther	King	 v	 deň,	 keď	bol	 zastrelený,	 išiel	
podporiť	 robotnícky	štrajk,	ktorý	žiadal	spravodlivé	
odmeňovanie	bez	ohľadu	na	rasu	a	pôvod.	Zoznam	
rozdielov	 by	mohol	 pokračovať,	 ale	 stačí	 povedať,	
že	Martin	Luther	King	mal	asi	na	mysli	inú	slobodu	
než	 tí,	 čo	 takto	skresľujú	 jeho	obraz.	To	ako	Beck	
a	 spoločníci	 vložili	 svoju	 interpretáciu	 amerického	
sna	 do	 sna	 Luthera	 Kinga	 pripomína	 technológiu	
manipulovania	 s	 ľudským	 vedomím,	 ako	 je	 zobra-
zený	vo	filme	Inception,	kde	hlavný	hrdina	infiltruje	
ľudské	 podvedomie	 a	 vkladá	 umelý	 sen	 do	 sna	 –	
pod	heslom	„dream	within	a	dream“.	Potom	celé	tie	
debaty,	že	sen	Martina	Luthera	Kinga	sa	už	naplnil,	
keď	 bielemu	 domu	 šéfuje	 čierny	 muž,	 vyznievajú	
pateticky,	hlavne	keď	takáto	 ideologická	artikulácia	
historického	vedomia	slúži	k	udržiavaniu	podmienok	
aktuálneho	 spoločenského	 bytia	 tým,	 že	 sociálny	
a	ekonomický	aspekt	Kingovho	sna	je	vytesnený.	

	 Vystihol	to	v	inom	kontexte	francúzsky	filozof	
Gilles	Deleuze,	keď	povedal:	si	vous	êtes	pris	dans	
le	 rêve	 de	 l‘autre,	 vous	 êtez	 foutus.	 Ak	 ste	 zajatý	
v	sne	niekoho	iného,	ste	v	....	Vítajte	v	realite,	zobu-
dili	ste	sa	v	ukradnutom	sne.

Erik Leško
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By creation of common foreign and security policy EU did enter into 
a world of power politics. Despite the EU ambition to transform itself into 
a superpower, this aim was not fulfilled yet. It characterizes itself, and lot 
of analysts agree, as a soft power, taking advantage from using specific 
Instruments to promote its interests. 

These Instruments are used in relations towards many different regions 
one of which is south East Asia. In many EU foreign policy documents 
and statements Asia is attributed great importance. The EU itself regards 
the creation and maintaining relationship with this region as one of the 
biggest challenges the emerging foreign policy. This article analysis the 
relationship and EU instruments used towards south East Asia on the 
basis of soft power conception. It is composed from two parts. In the first 
part article defines concept of soft power. The second part analysis EU´s 
approach towards given region.    

	 EÚ	a	koncepcia“	soft	power“	
 Pri	uvažovaní	o	zahraničnej	politike	EÚ	si	mož-
no	všimnúť	 jeden	zásadný	 fakt	a	 to,	že	 táto	 je	skôr	
podkategóriou	vonkajších	aktivít	EÚ,	ktoré	sa	okrem	

nej	dotýkajú	takých	oblastí	ako	je	bezpečnostná	po-
litika,	vonkajšia	dimenzia	činností	a	aktivít	EÚ,	ktoré	
spadali	do	bývalého	komunitárneho	piliera	EÚ,	roz-
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vojová	politiky	a	humanitárna	pomoc,	susedská	po-
litika	EÚ,	politika	rozširovania	či	spoločná	obchodná	
politika,	ktorá	je	zo	všetkých	hádam	najvýznamnejšia	
a	prostredníctvom	ktorej	najmä	EÚ	udržiava	kontakty	
s	 tretími	 krajinami.	 Zahraničná	 politika	 EÚ	 v	 tomto	
kontexte	 je	 založená	 na	 neformálnej	 gentlemanskej	
dohode	medzi	 najvyššími	 predstaviteľmi	 členských	
štátov.	 Riadila	 sa	 na	 základe	 nepísaných	 pravidiel	
zavedených	v	70-tych	 rokoch	20.	storočia	a	 rozvi-
nula	sa	do	systému	 formálnych	povinností	a	orga-
nizácie	 s	 vlastným	 rozpočtom,	 štábom	 a	 sídlom,	
v	 ktorom	 sa	 i	 rozhodovanie	 posunulo	 od	 vyjedná-
vania	 k	 riešeniu	problémov.	V	podstate	 ide	o	 fúziu	
medzivládnej,	 transvládnej	 a	 nadnárodnej	 metódy	
prijímania	 rozhodnutí,	 charakterizovanú	 aktívnym	
zapojením	Európskej	rady	(ďalej	len	ER)	a	Rady	EÚ,	
marginálnou	úlohou	Európskej	komisie	(ďalej	len	EK)	
a	 vylúčením	Európskeho	parlamentu	 (ďalej	 len	EP)	
a	Európskeho	súdneho	dvora	(ďalej	len	ESD)	z	roz-
hodovania	a	posudzovania	prijatých	rozhodnutí	(Brh-
líková	2010a,	2-4).	Zároveň	pozorujeme,	že	národné	
vlády	 si	 v	 tejto	 oblasti	 zachovávajú	 vysoký	 stupeň	
autonómie,	čo	znamená,	že	orgány	EÚ	v	tomto	prí-
pade	 len	 odrážajú	 silu	 a	 záujmy	 členských	 štátov,	
ich	prevládajúce	názory	a	koncepcie,	ako	aj	úroveň	
zhody	o	rozsahu,	možnostiach	a	povahe	vonkajších	
aktivít	EÚ	(Brhlíková	2010a,	2-4).	I	keď	badať	poku-
sy	o	 zapájanie	 a	 posilňovanie	 orgánov	EÚ	do	 tejto	
oblasti	a	snahu	o	zjednotenie	národných	pozícii	do	
jednej	únijnej	pozície,	ako	aj	premenu	EÚ	na	politickú	
entitu,	zaoberajúcu	sa	otázkami	terorizmu,	obchodu	
so	zbraňami,	problémami	na	Balkáne,	mierovým	pro-
cesom	na	Blízkom	východe	či	rozvojovou	pomocou	
Afrike,	 predsa	 len	 EÚ	 v	 medzinárodných	 vzťahoch	
zastáva	skôr	pozíciu	 tzv.	 „mäkkej	mocnosti“,	 ktorá	
sa	 častokrát	 vyznačuje	 štrukturálnymi	 problémami	
s	vodcovstvom,	ale	ktorej	prístup	k	svetovej	politike	
založený	na	presadzovaní	umiernenej	moci	je	klade-
ný	za	príklad	správania	sa	na	medzinárodnej	scéne	
v	21.	storočí	(Brhlíková	2010a,	2-4).	

	 Tento	 tzv.	 európsky	 spôsob	 ovplyvňovania	
medzinárodnej	politiky	bez	použitia	vojenskej	sily,	na	
ktorý	sa	odkazuje	pojmom	„mäkká sila“	alebo	„soft 
power“,	opísal	vo	svojich	prácach	Joseph	S.	Nye	ako	
„schopnosť dostať to, čo chceš vďaka svojmu pôvabu 
a nie na základe donútenia“	(Nye	2004a).	Ide	v	tomto	
kontexte	o	tzv.	moc	zvádzania;	o	schopnosť	formo-
vať	preferencie	ostatných	prostredníctvom	atraktivity	
politických	 hodnôt	 a	 ideálov,	 kultúry	 a	 zahraničnej	
politiky.	Josef	Joffe	či	Nail	Ferguson	sa	zhodujú,	že	
ide	o	kultúrny	vplyv.	Je	to	synonymum	pre	nevojen-
skú	 silu,	 ktorá	 disponuje	 kultúrnou	 a	 ekonomickou	
mocou.	Koncept	soft power	sa	 teda	stavia	do	opo-
zície	 voči	 moci	 hegemóna,	 respektíve	 mocenskej	
politike,	ktorý,	napriek	dostatočnej	vojenskej	sile,	ale	
bez	dohody	s	ostatnými	partnermi	v	medzinárodných	
vzťahoch	 ako	 sú	 EÚ,	 Japonsko	 či	 Čína	 nedosiahne	
požadované	výsledky	v	rámci	medzinárodných	trhov,	
v	protimonopolnej	regulácii	či	vo	finančných	predpi-
soch.	 Hegemón	 sa	 zväčša	 sústreďuje	 na	 vojenskú	
moc,	 ale,	 ako	 hovorí	 Moravcsik,	 „vyhrať a udržať 
mier je omnoho ťažšie ako vyhrať vojnu“ (Moravcsik	
2003,	74).	 Z	 krátkodobého	hľadiska	sa	môže	 inter-
vencia	 zdať	 lacná,	 no	 určite	 nie	 v	 dlhodobom	hori-
zonte.	Po	ukončení	bojov	ako	prevencia	chaosu	na-
stupujú	mäkké	nástroje	ako	je	obchod,	humanitárna	
a	iná	pomoc,	udržiavanie	mieru,	medzinárodný	mo-
nitoring	a	multilaterálna	 legitimita	 (Moravcsik	2003,	
74).	 Vo	 väčšom	meradle	 sa	 „mäkká sila“	 uchyľuje	
k	presadzovaniu	multilateralizmu	a	medzinárodného	
práva	ako	prostriedkov	na	šírenie	mieru,	demokracie	

a	ľudských	práv	na	celom	svete.	

	 To	je	moment,	keď	na	scénu	prichádza	Európa	
a	EÚ.	Ovplyvnení	odkazom	dvoch	svetových	vojen,	
sociálno-demokratickými	ideálmi	a	európskou	integ-
ráciou	využívajú	Európania	pri	riešení	konfliktov	prá-
ve	soft power	v	podobe	 integrácie	či	skôr	europei-
zácie,	 rozvojovej	 pomoci,	multilaterálnych	 inštitúcii	
a	medzinárodného	práva.	Tento	prístup	v	posledných	
rokoch	v	európskej	diplomatickej	stratégii	prevládol	
a	 reflektuje	 ho	 aj	 Európska	 bezpečnostná	 stratégia	
z	roku	2003	(Solana	2003).	Odrážajú	ho	také	ciele	
EÚ	a	jej	zahraničnej	a	bezpečnostnej	politiky ako je 
podpora a upevňovanie demokracie, právneho štá-
tu, ľudských práv a zásad medzinárodného práva. 
Tieto sa stávajú	predvojom	prítomnosti	EÚ	a	Európy	
vo	 svete	 (Toje	 2010,	 43).	 Tento	 prístup	 obhajuje	
i	Európska	komisia,	argumentujúc	potrebou	chrániť	
záujmy	 svojich	 občanov	 na	 medzinárodnej	 scéne	
presadzovaním	 vlastných	 politických,	 socioekono-
mických	a	kultúrnych	hodnôt.	Ako	taktika	sa	využí-
va	presviedčanie	–	 teoretikmi	charakterizované	ako	
europeizácia	-	čo	má	kompenzovať	to,	že	EÚ	nemá	
zodpovedajúce	 vojenské	 spôsobilosti,	 pričom	 pod	
europeizáciou	sa	myslí	kultúrny,	právny,	 inštitucio-
nálny	a	ekonomický	dopad	európskej	 integrácie	na	
domáce	štruktúry	nielen	v	členských	či	pristupujú-
cich	štátoch,	ale	i	v	tretích	krajínách,	s	ktorými	uza-
tvára	 partnerstvá.	 Zavádzanie	 týchto	mechanizmov	
a	procesov	sa	deje	na	formálnej	i	neformálnej	úrovni,	
zahŕňa	rozvoj	formálnych	a	neformálnych	pravidiel,	
procedúr,	 noriem	 a	 praktík,	 ktoré	 riadia	 politiku	 na	
európskej,	národnej	a	subnárodnej	úrovni.	Môže	pô-
sobiť	ako	rozhodujúci	 faktor	 riešenia	konfliktov	 tak,	
že	odštartuje	dôležité	politické,	bezpečnostné	a	spo-
ločenské	procesy	spôsobom,	ktorý	môže	pozitívne	
transformovať	a	priblížiť	 záujmy	strán	konfliktu.	Za-
pojenie	európskych	multiúrovňových	štruktúr	a	mul-
tilaterálnych	 organizácií	 nebráni	 realizácii	 princípu	
národného	 sebaurčenia,	 ale	môže	 koncept	 identity	
transformovať	 tak,	že	mu	dodá	európsku	dimenziu,	
hoci	 nepredpisuje	 presné	 inštitucionálne	 modely	
politických	 systémov,	 ochrany	 menšín	 a	 ľudských	
práv.	 Po	 ekonomickej	 stránke	môže	 toto	 zapojenie	
znamenať	 tak	z	krátkodobého,	ako	aj	z	dlhodobého	
hľadiska	rozvoj	bývalých	konfliktných	oblastí	a	v	ob-
lasti	bezpečnosti	sú	častokrát	medzinárodné	miero-
vé	misie	 zárukou	dohôd	a	 riešenia	 konfliktov.	Toto	
zapojenie	prináša	tiež	spoločenský	rozvoj	zvýšením	
rešpektu	 voči	 vláde	 zákona,	 potláčaním	 korupcie,	
civilnou	 kontrolou	 armády	a	 vo	 všeobecnosti	 skul-
túrnením	obchodných	a	politických	vzťahov.	

 Vo	 svojom	 strategickom	 postoji	 EÚ	 výrazne	
vyzdvihuje	záujem	na	udržaní	status	quo,	zdôrazňu-
júc	úlohu	medzinárodného	práva	a	etiky.	Uprednost-
ňuje	stabilitu	a	pri	riešení	medzinárodných	konfliktov	
využíva	diplomaciu	a	preventívne	dohovory.	Koncept	
soft power sa	pre	Európu	stal	akýmsi	katechizmom,	
civilizovanou	cestou	riešenia	problémov	a	konfliktov,	
založenou	na	racionálnych	argumentoch,	správnych	
postupoch	a	byrokratickom	vyjednávaní.	 Ide	o	 zís-
kavanie	 „sŕdc	a	myslí“	 prostredníctvom	kultúrneho	
vplyvu,	doslova	by	sa	dalo	povedať,	že	„šírenie mieru 
v rámci Eurázie síce slúži americkým záujmom, ale 
uskutočňuje sa oveľa lepšie v Armaniho obleku ako 
v uniforme americkej armády“ (Harkin	2006).	Zatiaľ	
čo	USA	sa	za	Georga	Busha	ml.	vrátili	k	puritánske-
mu	protestantizmu	a	americká	armáda	budovala	po	
svete	Pax	Americana,	Európa	si	svoj	politický	kapitál	
budovala	na	globálnom	antiamerikanizme,	sekulariz-
me	a	schopnosti	vyjednávať.	Rozvíjala	svoje	umenie	
mäkkej	sily.	

	 K	medzinárodnej	politike	pristupuje	na	základe	
selektívneho	prístupu	k	humanitárnym	krízam,	ktorý	
sa	 opiera	 o	 Petersbergské	 úlohy,	 selektívneho	 prí-
stupu	k	ochrane	ľudských	práv	a	podpore	právneho	
štátu.	Vidíme,	že	angažovanosť	EÚ	mimo	európskeho	
kontinentu	sa	síce	zvyšuje,	ale	najmä	USA	vyzývajú	
EÚ,	aby	prevzala	zodpovednosť	za	svoju	bezpečnosť	
a	angažovala	sa	viac	i	mimo	svojho	obvyklého	teritó-
ria	(Brhlíková	2009).	Napriek	mnohým	misiám,	ktoré	
sa	pod	hlavičkou	EÚ	uskutočnili,	mali	tieto	len	veľmi	
malý	dosah	na	globálnu	politiku	a	túto	jej	pozíciu	ne-
zlepšilo	ani	vytvorenie	postu	Vysokého	predstaviteľa	
pre	 spoločnú	 zahraničnú	 a	 bezpečnostnú	 politiku	
a	Európskej	služby	pre	vonkajšiu	činnosť	 (ďalej	 len	
ESVČ).	

	 Súčasná	 Vysoká	 predstaviteľka	 si	 osvojila	
všeobecne	 prevládajúci	 názor,	 že	 EÚ	 by	mala	mať	
silnejšiu	a	vplyvnejšiu	pozíciu	na	svetovej	scéne,	za-
loženú	na	„západných“	hodnotách	ako	sú	sloboda,	
demokracia,	 vláda	 zákona,	 ochrana	 ľudských	práv.	
Tieto	hodnoty	majú	ako	nástroje	následne	zabezpe-
čiť	dobré	výsledky	európskej	zahraničnej	politike,	ku	
ktorým	patrí	 aj	 silný	a	 jednotný	hlas	EÚ	na	medzi-
národnej	scéne.	Jedným	z	nástrojov	na	dosiahnutie	
tohto	 cieľa	 je	 podľa	 Vysokej	 predstaviteľky,	 „tichá 
diplomacia“,	ktorá	sa	vyznačuje	 ľuďmi	„....ktorí ve-
dia počúvať, a ktorí vedia hovoriť a pracovať tak za 
scénou ako aj v žiare reflektorov“	 (Ashton	 2009). 
Inými	nástrojmi,	ktoré	sa	na	tento	účel	využívajú,	sú	
posilnená	spolupráca,	využívanie	rôznych	nástrojov	
krízového	 manažmentu,	 civilné	 a	 vojenské	 zdroje,	
využívanie	 siete	 bilaterálnych	 vzťahov	 a	 dohôd	EÚ,	
multilateralizmus,	spoločné	akcie	s	USA	na	Blízkom	
východe,	znovu	posilnená	spolupráca	so	strategic-
kými	 partnermi	 a	 vynárajúcimi sa	mocnosťami,	 za	
ktorých	EÚ	považuje	USA,	Japonsko,	Kanadu,	Čínu,	
Rusko,	 Indiu	 a	 Brazíliu,	 Južnú	 Afriku	 a	 Indonéziu	
(Ashton	 2009,	 Ashton	 2010).	 Za	 jediný	 efektívny	
nástroj,	 ktorý	 v	 zahraničnej	 politike	 v	 konečnom	
dôsledku,	 či	 už	pri	 humanitárnej	 pomoci	 alebo	 krí-
zovom	 manažmente,	 funguje,	 je	 považované	 tzv.	
politické	riešenie,	čo	možno	interpretovať	ako	prag-
matický	prístup	EÚ	ku	všetkým	zahraničnopolitickým	
problémom	(Brhlíková	2010b,	13-23)	alebo	skrátka	
ako	mäkkú	silu.	Otázne	je,	do	akej	miery	je	táto	efek-
tívna	a	vynutiteľná.	

Pozíca	EÚ	voči		ázijsko-pacifickému	
regiónu
	 Výnimkou	z	oblasti	uplatňovania	soft power	nie	
je	ani	oblasť	vzťahov	s	juhovýchodnou	Áziou	respek-
tíve	so	širším	ázijsko-pacifickým	regiónom.	EÚ	k	to-
muto	 regiónu	nepristupuje	 ako	 k	celku,	 uprednost-
ňuje	tu	skôr	bilaterálnu	diplomaciu	prostredníctvom	
ekonomických	 vzťahov,	 najmä	 voči	 takým	 hráčom	
ako	sú	Čína,	Japonsko,	Kórea	či	India.	Hoci	deklaru-
je,	že	tento	dynamicky	sa	rozvíjajúci	región	je	pre	ňu	
určitou	výzvou,	pristupuje	k	nemu	prostredníctvom	
snahy	prehlbovať	strategické	partnerstvá	s	určitými	
konkrétnymi	krajinami.	Rokovania	o	novom	partner-
stve	a	voľnom	obchode	prebiehajú	s	Južnou	Kóreou	
a	s	krajinami	juhovýchodnej	Ázie,	pričom	práve	túto	
časť	sveta	možno	charakterizovať	ako	oblasť,	skla-
dajúcu	 sa	 z	 vysokopríjmových	 industrializovaných	
a	dynamicky	sa	rozvíjajúcich	ekonomík,	ako	aj	ob-
lasť,	ktorá	je	domovom	až	dvoch	tretín	chudobných	
sveta.	EÚ	deklaruje,	že	s	týmito	krajinami	vedie	dialóg	
o	 globálnych	 otázkach,	 regionálnych	 bezpečnost-
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ných	 otázkach,	 ekonomických	 otázkach,	 v	 oblasti	
cestovného	ruchu,	zmeny	klímy,	trvalo	udržateľného	
rozvoja,	správe	vecí	verejných,	 ľudských	práv,	pre-
vencie	a	reakcie	na	prírodné	katastrofy	či	o	otázkach	
jadrového	výskumu	(European	Commission,	2007).	
A	zároveň	podstatnú	časť	jej	agendy	v	tomto	regióne	
tvorí	oblasť	rozvojovej	spolupráce,	do	ktorej	v	obdo-
bí	rokov	2007	–	2013	alokovala	viac	ako	5	miliárd	
euro	 (EEAS,	 2013).	 Únia	 sa	 angažuje	 i	 v	 podpore	
regionálnej	 integrácie	v	 rámci	stretnutí	Ázia-Európa	
(ďalej	 len	 ASEM),	 ktoré	 sa	 konajú	 v	 pravidelných	
dvojročných	 intervaloch,	 aj	 na	ministerskej	 úrovni,	
a	intenzifikáciou	spolupráce	s	Asociáciou	štátov	ju-
hovýchodnej	 Ázie	 (ďalej	 len	 ASEAN),	 regionálnym	
fórom	ASEAN	(ďalej	len	ARF)	a	Juhoázijským	zdru-
žením	pre	regionálnu	politickú	spoluprácu	(ďalej	len	
SAARC)	(European	Commission,	2007).

	 Rok	2012	 sa	 v	 rámci	 zahraničnej	 politiky	 EÚ	
považuje	za	Rok Ázie,	keďže	práve	v	tomto	roku	sa	
konala	séria	mnohých	stretnutí	na	najvyššej	úrovni,	
vrcholiaca	 v	 novembri	 2012	 deviatym	 summitom	
ASEM	 v	 Laose.	 Za	 kľúčové	 udalosti	 tohto	 obdobia	
možno	teda	považovať:	

•	 dva	 summity	 s	 Čínou	 v	 rámci	 jedného	 roka	
a	pravidelné	summity	s	Indiou	a	Kóreou,	

•	 v	súvislosti	so	summitom	ASEM	návštevu	pre-
zidenta	Európskej	rady	Hermana	Van	Rompuya	
a	 predsedu	 Európskej	 komisie	 José	 Manuela	
Barrosa	vo	Vietname,	Kambodži,	Laose,	Barme/
Mjanmarsku,	Thajsku	a	Indonézii,	

•	 Catherine	 Ashtonová,	 vysoká	 predstaviteľka	
EÚ	 pre	 spoločnú	 zahraničnú	 a	 bezpečnostnú	
politiku,	 spolupredsedala	 devätnástej	 minister-
skej	schôdzke	ASEAN-EÚ.	Viedla	delegáciu	EÚ	
v	Barme	a	pokračovala	 v	 strategickom	dialógu	
s	Čínou.	Zúčastnila	sa	i	regionálneho	fóra	ASE-
AN	(ARF).	V	júli	2012	spoločne	s	ministerkou	za-
hraničných	vecí	USA	Hillary	Clintonovou	vydala	
prvé	Spoločné	EÚ-USA	vyhlásenie	o	ázijsko-pa-
cifickom	 regióne,	 ktoré	 sa	 zaoberalo	 i	 bezpeč-
nostnými	otázkami	(European	Union,	2012).

•	 EÚ	 aktualizovala	 dokument	 Smery politiky pre 
juhovýchodnú Áziu	(East	Asia	Policy	Guidelines)	
z	roku	2007

•	 EÚ	pristúpila	k	Zmluve	o	priateľstve	a	spolupráci	
s	juhovýchodnou	Áziou	(TAC)	a	vyjadrila	záujem	
zúčastniť	sa	summitu	juhovýchodnej	Ázie	(EAS)	
ako	 aj	 rozšíreného	 stretnutia	 ministrov	 obra-
ny	 ASEANu	 (EU-Asia	 Factsheet 2012,	 EEAS,	
2013)

	 V	roku	2013	EÚ	pokračovala	v	nastolenom	sme-
rovaní	angažovania	sa	v	tejto	oblasti,	pričom	EÚ	
zorganizovala	tzv.	„Track	II“	seminár	v	Indonézii	
či	 summity	 v	 Indii,	 Japonsku	 a	 Číne.	 Posilnila	
svoju	 prítomnosť	 v	 regionálnych	 organizáciách	
a	 procesoch	 a	 snažila	 sa	 o	 účasť	 v	 tých,	 kde	
zatiaľ	neparticipuje	ako	sú	EAS,	ASMM+	alebo	
6-stranné	rozhovory	(EEAS	2013).	Vysoká	pred-
staviteľka	 Catherine	 Ashtonová	 sa	 zúčastnila	
ázijského	bezpečnostného	summitu	–	Shangri-
la	dialóg	-	v	Singapure	v	júni	2013,	plánuje	nav-
štíviť	Čínu,	Mongolsko	a	Japonsko,	a	zúčastniť	
sa	ministerskej	rady	ASEM	a	regionálneho	fóra	
ASEAN	 (EEAS	2013).	Na	bilaterálnej	 úrovni	 sa	
očakáva:	

•	 Začatie	 rokovaní	 o	 Dohode	 o	 voľnom	obchode	
a	Rámcovej	dohode	s	Japonskom

•	 Šestnásty	summit	s	Čínou

•	 Oslavy	 50.	 výročia	 diplomatických	 vzťahov	
s	Kóreou	

•	 Zavŕšenie	rokovaní	o	voľnom	obchode	s	Indiou

•	 Podpora	stability	a	transformácie	v	Afganistane

•	 Vyslanie	pozorovateľských	misii	k	voľbám	v	Pa-
kistane	a	Bangladéši

•	 Prehlbovanie	 podpory	 politických	 reforiem	
v	Barme/Mjanmarsku	a	transformácia	úradu	EÚ	
na	Delegáciu

•	 Spoluorganizácia	summitu	venovanému	energe-
tike	spolu	s	Novým	Zélandom	a	fóra	 tichomor-
ských	ostrovov	na	Marshallových	ostrovoch

•	 Uzatvorenie	 rokovaní	 o	 politických	 a	 obchod-
ných	 dohodách	 s	 Malajziou,	 Brunejom,	 Thaj-
skom,	Singapurom,	Filipínami,	Austráliou	a	No-
vým	Zélandom	(EEAS	2013)

•	 Z	 ekonomického	 hľadiska	 zostáva	 EÚ	 jedným	
z	hlavných	obchodných	partnerov	všetkých	ázij-
ských	krajín,	keďže	väčšina	z	nich	je	proexport-
ne	 orientovaných.	 Krajiny	 ASEMu	 sa	 podieľali	
celkovo	 38,2%	 na	 vývoze	 a	 33,4%	 na	 dovoze	
do	EÚ,	čo	znamená,	že	Ázia	sa	stala	najväčším	
obchodným	partnerom	EÚ	s	podielom	42,5%	na	
celkovom	obchode.	Čína	pritom	predstavuje	naj-
väčší	zdroj	importu	do	EÚ	a	jej	druhého	najlep-
šieho	klienta.	EÚ	je	i	najväčším	investorom	v	tej-
to	oblasti,	keďže	až	17,2%	zahraničných	investí-
cii	smerovalo	práve	sem.	EÚ	podpísala	Dohody	
o	partnerstve	a	spolupráci	(PCA)	s	 Indonéziou,	
Vietnamom	a	Filipínami,	dohoda	s	Mongolskom	
čaká	na	podpis	a	rokuje	sa	s	Malajziou,	Singa-
purom	a	Brunejom.	Dohoda	o	voľnom	obchode	
s	Kóreou	vstúpila	do	platnosti	v	roku	2011,	tak-
že	až	70%	bilaterálneho	obchodu	nepodlieha	clu	
a	export	EÚ	do	Južnej	Kórey	stúpol	o	15%	(	EU-
Asia	Factsheet, 2012;	EEAS,	2013).	

 

	 Obchod	a	hospodárska	politika	sú	teda	najpri-
rodzenejšie	oblasti,	v	ktorých	EÚ	spolupracuje	s	ju-
hovýchodnou	Áziou,	napriek	 tomu	 je	 ťažké	 identifi-
kovať	širšiu	hospodársku	stratégiu	EÚ	k	tomuto	regi-
ónu.	Prístup	EÚ	sa	vyznačuje	skôr	už	spomenutými	
bilaterálnymi	vyjednávaniami	a	dohodami,	pričom	sa	
najďalej	 pokročilo	 vo	 vzťahu	 k	Číne.	Obrat	USA	po	
nástupe	Baracka	Obamu	voči	Ázii	vyvolal	v	Európe	
diskusiu	 nielen	 o	 vojensko-politickom	 obrate	 USA,	
ale	 aj	 o	možnostiach	 aktualizácie	 vzťahov	EÚ	 k	 ju-
hovýchodnej	Ázii,	 i	napriek	všeobecne	panujúcemu	
názoru,	že	Európa	nemá	potrebné	nástroje	a	spôso-
bilosti	na	angažovanie	sa	v	takom	vzdialenom	regi-
óne.	Čo	však	možno	považovať	skôr	za	určitý	druh	
alibizmu	a	neuvedomenia	si	skutočného	stavu	veci,	
keďže,	ako	tvrdí	Cassarini,	EÚ	a	jej	členské	štáty	bez	
povšimnutia	 zmenili	 svoj	 postoj	 k	 tomuto	 regiónu	
zhruba	pred	desiatimi	 rokmi	 (Cassarini,	2013).	Ťa-
žiskom	otázok,	ktorými	sa	Európa	v	 tejto	súvislosti	
zaoberá,	sú	už	spomenuté	hospodárske,	menové	a	
technologické	 otázky	 a	 presadzovanie	mäkkej sily 
a	v	podstate	absentuje	problematika	zvyšovania	vo-
jenskej	 prítomnosti	 a	 formovania	 bezpečnostných	
aliancii	v	regióne.	Ak	by	sme	mali	hovoriť	o	bezpeč-
nostných	 a	 obranných	 prvkoch,	 tak	 len	 v	 podobe	
vojenského	dialógu,	výmeny	informácii,	spoločných	
cvičení	a	obchodu	so	zbraňami.	

	 Ben	 Bernanke,	 predseda	 Federálneho	 rezerv-
ného	 systému	 USA,	 vo	 svojom	 prejave	 prednese-
nom	v	Santa	Barbare	 konštatoval,	 že	 „Ázia sa zdá 
byť lídrom globálneho oživenia“	 (Bernanke	 2009).	

Toto	 si	 uvedomuje	 aj	 EÚ.	 Môžeme	 konštatovať,	
že	 obchod	 EÚ-Ázia	 z	 hľadiska	 objemu	 predbehol	
obchod	 EÚ-USA.	 Naviac,	 Ázia	 sa	 stala	 najväčším	
odberateľom	 aktív	 denominovaných	 v	 eurách.	 Po-
diel	eura	na	devízových	trhoch	a	v	portfóliách	cen-
trálnych	bánk	v	Ázii	predstavuje	v	priemere	zhruba	
25	až	27%	a	až	30%	len	v	Číne,	čím	sa	euro	stalo	
druhou	 najdôležitejšou	 rezervnou	menou	 v	 Ázii	 po	
americkom	dolári	a	pred	japonským	jenom.	Ázijský	
trh	 sa	 stal	miestom	pre	 viac	 ako	 tretinu	 európske-
ho	 exportu	 a	 ponúka	množstvo	 príležitostí	 pre	 eu-
rópske	 podniky,	 ktoré	 sú	 najväčšími	 zahraničnými	
investormi	v	regióne.	Ázia	je	takisto	sľubným	trhom	
pre	 európske	 letectvo	 a	 obranný	 priemysel	 a	 vý-
znamným	 partnerom	 v	 oblasti	 high-tech	 a	 vesmír-
nych	technológií.	Spoločne	s	Čínou,	Indiou	a	Južnou	
Kóreou	 vyvíja	 Európa	 globálny	 navigačný	 satelitný	
systém	Galileo.	Výskumníci	a	vedci	z	krajín	ASEMu	
participujú	 zhruba	 na	 732	 projektoch,	 čo	 je	 10%,	
v	 rámci	 7.	 Rámcového	 programu.	 Približne	 stovka	
výskumníkov,	 pochádzajúcich	 z	 Ázie,	 uskutočňuje	
svoj	výskum	v	Európe	v	rámci	programu	Marie-Cu-
rie.	 Takisto	 prestížne	 ERC	 granty	 sú	 prístupné	 pre	
záujemcov	 z	 krajín	 združených	 v	 ASEM	 a	 od	 roku	
2007	prispieva	EÚ	 každoročne	30	miliónmi	 eur	 na	
spoluprácu	medzi	 univerzitami,	 čo	 sa	premietlo	do	
viac	ako	15	000	štipendií	pre	študentov	a	výskumní-
kov	z	Ázie	(EEAS,	2013).

	 V	 oblasti	 rozvojovej	 spolupráce	 sa	 Európska	
únia	 stala	 najväčším	 donorom	 pomoci	 so	 sumou	
53,15	 miliárd	 eur,	 čo	 je	 dvojnásobok	 oproti	 USA.	
Útvar	 Európskej	 komisie	 pre	 humanitárnu	 pomoc	
ECHO	prevádzkuje	v	 regióne	svoje	kancelárie	a	EÚ	
sa	stále	viac	angažuje	v	oblasti	prevencie	prírodných	
katastrof	 a	 odpovede	 na	 ne	 na	 bilaterálnej	 ako	 aj	
multilaterálnej	 úrovni,	 pričom	 pomoc	 v	 roku	 2011	
dosiahla	52,	6	milióna	eur		(EEAS,	2013).

	 Napriek	 tomu,	 že	 EÚ	 sa	 tomu	 vedome	 bráni,	
čoho	 ilustráciou	 je	 i	 vyhlásenie	 prezidenta	 Európ-
skej	rady	Hermana	Van	Rompuya,	ktorý	povedal,	že	
„Európa nie je pacifickou mocnosťou a nikdy sa ňou 
nestane“	(Van	Rompuy	2012),	možno	si	všimnúť,	že	
k	 regionálnej	bezpečnosti	 v	Ázii	 predsa	 len	EÚ	pri-
spieva	 prostredníctvom	 podpory	 mnohostranných	
iniciatív.	 Už	 len	 tým,	 že	 sa	 angažuje	 v	 tamojších	
obchodných	 vzťahoch	 a	 je	 členom	 regionálneho	
fóra	ASEN	a	stretnutí	Ázia-Európa	(ASEM),	podnie-
tila	dvojstupňový	bezpečnostný	dialóg	na	viacerých	
úrovniach.	EÚ	je	členom	aj	Kórejskej	organizácie	pre	
rozvoj	energetiky	(KEDO),	vytvorenej	na	 implemen-
táciu	procesu	denuklearizácie	Kórejského	polostro-
va.	Naviac	EÚ	sa	v	poslednom	desaťročí	angažovala,	
v	rámci	uplatňovania	koncepcie	soft power	prostred-
níctvom	svojho	najefektívnejšieho	nástroja	a	to	me-
diácie	 konfliktov,	 pri	 nastoľovaní	 demokratických	
vlád	 v	 Kambodži	 a	 vo	 Východnom	 Timore,	 zabez-
pečovala	realizáciu	mierovej	dohody	medzi	 Indoné-
ziou	a	Hnutím	slobodného	Acehu,	prispela	k	riešeniu	
konfliktu	medzi	moslimskou	populáciou	v	Mindanao	
a	vládou	na	Filipínach	a	podporuje	budovanie	civil-
ných	 kapacít	 v	 Barme/Mjanmarsku.	Ozvena	 huma-
nitárnej	 a	 rozvojovej	 pomoci	 EÚ	 ako	 nástroja	 soft 
power	sa	odrazila	i	na	vzniku	a	podpore	regionálnej	
integrácie	v	podobe	inštitucionálneho	rámca	ASEAN	
+	3	(Čína,	Japonsko,	Južná	Kórea).	

	 Ak	aj	EÚ	nemá	svoje	jednotky	a	vojakov	v	Ázii,	
niektoré	členské	štáty	sú	tu	prítomné	aj	vojensky	na	
rôznych	úrovniach.	Veľká	Británia	je	členom	Obran-
nej	 dohody	 piatich	 mocností	 (Five-Power	 Defence	
Arrangements)	 a	 Francúzsko	 je	 vojensky	 prítomné	
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v	 Indickom	 oceáne	 a	 v	 južnom	 Pacifiku.	 Niektoré	
členské	 štáty	 participujú	 na	 obranných	 dialógoch	
s	ázijskými	spojencami	USA	ako	sú	Japonsko,	Juž-
ná	Kórea,	Austrália	a	Nový	Zéland,	ale	takisto	aj	s	Čí-
nou.	„Strategický	dialóg“	s	Čínou	vedú	Francúzsko,	
Veľká	Británia	a	Nemecko,	pričom	tento	zahŕňa	vý-
cvik	čínskych	dôstojníkov	a	schôdzky	na	najvyššej	
úrovni.	 Navyše	 čínsko-francúzska	 a	 čínsko-britská	
spolupráca	 zahŕňa	 i	 spoločné	 námorné	 pátracie	
a	 záchranné	 cvičenia.	 Členské	 krajiny	 EÚ	 naďalej	
predávajú	do	regiónu	vojenskú	techniku,	z	toho	naj-
mä	 námornú	 techniku	 (ponorky,	 fregaty,	 korvety)	
a	stíhacie	lietadlá,	pričom	si	konkurujú	nielen	medzi	
sebou	navzájom	ale	i	dodávateľom	a	výrobcom	zbra-
ní	zo	Spojených	štátov.	Bez	ohľadu	na	pretrvávajú-
ce	zbrojné	embargo	z	roku	1989	profitujú	európske	
zbrojovky	na	čínskych	vojenských	objednávkach	pri-
bližne	7%	a	celkovo	Európa	dováža	do	Ázie	celkovo	
skoro	20%	a	USA	29%	zbraní	(Casarini	2013).

	 EÚ	sa	snaží	vidieť	v	juhovýchodnej	Ázii	predo-
všetkým	trhy	a	nie	nepriateľa	a	to	sa	odráža	i	v	celko-
vej	jej	pozícii	k	tomuto	regiónu	v	duchu	hesla:	„USA 
budú ázijská mocnosť, my budeme ázijský partner“	
(Norman	 2012).	 Primárnym	 bezpečnostným	 záuj-
mom	EÚ	v	juhovýchodnej	Ázii	je	regionálna	stabilita,	
prevencia	 konfliktov	 a	mierové	 riešenie	medzivlád-
nych	sporov.	USA	zostávajú	pre	Európanov	hlavným	
vonkajším	vojenským	aktérom	v	 regióne	a	na	akú-
koľvek	úlohu	EÚ	v	bezpečnosti	 juhovýchodnej	Ázie	
sa	nazerá	cez	transatlantickú	prizmu,	čo	potvrdzuje	
i	 dokument	 ESVČ	Guidelines on the EU´s Foreign 
and Security policy in East Asia, v	ktorom	sa	okrem	
iného	uvádza,	že	EÚ	by	mala	k	úlohe	USA	vo	výcho-
doázijskej	bezpečnosti	pristupovať	citlivo	a	zároveň	
uznáva,	že	dôveryhodnosť	bezpečnostných	garancii	
USA	je	pre	stability	regiónu	zásadná	(Council	of	the	
European	 Union,	 2012).	 Zároveň	 tento	 dokument	
popisuje	také	ciele	ako	sú	podpora	spolupráce,	pod-
pora	 regionálnej	 integrácie,	 podpora	 neproliferácie	
zbraní	 hromadného	 ničenia,	 zachovávanie	 mieru	
a	 posilňovanie	medzinárodnej	 bezpečnosti,	 podpo-
ra	spolupráce	a	také	nástroje	ako	podpora	ľudských	
práv	a	dobrej	 vlády,	prehlbovanie	strategického	di-
alógu,	 prevencia	 konfliktov	 a	 peacekeeping,	 rozvoj	
politického	dialógu,	podpora	spolupráce	v	boji	proti	
terorizmu,	 pirátstvu,	 ilegálnemu	 prisťahovalectvu,	
organizovanému	zločinu,	kyberterorizmu,	zmene	klí-
my,	podpora	efektívneho	multilateralizmu,	mediácia	
konfliktov	 (Council	 of	 the	 European	 Union	 2012),	
ktoré	svedčia	o	presadzovaní	koncepcie	soft power 
v	prístupe	EÚ	k	medzinárodnej	politike	a	v	prístupe	
k	ázijsko-pacifickému	regiónu.	

EÚ	a	Čína
	 Pri	 analýze	 bilaterálnych	 obchodných	 dohôd,	
ktoré	EÚ	iniciuje	a	uzatvára	s	krajinami	juhovýchod-
nej	 Ázie,	 si	 však	 možno	 všimnúť	 jeden	 zaujímavý	
exkurz.	Všetky	tieto	dohody	sú	uzatvárané,	podobne	
ako	to	robia	USA	so	svojím	Transpacifickým	partner-
stvom	(TPP),	okolo,	 respektíve	bez	 zahrnutia	Číny.	
Ide	o	prístup,	ktorý	je	známy	pod	názvom	„Ázia	–	mí-
nus	jedna“	(Small,	Sparding	2012,	13)	a	zámerom	je	
vyrovnávanie	ekonomickej	sily	Číny	nielen	v	regióne	
ale	 aj	 globálne.	 Tento	 predpoklad	možno	 ilustrovať	
i	na	tom,	že	EÚ	začala	klásť	dôraz	na	potrebu	recip-
rocity	a	vzájomných	výhod	v	budúcich	obchodných	
dohodách	a	výslovne	priznáva	problém	s	priemysel-
nou	a	makroekonomickou	politikou	Číny.	Všetko	to	
možno	 chápať	 ako	 súčasť	 európskeho	 úsilia	 o	 do-

siahnutie	asertívnejšieho	postoja	v	rámci	obchodnej	
politiky	 voči	 Číne,	 čoho	 príkladom	 je	 i	 nový	 návrh	
Komisie	 o	 verejnom	 obstarávaní,	 ktorý	 by	 umožnil	
verejným	autoritám	vylúčiť	zahraničné	firmy	z	obsta-
rávania	v	hodnote	viac	ako	5	miliónov	eur,	ak	tieto	
majú	svoje	sídlo	v	krajinách,	ktoré	neumožňujú	prí-
stup	k	verejným	objednávkam	firmám	z	krajín	EÚ.	

	 Reciprocita	 bude	 zohrávať	 významnú	 úlo-
hu,	 pokiaľ	 ide	 o	 otázku,	 ako	 sa	 postaviť	 k	 rastúcej	
vlne	 čínskych	 priamych	 zahraničných	 investícii	 v	
Európe.	 Európsko-čínske	 ekonomické	 vzťahy	 nie	
sú	 bezproblémové.	 EÚ	 obviňuje	 Peking	 z	 dumpin-
gových	praktík	 pri	 vývoze	 niektorých	 tovarov,	Čína	
zas	 namieta,	 že	 Brusel	 kladie	 nezákonné	 prekážky	
slobodnému	 obchodu.	 Čínske	 firmy	 investovali	 vo	
všetkých	 členských	 štátoch	 EÚ	 a	 očakáva	 sa,	 že	
v	nasledujúcej	dekáde	Čína	investuje	v	USA	a	Európe	
okolo	1	až	2	biliónov	dolárov	(Hanemann	2011,	2),	
čo	spôsobuje	obavy,	že	Čína	bude	profitovať	z	krízy	
v	 Európe	 a	 stavať	 členské	 štáty	 proti	 sebe	 (Small,	
Sparding	2012,	14).	Naopak	európske	spoločnosti,	
ktoré	 v	 Číne	 podnikajú,	 čelia	 vážnym	 problémom,	
ktoré	 vychádzajú	 na	 jednej	 strane	 z	 nemožnosti	
efektívne	vynútiť	 právo,	na	strane	druhej	 z	 rôznych	
byrokratických	 bremien.	 Ani	 investičné	 prostredie	
Číny	 nie	 je	 pre	 podniky	 z	 EÚ	 priaznivé,	 chýba	mu	
najmä	transparentnosť	v	oblastiach	ako	je	priemysel,	
finančníctvo,	telekomunikácie	či	energetika.	Hoci	 je	
Čína	 dôležitým	 obchodným	 partnerom	 Únie	 a	 EÚ	
nedávno	 nahradila	 USA	 na	 mieste	 jej	 najväčšieho	
obchodného	partnera,	EÚ	má	s	ňou	trvalo	negatívne	
saldo	obchodu.	Tento	deficit	 je	veľkou	výzvou	bila-
terálnych	vzťahov	a	zároveň	v	odlišnej	miere	ovplyv-
ňuje	členské	štáty,	čo	sťažuje	vyjednávaciu	pozíciu	
EÚ	voči	Číne	na	úrovni	multilaterálnych	 fór,	predo-
všetkým	 v	 rámci	 Svetovej	 obchodnej	 organizácie	
(WTO).	Ekonomika	EÚ	a	Číny,	na	rozdiel	od	USA	nie	
je	takmer	vôbec	prepojená,	čo	stavia	EÚ	zdanlivo	do	
nevýhodnej	pozície	a	čo	povedie	k	zvýšenému	tlaku	
EÚ	 na	 Čínu,	 aby	 svoje	 trhy	 európskym	 výrobkom,	
službám	 a	 investíciam	 ešte	 viac	 otvorila.	 Takisto	
EÚ,	 ako	 už	 bolo	 vyššie	 spomenuté,	 bude	 tlačiť	 na	
odstránenie	 diskriminačných	 praktík	 v	 obchodných	
otázkach.	EÚ	sa	tiež	snaží	zaangažovať	Čínu	do	rie-
šenia	problému	globálnych	klimatických	zmien,	pri-
čom	vyvija	tlak	na	to,	aby	Čína	prijala	medzinárodné	
záväzky	v	oblasti	 znižovania	emisií	a	zvýšila	podiel	
obnoviteľných	zdrojov	energie,	čím	by	sa	pootvorili	
dvere	pre	európske	firmy	zaoberajúce	sa	investícia-
mi	do	„zelených“	technológií.	To	všetko	si	od	EÚ	vy-
žaduje	konzistentný	právny	rámec,	jednotný	postup	
a	prístup.	

	 Základným	dokumentom,	od	ktorého	sa	odví-
jajú	vzťahy	medzi	Čínou	a	EÚ,	je	Dohoda	o	obchode	
a	 spolupráci	 (Trade	 and	 Co-operation	 Agreement)	
z	roku	1985.	Postupne	bola	dopĺňaná	v	rokoch	1994	
a	2002	a	obsahuje	úpravu	ochodných	vzťahov	a	vzá-
jomnú	spoluprácu.	Súčasná	politika	Únie	voči	Číne	
sa	opiera	najmä	o	dokument	Komisie	s	názvom	„Do-
zrievajúce	partnerstvo:	spoločné	záujmy	a	výzvy	vo	
vzťahoch	EÚ-Čína,	ktorý	Rada	schválila	13.	októbra	
2003.	Podľa	tohto	dokumentu	sleduje	európska	poli-
tika	voči	Číne	štyri	základné	ciele:

•	 pomocou	politických	dialógov	Čínu	viac	zapojiť	
do	bilaterálnych	rozhovorov	ako	aj	na	celosve-
tovej	scéne,

•	 podporovať	 prechod	 Číny	 k	 otvorenej	 spoloč-
nosti	založenej	na	právnom	systéme	a	dodržia-
vaní	ľudských	práv,

•	 povzbudiť	integráciu	Číny	do	svetovej	ekonomi-

ky	plným	zaradením	do	svetového	obchodného	
systému	 a	 podporovať	 proces	 ekonomických	
a	spoločenských	reforiem,	ktorý	v	Číne	prebie-
ha,

•	 zlepšiť	imidž	EÚ	v	Číne.	

Komisia	na	tento	dokument	nadviazala	v	roku	2006	
Oznámením	Rade	 a	 Európskemu	 parlamentu	 z	 24.	
10.	 2006	 s	 názvom	 EÚ-Čína:	 užšie	 partnerstvo,	
rastúca	 zodpovednosť.	 V	 januári	 2007	 boli	 zaháje-
né	rozhovory	o	novej	Dohode	o	partnerstve	a	spo-
lupráci	 (Partnership	 and	 Cooperation	 Agreement,	
PCA).	 Okrem	 týchto	 základných	 dohôd	 boli	 podpí-
sané	i	ďalšie	čiastkové	dohody,	týkajúce	sa	vedeckej	
spolupráce,	podpory	satelitnej	navigácie	Galileo,	ná-
mornej	bezpečnosti,	prevencie	znečištenia,	ochrany	
biologickej	 rozmanitosti,	 boja	 proti	 odlesňovaniu,	
udržitelného	 rybolovu,	 vodních	 zdrojů	 a	 surovin.	
Vzájomné	vzťahy	však	v	politickej	oblasti	komplikujú	
otázky	ľudských	práv,	ochrany	menšín	a	posilnenia	
právneho	štátu,	i	keď	ani	tu	členské	štáty	nie	sú	jed-
notné	v	 tom,	do	akej	miery	 túto	oblasť	 vo	vzájom-
ných	 vzťahoch	 akcentovať.	 Ďalšími	 kontroverznými	
oblasťami	sú	snaha	o	konštruktívny	prístup	v	otáz-
kach	 obmedzenia	 proliferácie	 zbraní	 hromodného	
ničenia	–	najmä	vo	vzťahu	k	Iránu	a	Severnej	Kórei,	
spolupráca	 pri	 akciách	medzinárodného	 spoločen-
stva,	 dialóg	 v	 oblasti	 hospodárskej	 súťaže,	 ochra-
ny	spotrebiteľa	 a	práv	duševného	vlastníctva	alebo	
energetická	bezpečnosť.	EÚ	takisto	navrhuje	rozšíriť	
politický	dialóg	o	otázky	štandardov	dôstojnej	práce,	
zdravia	a	stárnutia	obyvateľov.	

Záver	
	 EÚ	je	cítiť	v	celom	spektre	politík	tohto	regió-
nu,	čo	poskytuje	ázijským	elitám	možnosť	používať	
európsku	 kartu	 –	 či	 už	 ide	 o	 spoločnú	menu,	 do-
hody	o	voľnom	obchode,	spoluprácu	na	vesmírnych	
technológiách	 alebo	 obchod	 so	 zbraňami	 –	 voči	
USA	a	susedom	v	regióne.	Zatiaľ	čo	Washington	sa	
snaží	 o	 vyváženie	 Číny	 zameraním	 sa	 na	 posilňo-
vanie	svojich	obranných	aliancií	v	oblasti,	čo	vedie	
k	polarizácii	a	vzniku	hier	s	nulovým	súčtom,	Brusel,	
neobmedzovaný	žiadnymi	záväzkami	vo	vojenských	
alianciách	a	nevymedzujúci	sa	voči	žiadnej	z	krajín	
regiónu,	 úzko	 spolupracuje	 s	 Čínou	 na	 iránskom	
jadrovom	 programe	 alebo	 spolu	 s	 Čínou,	 Japon-
skom	a	Južnou	Kóreou	operuje	v	 Indickom	oceáne	
v	boji	proti	pirátom.	Napriek	tomu	pôsobí	EÚ	podľa	
Cassariniho	ako	doplnok	politickej	prítomnosti	USA,	
najmä	v	oblasti	 podpory	mnohostranných	pravidiel	
a	noriem	(Casarini	2013).

EÚ	bude	aj	naďalej	zastávať	v	regióne	juhovýchodnej	
Ázie	pozíciu	mäkkej	nevojenskej	sily,	ale	 to	nezna-
mená,	že	by	sa	nemala	snažiť	o	dve	veci:	podporovať	
medzivládnu	spoluprácu	v	oblasti	cezhraničnej	bez-
pečnosti	ázijskopacifického	regiónu	a	spolupracovať	
s	ázijskými	vládami	na	 riešení	bezpečnostných	vý-
ziev	v	európskom	susedstve.

Poznámky:
1	 V	angličtine	sa	uvádza	pojem	„EU	external	action“.
2	 Napriek	tomu	EK	zriadila	v	123	krajinách	a	pri	5	medzinárod-

ných	 organizáciách	 (OECD,	 OBSE,	 OSN,	WTO,	 FAO)	 úrady	
a	delegácie	Komisie	a	 zapojila	 svoje	 zdroje	do	 rozvojovej	 a	
humanitárnej	pomoci,	vzťahov	s	krajinami	AKP,	medzinárod-
ného	obchodu,	či	rozširovania.	

3	 Maastrichtská	 zmluva	 integrovala	 novú	 Spoločnú	 zahranič-



STRAnA 6

DeCembeR 2013  CIVITAS - èASopIS pRe polITICké A SoCIálne VeDY

nú	 a	 bezpečnostnú	 politiku	 do	 inštitucionálneho	 rámca	 EÚ.	
Amsterdamská	zmluva	priniesla	post	Vysokého	predstaviteľa	
pre	SZBP,	asistujúceho	Rade	ministrov	v	otázkach	zahraničnej	
politiky.	 Jeho	 úlohou	 bolo	 podieľať	 sa	 na	 príprave	 a	 imple-
mentácii	 politických	 rozhodnutí	 v	 mene	 Rady,	 ako	 aj	 viesť	
politický	dialóg	s	tretími	krajinami	(Čl.	26	Zmluvy	o	EÚ)

4	 Inovácie	v	zmluvách	-	aspoň	navonok	sa	môže	zdať	–	inšti-
tucionalizovali	SZBP	ako	aj		medzinárodnú	reprezentáciu	EÚ	
v	politických	otázkach	a	viedli	k	zmenám	v	zahraničnej	politi-
ke	jednotlivých	členských	krajín	(ide	o	fenomén	nazývaný	eu-
ropeizácia)	tým,	že	boli	čiastočne	harmonizované	divergentné	
záujmy	a	pozície	členských	krajín

5	 To	 sa	 prejavovalo	 najmä	 v	 prípade	 predsedníctva,	 kedy	
niektorí	 medzinárodní	 partneri	 neboli	 pripravení	 akceptovať	
za	partnera	napríklad	slovenského	premiéra	pri	 rokovaniach	
o	dôležitých	medzinárodnopolitických	otázkach.	Na	ilustráciu	
možno	 uviesť	 situáciu	 počas	 gréckeho	 predsedníctva,	 kedy	
USA	neboli	ochotné	akceptovať	toto	predsedníctvo	za	partne-
ra	pri	riešení	krízy	v	Bosne,	čo	viedlo	k	vytvoreniu	Kontaktnej	
skupiny	a	vylúčeniu	EÚ	v	roku	1994	z	riešenia	problému.	Na-
vyše	 v	 čase	 predsedníctva	 veľká	 časť	 zodpovednosti	 ležala	
na	diplomatických	misiách	predsedajúcej	krajiny	vo	svete	a	
častokrát	sa	stávalo,	že	menšie	krajiny	nemali	svoje	zastúpe-
nie	vo	všetkých	“dôležitých”	krajinách.	V	takom	prípade	po-
vinnosti	predsedníctva	preberalo	zastupiteľstvo	 inej	členskej	
krajiny,	čo	mohlo	partnera	zmiasť	a	viesť	k	nedôveryhodnosti	
EÚ	v	čase	krízy.	Na	základe	Lisabonskej	zmluvz	sa	táto	situ-
ácia	mení	zriadením	veľvyslanectiev	EÚ,	vytváraných	v	rámci	
Európskej	služby	pre	vonkajšiu	činnosť.

6	 K	problematike	koncepcie	mäkkej	sily	pozri	práce	J.	S.	Nyea:	
Nye,	 J.	 S.:	 Soft	 power	 and	 higher	 education.	 Harvard	 Uni-
versity,	 dostupné	 na:	 http://net.educause.edu/ir/library/pdf//
ffp0502s.pdf	;	Nye,	J.	S.:	Soft	Power:	The	means	to	success	
in	World	Politics.	Cambridge:	Public	Affairs,	2004,	dostupné	
na:	 http://belfercenter.hks.harvard.edu/files/joe_nye_wiel-
ding_soft_power.pdf	;	Nye,	J.	S.:	Soft	Power	Foreign.	Policy,	
No.	 80,	 Twentieth	 Anniversary,	 (Autumn,	 1990),	 pp.	 153-
171,	published	by:	Carnegie	Endowment	for	International	Pe-
ace,	dostupné	na:	http://www.polsci.wvu.edu/faculty/hauser/
PS293/NyeSoftPowerForPol1990.pdf	;	Nye,	J.	S.:	The	decline	
of	Americas	soft	power.	May/June	2004,	dostupné	na:	http://
www.foreignaffairs.com/articles/59888/joseph-s-nye-jr/the-
decline-of-americas-soft-power

7	 V	tomto	kontexte	sú	takýmto	hegemónom	Spojené	štáty	ame-
rické.

8	 V	určitom	zmysle	je	možné	europeizáciu	stotožniť	s	koncep-
ciou	soft	power

9	 Od	prvej	misie	EÚ	zameranej	na	civilný	krízový	manažment,	
policajnej	misie	EÚ	(PMEÚ)	v	Bosne	a	Hercegovine	v	januári	
2003,	bol	zaznamenaný	rýchly	nárast	počtu	operácií	organi-
zovaných	podľa	EBOP	podporujúc	SZBP.	Netrvalo	dlho	a	po	
prvej	civilnej	operácií	nasledovala	v	apríli	2003	prvá	vojenská	
misia	zameraná	na	krízový	manažment,	operácia	Concordia,	
v	Macedónsku.	Celkovo	bolo	ukončených	10	misií	a	9	misií	
ešte	stále	prebieha	 (8	z	 týchto	19	misií	malo	aspoň	z	časti	
vojenský	charakter).	Z	týchto	19	minulých	alebo	súčasných	
operácií	bolo	5	operácií	čisto	vojenského	charakteru	a	ostat-
né	boli	civilné	operácie	alebo	boli	kombináciou	civilných	a	vo-
jenských	 zložiek,	 ako	 napríklad	 v	 DRK	 (misia	 zameraná	 na	
reformu	bezpečnostného	sektora	s	názvom	EUSEC)	a	v	AMIS	
II	(je	zaujímavé,	že	táto	misia	čerpá	z	finančných	prostriedkov	
ERF	na	základe	takzvaných	prostriedkov	pre	mier	v	Afrike),	za	
ktorú	zodpovedala	a	ktorú	viedla	Africká	únia.	Zúčastnilo	sa	
ich	viac	ako	8	000	jednotiek	a	500	civilov.

10	 Samotné	Spojené	štáty	presúvajú	svoju	politickú	pozornosť	a	
vojenské	zdroje	 (zrušenie	vojenskej	 základne	v	Keflavíku	na	
Islande)	z	Európy.	Tento	postoj	demonštroval	na	svojej	ceste	
po	Európe	prezident	USA	B.	Obama	a	tento	posun	je	prítomný	
aj	 na	 akademickej	 pôdei	 najmä	 na	 západnom	 pobreží	 USA	
(UCSD,	Stanford,	Berkley),	kde	sa	výskum	orientuje	na	regió-
ny	ako	India,	Čína	či	juhovýchodná	Ázia.

11	 Veľvyslankyňa	USA	Victoria	Nuland	v	prejave	pre	Presse	Club	
a	AmCham	Paris	22.	februára	2008	povedala,	že:	„...Európa	
potrebuje,	 USA	 potrebujú,	 NATO	 potrebuje,	 demokratický	
svet	 potrebuje	 silnejšiu	 Európsku	 obrannú	 politiku.	 EBOP	
s	 mäkkou	 silou	 nie	 je	 dosť...”	 Jej	 prejav	 je	 dostupný	 na:	
http://www.america.gov/st/texttrans-english/2008/February
/20080222183349eaifas0.5647394.html	

12	 V	 angličtine	 „quiet	 diplomacy“,	 iné	 významy	 slova	 quiet	 sú	
výrazy	ako	neformálny,	triezvy	či	nenápadný	

13	 V	 angličtine	 je	 použitý	 výraz	 „civilian	 and	military	 capabili-
ties“,	čo	sa	do	slovenčiny	zvykne	prekladať	ako	„civilné	a	vo-
jenské	spôsobilosti“.

14	 Strategický	 dokument	 Európskej	 komisie	 z	 31.	 mája	 2007	
s	názvom	Regional	programming	for	Asia	hovorí	o	nasledu-
júcich	 krajinách:	 Afganistan,	 Bangladéš,	 Bután,	 Kambodža,	
Čína,	 India,	 Indonézia,	 KĽDR,	 Laos,	 Malajzia,	 Malé	 Divy,	
Mongolsko,	 Barma/Mjanmarsko,	 Nepál,	 Pakistan,	 Filipíny,	
Srí	Lanka,	Thajsko	a	Vietnam.	Pozri:	European	Commission:	
Regional	Programming	 for	Asia,	Strategy	dokument	2007	–	
2013,	Revision	1,	31	May	2007

15	 Takéto	 závery	možno	 vyvodiť	 z	materiálov	 EÚ	 ako	 EU-Asia	
Factsheet;	Council	of	the	European	Union:	Guidelines	on	the	
EU´s	 Foreign	 and	 Security	 Policy	 in	 East	 Asia.	 11492/12	

Brussels	15	 June	2012;	EEAS:	The	EU	 in	Asia	–	 facts	 and	
figures	concerning	the	EU´s	engagement	in	the	Asia-Pacific.	
K	takémuto	záveru	dospel	aj	Nicola	Casarini	vo	svojej	úvahe	
The	European	 ‘pivot’,	alebo	Andrew	Small	a	Peter	Sparding	
v	 analýze	Towards	a	 transatlantic	 economic	 stratégy	 in	 the	
Asia	Pacific.

16	 K	systému	satelitnej	navigácie	Galileo	pozri	napríklad	stránku	
http://www.euractiv.sk/lisabonska-strategia/zoznam_liniek/
system-satelitnej-navigacie-galileo;	 alebo	 Satellite	 naviga-
tion	 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/galileo/
index_en.htm,	alebo	 i	Oznámenie	Komisie	Európskemu	par-
lamentu	 a	Rade	 -	 Prechod	 k	 fázam	 rozmiestňovania	 a	 pre-
vádzky	európskeho	satelitného	rádionavigačného	programu	/
KOM/2004/0636	v	konečnom	znení	/	dostupné	na	stránke	

	 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CE-
LEX:52004DC0636:SK:HTML

17	 V	angličtine	„track-two“	security	dialog
18	 Pokiaľ	 ide	 o	mierové	 operácia,	 EÚ	 participovala,	 respektíve	

participuje	na	dvoch	a	to	v	Afganistane	a	v	Acehu	v	Indonézii
19	 Združuje	Singapur,	Malajziu,	Austráliu,	Nový	Zéland	a	Veľkú	

Britániu
20	 Niektoré	členské	štáty	sa	k	návrhu	stavajú	vlažne	a	nedosiahol	

ani	kvalifikovanú	väčšinu	v	Rade,	navyše	je	otázne,	vzhľadom	
na	relatívne	nízku	účasť	čínskych	firiem	na	verejnom	obsta-
rávaní	v	EÚ,	či	tento	návrh	zabezpečí	požadovanú	reciprocitu	
ako	 tvrdí	 napríklad	 Frederik	 Erixon	 vo	 svojom	 článku	When	
Sisyphus	met	 Icarus.	 EU-China	 Economic	 Relations	 during	
the	Eurozone	Crisis.

21	 Celý	 dokument	 pozri	 bližšie	 na:	 http://eur-lex.europa.eu/Le-
xUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0631:FIN:SK:HTML,	
pod	názvom	EÚ-Čína:	 užšie	partnerstvo,	 rastúca	 zodpoved-

nosť	(KOM(2006)	631)	v	konečnom	znení.
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upevňovanie 
osobnej morálKy 
v učiteľsKej profesii 
prostredníctvom 
posilňovania integrity 
osobnosti
Doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD.
Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF Nitra
Doc. PaedDr. Ľubica Predanocyová, PhD.
Katedra filozofie FF UKF Nitra

Lomnický, I. – Predanocyová Ľ.: Consolidating personal morality in the teaching profession by strengthening the 
integrity of the personality
CIVITAS, 2013, Vol. 19, No. 45, p. 7

In every community, social group and society as a whole an image of desired characteristics of personality with 
qualities, characteristics, behavior and actions is created as some standard in terms of social status. It may be, however, 
particularly in unhealthy social environment and undemocratic social system, also distorting the personality. Maturity 
of personality is multidimensional phenomenon, which allows it to work in the holistic interaction to social reality. The 
overall indicator of how an individual is likely to enter into social relationships and often deal with convoluted social 
situations. This is also about self-reflexive human flexibility, whether he is willing to change his inner personality 
adjustment under the influence of external social factors, and whether he is internally strong to preserve his moral 
integrity.

	 V	každom	spoločenstve,	sociálnej	skupine	aj	
v	spoločnosti	ako	celku	sa	utvára	obraz	požadova-
nej	 charakteristiky	 osobnosti	 s	 vlastnosťami,	 cha-
rakteristikami,	správaním	a	konaním	ako	istá	norma	
z	hľadiska	sociálneho	statusu.	Môže	to	byť	však	aj	
–	najmä	v	kontexte	nezdravého	sociálneho	prostre-
dia	a	nedemokratického	sociálneho	systému	–	de-
formujúce	pre	osobnosť	samú.		Zrelosť	osobnosti	je	
mnohodimenzionálny	 fenomén,	 ktorý	 jej	 umožňuje	
celostné	pôsobenie	v	interakcii	k	sociálnej	realite.	Je	
celkovým	ukazovateľom,	ako	 je	 jednotlivec	spôso-
bilý	vstupovať	do	sociálnych	vzťahov	a	riešiť	často	
spletité	sociálne	situácie.	Je	 to	zároveň	aj	o	seba-
reflexívnej	 flexibilite	 človeka,	 nakoľko	 je	 ochotný	
meniť	 svoje	 vnútorné	 osobnostné	 nastavenie	 pod	
vplyvom	 vonkajších	 spoločenských	 faktorov	 a	 na-
koľko	 je	 vnútorne	 silný	 uchovať	 si	 svoju	 morálnu	
integritu.

	 Formovanie	osobnosti	je	celoživotná	záležitosť	
a	 je	veľa	determinantov,	ktoré	 ju	ovplyvňujú.	Podľa	
T.	Kollárika	(1993,	s.	45)	na	osobnosť	môžeme	na-
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zerať	v	dvoch	rovinách:	1.	„Pohľad	na	osobnosť,	kde	
formovanie	 „Ja“	 sa	 považuje	 za	 jeden	 z	 nosných	
prvkov	osobnosti.	2.	Pohľad	na	sociálny,	skupinový	
fenomén,	viažuci	sa	na	aktuálnu	psychologickú	at-
mosféru	v	skupine	a	vzájomné	väzby	medzi	členmi	
v	rovine	postojov,	zmýšľania	a	pod.“

	 Sociálnu	kompetenciu	osobnosti	možno	cha-
rakterizovať	 ako	 všeobecnú	 schopnosť	 jednotlivca	
úspešne	 a	 efektívne	 sa	 integrovať	 so	 sociálnym	
prostredím.	 Prejavuje	 sa	 najmä	 v	 konštruktívnom	
riešení	 sociálnych	 situácií	 a	 v	 etickom	 správaní	
sa	 v	 konkrétnych	 životných	 podmienkach.	 Sociál-
na	kompetencia	nie	 je	samostatnou	vlastnosťou	či	
črtou	 osobnosti,	 ale	 schopnosťou	 prispôsobiť	 sa	
zmenenej	 situácii	 a	 adekvátne	 tomu	 zvoliť	 účinné	
postupy	a	prístupy.	Nejde	teda	len	o	rýchle	zorien-
tovanie	 sa	 v	 situácii,	 ale	 pochopiť	 aj	 jedinečnosť	
interpersonality	 vzťahu,	 konkrétnu	 osobu	 s	 ktorou	
sme	 vo	 vzťahu,	 jej	 osobnostnú	 špecifickosť,	 s	 jej	
vlastnými	potrebami,	záujmami	a	ašpiráciami.	

	 Človek	 je	 vo	 svojej	 najvnútornejšej	 prirodze-
nosti	spoločenskou	bytosťou	a	bez	vzťahu	k	druhým	
nemôže	ani	žiť,	ani	rozvíjať	svoj	ľudský	potenciál.	Vo	
svojej	 základnej	 identite	 je	 bytostne	 nasmerovaný	
k	 niečomu,	 čo	 každý	 deň	 prekračuje	 a	 presahuje.	
K	niečomu,	čo	trvá	a	zároveň	dáva	životu	jeho	ľud-
skú	dôstojnosť.	To,	čo	 je	hodnotné	 je	obyčajne	aj	
predmetom	 ľudských	 túžob,	 a	 to,	 čo	 je	 ľudské,	 je	
príťažlivé	a	oslovujúce.	Hodnotné	a	ľudské	sa	nevy-
tvára	pod	tlakom	kategorického	imperatívu	a	povin-
nosti,	 ale	 vytvára	 sa	 prostredníctvom	 slobodného	
a	zodpovedného	prístupu	k	životu,	v	ktorom	nechá-
me	 vyniknúť	 vlastnú	 autentickosť	 a	 harmonickosť	
medzi	cieľom	a	vybranými	prostriedkami.	Osobitne	
to	 platí	 v	 učiteľskej	 profesii.	 Kvalita	 nášho	 života	
závisí	 od	 toho,	 aké	 hodnoty	 preferujeme	 a	 svojou	
existenciou	tvoríme.	„Duchovná	kultúra	tvorí	adap-
tačný	prostriedok	na	svet	subjektívny,	myšlienkový,	
abstraktný,	teda	ľudský“	(Dubnička,	2007,	s.	408).	
Hodnotové	orientácie	nie	sú	iba	problémom	pozna-
nia,	 ale	 vzájomne	 prepojeným	množstvom	 sociál-
no-kultúrnych	súvislostí.	„Práve	kultúrna	identita	je	
kľúčom	k	ostatným	identitám	(osobnej,	kolektívnej,	
sexuálnej	 a	 pod.)	 človeka	 ako	 multiidentickej	 by-
tosti,	 teda	bytosti,	 ktorí	má	viac	 identít,	 respektíve	
jej	identita	má	viac	vrstiev.	Kultúra	nás	robí	tým,	kto	
sme,	čím	sme	aj	akí	sme.	Pravda,	kultúru	vytvárame	
my	 sami,	 hoci	 dosť	 spontánne	 a	 nebadane,	 takže	
kultúra	je	to,	prostredníctvom	čoho	vytvárame	vlast-
nú	identitu“	(Višňovský,	2010,	s.	53).

	 Integrita	je	o	dôvere	k	sebe,	za	vlastné	konanie	
a	 to	bez	sústavnej	kontroly	zvonka.	Svoju	 integritu	
nedeklarujeme,	 ale	 žijeme	 autentický	 život	 prame-
niaci	z	lásky,	pravdy	a	spravodlivosti.	Osobná	integ-
rita	spočíva	v	nezaťaženosti	svedomia	a	v	priamosti	
v	 komunikácii	 aj	 konaní.	 Znamená	 to	 oslobodiť	 sa	
od	 neúprimnosti	 a	 objasňovať	 nejasné	 formulácie,	
aby	 sme	 boli	 pochopení.	 To	 je	 cesta	 k	 dôvery-
hodným	vzťahom,	v	 ktorých	v	 žiaducej	podobe	sa	
konfrontuje	 aj	 úroveň	 našej	 integrity.	 Ak	 sa	 však	
prostredníctvom	tejto	konfrontácie	odhalí	naša	ne-
kongruentnosť,	 už	 je	 neskoro.	 Nesmieme	 pripustiť	
konanie	zla	až	do	štádia	 jeho	verejného	odhalenia.	
Následne	 je	človek	vystavený	dvojakému	pranieru:	
výčitkám	svedomia	a	odsúdením	verejnou	mienkou.	
Východiskom	je	zmena	prístupu	k	sebe,	nestačí	len	
uvedomenie	 si	 chyby,	 ale	 ju	 aj	 napraviť.	 Správne	
pedagogické	 vedenie	 by	malo	 naučiť	 človeka,	 ako	
má	myslieť,	 nie	 čo	 si	má	myslieť	 ako	 prejav	 infil-
trácie	 zvonka,	 hoci	 aj	 uznávanej	 autority	 a	 zodpo-

vedne	 konať	 s	 rešpektom	 k	 spravodlivosti.	 Naša	
zodpovednosť	je	zároveň	aj	prejavom	ohľaduplnosti	
k	druhým.	Viesť	k	 integrite	a	zodpovednosti	 je	naj-
vhodnejšie	osobným	príkladom	a	tým	sa	prehlbuje	
aj	vzájomná	dôvera.	Výchovným	kľúčom	k	vzájom-
nej	 dôvere	 a	 k	 posilňovaniu	 pocitu	 zodpovednosti	
a	 integrity	 je	aktívne	počúvanie	s	vhodne	 formulo-
vanými	 otázkami	 pozitívneho	 zamerania,	 ktoré	 ne-
majú	zacielenie	k	osobnému	ataku	a	vypočúvaniu,	
ale	smerujú	k	porozumeniu	vnútorného	prežívania,	
k	pocitovej	spätnej	väzbe,	k	sebareflexii	a	vlastnému	
kritickému	hodnotiacemu	úsudku.	

	 K	posilňovaniu	integrity	prispieva	aj	uvedome-
né	zodpovedné	rozhodovanie	sa	zvlášť	v	kľúčových	
a	 zložitých	 situáciách.	 Je	 cestou	 k	 slobode	 osob-
nosti,	k	slobodnému	rozhodovaniu	sa	o	sebe,	je	to	
spôsob,	ako	mať	svoj	život	pod	kontrolou.	K	zodpo-
vednému	 rozhodovaniu	 je	 potrebná	 vnútorná	 mo-
tivácia,	 ujasnenosť	 hodnotovej	 voľby	 a	 pevná	 vôľa	
vytrvať	v	obhajovaní	svojho	rozhodnutia.	Nesmieme	
pripustiť	spochybňovanie	nášho	rozhodnutia,	najmä	
ak	 prešlo	 filtrom	 premyslenosti	 s	 uvedomením	 si	
všetkých	dôsledkov,	vrátane	konfrontačnej	spätnej	
väzby	 zo	 strany	 druhých	 ľudí.	 Vnútorná	 stabilita	
podporená	 práve	 správnym	 rozhodnutím	 je	 eticky	
relevantný	prostriedok	k	posilňovaniu	vlastnej	hod-
noty.	 Môžeme	 očakávať	 časté	 atakovanie	 zvonka	
a	nahlodávanie	nášho	sebavedomia.	Preto	musíme	
byť	pokojný	a	nebáť	sa	prijať	akékoľvek	výzvy	života.	
Ak	konáme	zodpovedne	a	robíme	dobré	rozhodnu-
tia,	naša	sebadôvera	rastie.	Zároveň	by	sme	mali	byť	
charakterovo	 pevný,	 s	 vycibreným	 sebaovládaním	
a	sebadisciplínou,	ktoré	nás	vedú	k	tomu,	aby	sme	
išli	za	svojím	cieľom,	aj	keď	sme	pokúšaný	svojimi	
slabosťami,	 ktorými	najčastejšie	sú	pohodlnosť	ba	
až	lenivosť,	strach	zo	zlyhania,	ale	aj	z	nepredvída-
teľnosti	nášho	rozhodnutia	a	z	 toho	plynúca	obava	
urobiť	vôbec	nejaké	rozhodnutie.	Sebaovládanie	sa	
zameriava	na	konkrétny	aspekt	brzdenia	nežiaducej	
žiadostivosti,	 nerešpektujúcej	 požadovanú	 ľudskú	
normu	 v	 správaní	 a	 konaní.	 Bez	 jasnej	 predstavy,	
čo	máme	dosiahnuť	a	bez	odhodlanosti	k	sebaovlá-

daniu	nie	je	možné	ani	naplnenie	mravnosti.	Človek	
je	slobodný	do	takej	miery,	do	akej	sa	vie	ovládať.	
Je	to	potenciál	k	narastaniu	vnútornej	sily	k	riešeniu	
životných	problémov.	Naša	vnútorná	sila	je	výsled-
kom	sebadisciplíny	a	dosiahnutie	vytýčeného	cieľa	
je	 odmenou	 samou,	 ako	 víťazstvo	 nad	 sebou	 sa-
mým	v	prekonávaní	prekážok	a	to	aj	za	cenu	bolesti,	
odriekania	 a	 vnútorného	 prehovárania.	 Výsledkom	
správneho	 rozhodnutia	 a	pevného	postoja	 k	 nemu	
je	nielen	viditeľný	úspech	navonok,	ale	najmä	pocit	
vnútorného	naplnenia,	spokojnosti	a	šťastia.	Človek	
sa	 v	 tej	 chvíli	 cíti	 hodnotnejší	 a	má	 novú	motivá-
ciu	k	vlastnej	zodpovednosti	a	posilňuje	ambíciu	aj	
k	 zodpovednosti	 v	 sociálnych	 vzťahoch.	 Prostred-
níctvom	zvoleného	a	vyprofilovaného	vlastného	po-
stoja	k	životu	demonštrujeme	svoju	slobodu,	nezá-
vislosť,	ale	aj	hodnotnosť	a	dôstojnosť.	Je	to	cesta	
k	 integrite	osobnosti,	 ktorá	nás	 robí	dokonalejšími	
v	najhlbšom	zmysle	ľudského	porozumenia.	

	 Predpokladom	k	 tomu,	 aby	bol	 človek	 integ-
rujúcim	 prvkom	 spoločenstva	 je	 sebareflexia,	 sto-
tožnenie	 sa	 s	 pravdivým	 obrazom	 seba	 samého,	
poznania	svojich	možností	a	limitov	a	žiť	v	pravde.	
Sebareflexia	 je	 osobný	 vnútorný	 proces,	 prostred-
níctvom	ktorého	máme	možnosť	porozumieť	obsa-
hom	našej	mysle,	 nevedomým	pohnútkam,	ako	aj	
uvedomeným	 procesom	 nášho	 konania,	 myslenia	
a	sme	v	neustálom	dotyku	so	svojimi	názormi	a	po-
stojmi.	 Pri	 sebareflexii	 tiež	 dochádza	 ku	 koordino-
vanému	 usporiadaniu	 a	 zovšeobecneniu	 vlastných	
poznatkov	a	skúseností	či	už	opisnou,	analytickou,	
syntetickou	 alebo	 hodnotiacou	metódou.	 Z	 etické-
ho	 hľadiska	 je	 sebareflexia	 vnútorným	 dialógom	
so	 sebou	 samým	s	 prísnymi	 znakmi	 kongruencie,	
kritickosti,	hodnotnosti	s	cieľom	nielen	systematizo-
vať	celú	škálu	osobnostného	portfólia,	ale	zároveň	
dynamizovať	osobnostný	rast	v	zmysle	sebazdoko-
naľovania.

	 Je	zároveň	nutné	vnímať	odlišnosti	aj	prieniky	
pojmov	 reflexia	 a	 sebareflexia.	 Tým	 sa	 kompleti-
zuje	celostný	obraz	majúci	vyústenie	v	premýšľaní	
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o	 hodnotných	 pravdách	 života,	 ktorého	 je	 človek	
integrálnou	 súčasťou.	 Nepostačuje	 len	 ujasňova-
nie	 obrazu	 seba	 samého	 v	 určitej	 situácii,	 ale	 tiež	
aj	 pozorovanie	 a	 premýšľanie	 o	 iných	 subjektoch,	
sociálnych	situáciách	a	životných	udalostiach.	Re-
flexia	z	pohľadu	sociálnej	psychológie	je	potrebná	z	
dôvodu	schopnosti	vidieť	sa	očami	 iných	 ľudí.	Re-
flexiou	 rozumieme	 „uvedomenie	 si	 svojej	 situácie	
a	pozície	v	konfrontácii	s	tým,	ako	nás	podľa	nášho	
názoru	vidia	druhí.	 Inak	povedané,	je	to	schopnosť	
adekvátne,	kriticky	si	uvedomiť,	čo	sa	s	nami	deje.	
Sebareflexia	nám	umožňuje	poznať,	čo	to	znamená,	
ako	to	na	nás	pôsobí.	Dá	sa	tiež	povedať,	že	seba-
reflexia	je	konfrontáciou	nášho	reálneho	a	ideálneho	
sebaobrazu.	V	sebareflexii	vedieme	so	sebou	akoby	
vnútorný	dialóg,	rozdvojujeme	sa	na	 ja	pozorujúce	
a	ja	pozorované“	(Smékal,	1998,	s.	3).

	 Z	 hľadiska	 pedagogickej	 reflexie	 je	 dôležitý	
permanentný	 vonkajší	 aj	 vnútorný	 monitorova-
cí	 proces	 osoby	 v	 akejkoľvek	 roli	 a	 v	 akomkoľvek	
prostredí	s	rešpektovaním	plynutia	času.	Zmyslom	
je	osobnostný	progres.	V	tomto	kontexte	vnímame	
sebareflexiu	 mnohodimenzionálne.	 Vyplýva	 to	 aj	
z	myšlienok	M.	Hupkovej	(2004,	s.	48):

–	uvedomenie	si	nášho	správania,	kto	sme,	čo	
sme	urobili	a	z	čoho	to	pramení,

–	 porozumenie	 nevedomým	 obsahom	 našej	
mysle,	nevedomým	pohnútkam,

–	 zamyslenie	 sa	 nad	 sebou	 samým,	 spätné	
ohliadnutie	 sa	 za	 svojimi	 skutkami,	myšlien-
kami,	názormi	a	postojmi,

–	 predpokladanie	 riešenia	 problémových	 situá-
cií,

–	 predpokladanie	 úrovne	 profesionálneho	 roz-
voja,

–	tvorivá	schopnosť,

–	 vnútorný	 dialóg,	 ktorý	 vedie	 subjekt	 sám	 so	
sebou,	keď	zaujíma	kritický	odstup	od	svojich	
zážitkov	a	 snaží	 sa	 ich	porovnávať,	 hodnotiť,	
korigovať,	 výsledkom	 čoho	 je	 efektívnejšia	
práca.

	 V	etickom	zmysle	je	aj	sebareflexia	sebaaktu-
alizačnou	a	sebatranscendentnou	vnútornou	ambí-
ciou	k	stabilizácii	a	rozvoju	osobnosti	a	spolu	s	re-
flexiou	 prispieva	 k	 socializácii	 osobnosti.	 Dôležité	
sú	 tiež	dlhodobé	motivačné	mechanizmy	výchovy,	
vplyv	 prostredia	 a	 vzájomná	 interakcia	 s	 druhými	
a	výsledkom	tejto	interiorizácie	je	harmónia,	prípad-
ne	disharmónia	vo	vzťahoch	a	predznačenie	vzťaho-
vej	 atmosféry	 v	 konkrétnom	 spoločenstve	 aj	 spo-
ločnosti	ako	celku.	Človek	ako	osoba	je	nielen	od-
kázaný	pre	život	v	spoločenstve,	ale	po	ňom	aj	túži.	
Zároveň	však	rozkladá	spoločenstvo	deštruktívnym	
konaním	–	motivovaným	buď	osobným	egoizmom	
prejavujúcim	sa	v	podobe	bezbrehého	 individualiz-
mu	–	alebo	maskujúcim	sa	kolektivizmom	majúcim	
podobu	neidentifikovateľnosti	a	anonymity.		

	 Pri	procese	„korigovania	nesprávnej	predsta-
vy	o	sebe“	je	dôležité	uvedomiť	si	niekoľko	skutoč-
ností.	 Ak	 chceme	 korigovať	 nesprávne	 predstavy,	
presnejšie	 -	 aby	 sme	 mohli	 vyšpecifikovať,	 ktoré	
predstavy	sú	nesprávne,	je	nevyhnutné	reálne	zhod-
notiť	predstavy	o	sebe	samom,	vytvorením	akéhosi	
sebereflexného	konceptu.	Na	 jeho	základe	dokáže-
me	vyšpecifikovať	nakoľko	sú	predstavy	o	nás	sa-
motných	reálne,	resp.	približujúce	sa	k	„objektívnej	
realite“	a	nakoľko	nie.	Vytvorenie	pravdivého	obrazu	
o	sebe	je	výsledkom	dlhého	hľadania,	sebaprehod-

nocovania	 a	 sebamonitorovania	 vychádzajúceho	
z	 našej	 minulosti	 s	 prihliadnutím	 na	 našu	 budúc-
nosť,	pri	ktorom	je	nevyhnutné	klásť	sebe	samému	
otázky	a	snažiť	sa	na	ne	poctivo	odpovedať.	Jednou	
z	možností	je	skúmanie	nakoľko	sa	naše	predstavy	
o	 sebe	 zhodujú	 s	 názormi	 nášho	okolia,	 definovať	
prípadné	 odchýlky,	 zisťovať	 príčiny	 nepravdivého	
sebaobrazu	a	následne	zosúladiť	vlastné	predstavy	
o	sebe	s	čo	najobjektívnejšou	realitou.	Predpoklad	
pravdivosti	 či	 reálnosti	predstáv	o	sebe	samom	 je	
hĺbka	sebapoznania.	Objektívne	hodnotiť	totiž	môže-
me	len	to,	čo	dôverne	poznáme.	To	znamená	-	čím	
dôkladnejšie	a	hlbšie	poznáme	svoje	„ja“,	 tým	dô-
kladnejšie,	 komplexnejšie	 a	 predovšetkým	 reálnej-
šie	sa	môžme	zhodnotiť.	Samozrejme	pri	dodržaní	
pravidiel	sebakritickosti,	úprimnosti	a	objektívnosti.

	 Mieru	 subjektivity	 hodnotenia	 ovplyvňuje	 vý-
raz	spätnej	väzby	nášho	okolia.	Rozhodne	 je	skľu-
čujúcim	poznaním,	že	ma	iní	vidia	úplne	inak,	ako	ja	
samého	seba.	Ale	vzhľadom	k	tomu,	že	ide	o	našu	
vlastnú	mienku	a	hodnotenia	a	 teda	sú	v	súlade	s	
našim	vlastným	spôsobom	videnia	-	sú	subjektívne	
a	majú	právo	byť	takými.	V	tomto	prípade	sa	zvykne	
používať	termín	„pokrivenie	z	dôvodu	subjektivity“	.	
Ale	ak	 je	niečo	subjektívne	-	nemusí	 to	nutne	zna-
menať,	že	je	to	nesprávne,	alebo	nepravdivé.	Nemali	
by	sme	sa	obávať	svojich	vlastných	úsudkov	a	hod-
notení	o	sebe	iba	preto,	lebo	si	uvedomujeme,	ako	
veľmi	 sú	 subjektívne.	 Priznajme	 si	 -	 iných	 ani	 nie	
sme	schopní.	Najväčší	problém,	v	zmysle	objektívny	
verzus	subjektívny,	je	v	prípade,	ak	si	uvedomujeme	
priepastný	rozdiel	medzi	 tým	„čo	je“	a	tým	„čo	by	
malo	byť“,	alebo	tým	„čo	by	sme	chceli,	aby	bolo“.	
Tu	prichádza	na	rad	moment,	kedy	by	sme	sa	mali	
pokúsiť	zistiť:	„ako	naše	činy	vidia	 iní“,	alebo	„ako	
ich	hodnotia“.	Mienku	iných	netreba	ale	glorifikovať.	
Neznamená	totiž,	že	práve	ona	je	objektívna	a	správ-
na.	Isteže,	ak	sa	stotožníme	s	názorom,	že	správna	
je	mienka	iných	-	pretože	oni	nás	vidia	nezaujate	–	
zo	správneho	uhla	-	znamená	to	pre	nás	istú	úľavu,	
pretože	mienkotvornú	 zodpovednosť	 sme	 preniesli	
na	niekoho	iného.	Spoľahli	sme	sa	na	to,	že	niekto	
rozhodol	 za	 nás.	 Je	 ale	 nevyhnutné	 odlíšiť	 pravdu	
od	zámerného	znevažovania	a	ponižovania.	Pretože,	
a	 to	 si	 treba	 uvedomiť,	 zďaleka	 nie	 všetky	 signály	
nášho	 okolia	 sú	 úprimnými,	 chápavými	 odozvami	
na	naše	postoje	a	činy.	Nie	každá	kritika	vyjadruje	
záujem	o	 nás	 a	 snahu	prispieť	 k	 obrodeniu	 nášho	
charakteru.	Bolo	by	ale	chybou,	presnejšie,	našou	
vlastnou	 škodou,	 keby	 sme	 kritiku	 a	 priori	 chápa-
li	 ako	nedocenenie	nášho	úsilia,	 či	 snahu	znevážiť	
našu	dôstojnosť	a	z	toho	dôvodu	ju	ignorovali.	Z	ďal-
ších	činiteľov,	podstatných	pri	korigovaní	nespráv-
nych	predstáv	o	sebe	je	miera	nárokov,	kladená	na	
vlastnú	 osobnosť.	 Príliš	 nízke	 nároky	 na	 hodnoto-
vom	rebríčku	postojov	a	konania	zapríčiňujú	falošné	
predstavy	a	vzbudzujú	neopodstatnenú	spokojnosť.	
Pochybnosti	o	správnosti	nášho	konania	sú	veľkou	
mierou	 ovplyvnené	 stupňom	 nášho	 sebavedomia.	
Jeho	neprimeranosť	je	odrazovým	mostíkom	pri	vy-
tváraní	deformovaného	obrazu	ľudskej	osobnosti.	

	 Bez	 zodpovedného	prístupu	k	sebe	a	 k	 živo-
tu	a	bez	posilňovania	vlastnej	 integrity	stávame	sa	
súčasťou	nepríťažlivého	sveta.	So	zodpovednosťou	
sa	 prehlbuje	 aj	 integrita.	 Musíme	 mať	 pevne	 pod	
kontrolou	vlastný	život,	aby	sme	mohli	byť	prítomný	
v	živote	druhých.	Ochraňovať	ich,		pomáhať	zvládať	
nástrahy	života	a	umožňovať	im	bohatšie	intelektu-
álne,	emocionálne,	kultúrne	a	duchovné	prežívanie.	
Zvlášť	potrebné	je	to	v	pedagogickej	profesii,	ktorá	

je	 založená	 na	 autentických	 osobnostných	 vzťa-
hoch.	 Cieľom	 tohto	 úsilia	 by	 mala	 byť	 komplexná	
osobnostná	 formácia	človeka,	zahrňujúca	morálnu	
a	mravnú	 zrelosť,	 odbornú	 erudovanosť,	 profesio-
nálnu	 kompetentnosť,	 spoločenskú	 kultivovanosť,	
mnohodimenzionálnu	 tolerantnosť	 a	 akceptáciu	
multikultúrnosti.	

K	 naplneniu	 týchto	 cieľov	 je	 potrebné	 podporovať	
aj	 samotných	 učiteľov,	 ktorí	 sami	majú	 azda	 inte-
riorizované	uvedené	oblasti	a	vo	svojich	postojoch	
sú	autentickí	a	kongruentní	s	nasledujúcimi	proso-
ciálnymi	 tendenciami:	 komunikatívna	 spôsobilosť,	
empatická	 spôsobilosť,	 vnútorná	 motivácia	 byť	
prirodzeným	 pozitívnym	 vzorom,	 autenticita	 v	 pe-
dagogickom	 procese	 a	 tvorivý	 prístup	 pri	 utváraní	
autentických	osobnostných	vzťahov.

	 A	 práve	 tvorivý	 štýl	 pedagóga	 bude	 zárukou	
vytvorenia	 spolupracujúceho	 spoločenstva,	 kde	
sa	bude	 rešpektovať	dôstojnosť	 každého	 jednotliv-
ca,	 posilní	 sa	 atmosféra	 a	 perspektívne	 dlhodobá	
pozitívna	klíma	na	 rešpektovanie	vnútorného	sveta	
človeka	 z	 hľadiska	 jeho	 premýšľania,	 pociťovania,	
prežívania	a	prehĺbi	sa	úcta	k	umožneniu	prezento-
vania	jeho	názoru	a	postoja.

Príspevok je súčasťou riešenia výskumnej úlo-
hy VEGA č. 1/0677/12 „Kľúčové kompetencie 
uvádzajúceho učiteľa nevyhnutné pre úspešné 
vedenie začínajúceho učiteľa“, ktorá je riešená  
na FF UKF v Nitre.

Literatúra:
[1]	 DUBNIČKA,	I.	2007.	Kultúra	a	environmentálna	krí-

za.	Nitra:	FF	UKF,	2007.	ISBN	80-8094-034-7
[2]	 HUPKOVÁ,	 M.-	 PETLÁK,	 E.	 2004.	 Sebareflexia	

a	kompetencie	učiteľa.	Bratislava:	 Iris,	2004.	 ISBN	
80-89018-77-7

[3]	 KOLLÁRIK,	T.	1993.	Sociálna	psychológia.	Bratisla-
va:	SPN,	1993.	ISBN	80-08-01828-3

[4]	 SMÉKAL,	 V.	 Pozvání	 do	 psychologie	 osobnosti.	
Brno:	 BARRISTER	 &	 PRINCIPAL,	 2002.	 ISBN	 80-
85947-80-3.

[5]	 VIŠŇOVSKÝ,	E.	2010.	Človek	by	mal	žiť	v	záhrade.	
Bratislava:	 Kalligram,	 2010.	 ISBN	 978-80-8101-
269-3

Doc.	PaedDr.	Igor	Lomnický,	PhD.
Katedra	všeobecnej	a	aplikovanej	etiky	FF	UKF	

Hodžova	1
949	74	Nitra

Doc.	PaedDr.	Ľubica	Predanocyová,	PhD.
Katedra	filozofie	FF	UKF	

Hodžova	1
949	74	Nitra



STRAnA 10

DeCembeR 2013  CIVITAS - èASopIS pRe polITICké A SoCIálne VeDY

к проблеме 
этноконфессионального 
развития хакасии: 
исторический аспект
россия, республика хакасия, г. абакан

АСОЧАКОВА ВАЛЕНТИНА НЕСТЕРОВНА
Доктор исторических наук, зав. кафедрой истории России Хакасского 
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N.F.Katanova.
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 Autorka opisuje ako sa na územie dnešnej Chakaskej republiky dostali predstavitelia viacerých kresťanských 
náboženstiev okrem pravoslávnych. Relatívne významné postavenie z kresťanských cirkví nadobudli katolíci a pro-
testanti. Tí sa na Sibír dostávali v 18. a 19. storočí predovšetkým ako politickí vyhnanci, ktorí sa v týchto krajoch 
usídlili a vzhľadom na nepriaznivú demografickú štruktúru (malý počet mužov) začali vytvárať zmiešané manželstvá. 
Zo strany predstaviteľov oficiálnej ruskej moci nikdy nemali priaznivé podmienky na rozvoj vlastných náboženských 
organizácií. Zo strany ruskej vlády prevládal antikatolicizmus, ktorý mal nie náboženský, ale politický charakter. Počet-
nosť predstaviteľov katolicizmu a protestantizmu je však vzhľadom na početnosť a zastúpenie pravoslávnej konfesie 
zanedbateľná.

	 В	 наши	 дни	 на	 территории	 Республики	
Хакасия	 существует	 около	 200	 религиозных	
организаций	и	групп,	из	них	–	76	зарегистриро-
вано.	 Из	 монотеистических	 религий	 ведущее	
место	 занимает	 православие	 –	 40	 приходов	
Абаканской	и	Хакасской	епархии	Московского	
патриархата.	 Мусульмане	 представлены	 дву-
мя	религиозными	организациями;	зарегистри-
рована	одна	«Еврейская	община	г.	Абакана».	
Также	 действует	 одна	 буддийская	 община	
«Замбала».	Действует	один	приход	Римско-ка-
толической	церкви	«Сошествие	Святого	Духа»	
г.	Абакана.	В	2013	г.	был	построен	католичес-
кий	костел.	Численность	протестантов	и	неоп-
ротестантов	составляет	приблизительно	1,3%	
населения	Хакасии	(Анжиганова	2012,	98).	
	 Исторически	 в	 рамках	 границ	 огромной	
Российской	империи	объединились	различные	
народы	и	религии.	Русские	изначально	домини-
ровали	численно	и	культурно,	а	традиционная	
религия	 –	 православное	 христианство,	 было	
не	только	верой,	но	и	идеологией	самодержав-
ной	 империи.	 Уникальное	 геополитическое	
положение	 многонационального	 Российского	
государства,	 специфические	 особенности	 его	
исторического	 и	 духовного	 развития	 обусло-
вили	 включение	 католицизма	 и	 лютеранства	

в	 его	 поликонфессиональную	 структуру.	 При	
этом,	«лютеранский»	и	«католический»	вопро-
сы	никогда	не	являлись	 самостоятельными	и	
автономными,	ибо	были	включены	в	контекст	
политических	 и	 этнических	 взаимоотношений	
и	связаны	с	целым	комплексом	государствен-
ных,	 национальных	 и	 геополитических	 про-
блем.
	 Католики	 появились	 на	 территории	 Рус-
ского	государства	в	X	в.,	лютеране	–	в	XVI	в.	
К	 концу	 XIX	 в.	 численность	 их	 по-прежнему	
была	 незначительна:	 католицизм	 исповедо-
вали	 8,9%,	 а	 протестантизм	 –	 5,2%	 населе-
ния	 Российской	 империи	 –	 национальные	
меньшинства	России:	немцы,	поляки,	финны,	
латыши,	 эстонцы,	шведы	 и	 др.	Церкви,	 имея	
этническую	окраску,	формировали	самосозна-
ние,	обычаи,	нравственные	предписания	ряда	
российских	национальностей.	
	 Первый	 храм	 в	 столице	 лютеране	 пост-
роили	в	1575	г.,	а	католики	–	в	1692	г.	Церкви	
долгое	 время	 не	 имели	 официального	 ста-
туса,	 так	 как	 Русская	 православная	 церковь	
(далее	РПЦ)	идентифицировала	процесс	пра-
вославизации	 с	 национальными	 интересами	
Российского	 государства.	 Законодательное	
оформление	 западнохристианских	 церквей	
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произошло	только	в	XIX	в.:	в	1832	г.	–	лютеран-
ской,	 в	 1857	 г.–	 католической.	Общим	итогом	
стало	признание	полной	свободы	исповедания	
католической	и	протестантской	церквей,	но	их	
статус	был	ограниченным,	так	как	российское	
государство	 не	 признавало	 полной	 свободы	
вероисповедания	 и	 расценивало	 ее	 с	 точки	
зрения	задач	национальной	политики.	
	 Статус	 католической	 и	 протестантской	
церквей	 в	 XVIII–XIX	 вв.	 характеризовался	
двойственностью,	 при	 формальном	 юриди-
ческом	 равенстве,	 они	 не	 обладали	 полной	
правоспособностью:	 государство	 ограни-
чивало	 строительство	 церквей,	 запрещало	
приобретать	 в	 собственность	 и	 арендовать	
землю	 в	 некоторых	 регионах	 страны.	 Строго	
запрещалась	 миссионерская	 деятельность,	
а	 за	 совращение	 из	 православия	 следовало	
суровое	 наказание.	 С	 другой	 стороны,	 духо-
венство	 освобождалось	 от	 воинской	 службы,	
попечительства	 о	 бедных	 –	 от	 налогов,	 свя-
щенники	 получали	 право	 на	 пенсию.	 Так	 же,	
как	 и	 православные	 священники,	 католичес-
кое	и	лютеранское	духовенство	обязано	было	
вести	 метрические	 книги,	 шнуровые	 тетради.	
Несмотря	на	то,	что	государство	взяло	практи-
чески	под	свою	защиту	католицизм,	что	приве-
ло	к	его	фактическому	и	юридическому	вклю-
чению	 в	 многоконфессиональную	 структуру	
страны,	 в	 религиозной	 политике	 Российского	
государства	 существовал	 принцип	 «очеред-
ности»	 вероисповедной	 политики	 и	 диффе-
ренцированный	 подход	 к	 каждой	 конфессии.	
При	 этом	 католики	 рассматривались	 как	 «не	
поддающиеся	 русификации	 и	 православиза-
ции»,	поэтому	являлись	первоочередным	объ-
ектом	нападок	 (Лиценбергер	2005,	23).	А	для	
многих	 образованных	 русских	 православно	
верующих,	 лютеранство	 было	 практически	
равнозначно	 атеизму.	 С	 1801	 г.	 католическая	
церковь	в	виде	духовной	коллегии	была	вклю-
чена	 в	 структуру	 государственного	 аппарата.	
Первые	 три	 десятилетия	 XIX	 вв.	 характери-
зуются	 целым	 комплексом	 антикатолических	
мер,	таких	как	высылка	иезуитов,	разрыв	отно-
шений	 с	 Римом.	 На	 отношения	 католической	
церкви	в	России	с	правительством	серьезное	
влияние	оказывал	польский	вопрос	и	польские	
восстания.	
	 Успех	и	масштабы	расселения	католиков	
и	лютеран	в	Сибири	и	других	регионах	России	
в	XVIII–XIX	вв.	зависели	от	политики	государс-
тва	и	условий,	необходимых	для	осуществле-
ния	колонизации.	Период	с	конца	XVIII	в.	и	до	
начала	 1860-х	 гг.	 характеризуется	 значитель-
ным	распространением	лютеранства	в	России.	
Что	 касается	римско-католической	церкви,	 то	
правительство	 следовало	 курсом	 превалиро-
вания	 государственных	 интересов	 над	 кано-
ническим	 правом.	На	 протяжении	 нескольких	
столетий	 в	 российском	 правительстве	 пре-
обладала	 антикатолическая	 политическая	
идеологема	 –	 антикатолицизм,	 носивший	 не	
столько	 религиозный,	 сколько	 политический	
характер.	Лютеране	выражали	большую	граж-
данскую	 лояльность	 к	 российскому	 государс-
тву.
	 До	 середины	 на	 территории	 Хакасии	
практически	отсутствовали	носители	мировых	

Источники:	 Дулов	А.В.	Православная	церковь	 в	Восточной	Сибири	 в	XVIII	 –	 начале	XX	 вв.	Иркутск:	
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Государственный архив Красноярского края (ГАКК).	Ф.	674.	Оп.	1.	Д.	9.	Л.	25	л.	Д.	14.	42	л.;	Д.	15.	Л.	
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религий.	 Сосланный	 в	 Минусинск	 марксист	
В.А.	Ватин	писал,	что	до	1822	г.	в	Минусинском	
уезде	проживали	1	католик,	1	иудей,	1	магоме-
танин	(Ватин	1916).	
	 Католики	и	лютеране	появились	в	Хакас-
ско-Минусинском	крае	в	результате	политичес-
кой	 ссылки	–	25	%	всех	 сосланных	в	Сибирь	
расселяли	в	Приенисейском	крае.	С	1822	г.	по	
1827	г.	в	Шушенскую	волость	прибыла	группа	
из	 22	 польских	 ссыльных	 поселенцев.	 После	
подавления	польского	восстания	1830–1831	гг.	
в	Минусинск	были	отправлены	Антон	Дожеро-
лов,	Осип	Клярнер,	Войцех	Леводовский,	Фер-
динанд	 Милевский,	 Регинский,	 Хельмицкий;	
в	 с.	 Шушенское	 –	 Ипполит	 Корсом;	 в	 с.	 Ер-
маковское	 –	 Томаш	 Преждецкий	 (Мешалкин	
1980,	23).	
	 В	середине	XIX	в.	доля	верующих	запад-
нохристианских	конфессий	составляла	в	Вос-
точной	Сибири	около	1,96	%,	в	Хакасии	–	всего	
0,23%.

Показатели Западная	Сибирь Восточная	Сибирь Енисейская	
губерния

Хакасско-Мину-
синский	край

Количество	
православных	в	% 91,4 80,4 95,7 79,8

Старообрядцы 2,76 1,65 0,28 0,96

Западные	кофессии 3,13 1,96 0,7 0,23

Иудаисты	 0,13 0,11 0,44 0,06

Магометане 3,7 0,32 0,1 0,016

Ламаисты –
В	1823	–	42	%;	в	1836	
–	21,7	% – –

Язычники,	шаманисты 1,67 12 3,03 18,5

Различные	секты 0,16

Таблица: Конфессиональный состав населения в Сибири в 1851 г.

	 Рост	численности	католиков	и	протестан-
тов	произошел	после	событий	60-х	гг.	XIX	в.:	от-
мены	крепостного	права	и	восстания	в	Польше	
(1863–1864	 гг.).	 К	 концу	1864	 г.	 в	Енисейскую	
губернию	было	сослано	2686	католика	и	1547	
лютеран,	из	них	в	Минусинском	округе	поселе-
ны	были	505	и	928	соответственно,	т.е.	18,8%	
от	общего	 количества	 католиков	и	59,9%	лю-
теран	в	губернии	(Государственный	архив	Ир-
кутской	области,	д.	235).	К	1864	г.	численность	
католиков	 составила	 1026	 человек	 (Шулбаев	
1998,	105).
	 Первые	сведения	о	появлении	на	терри-
тории	Енисейской	 губернии	лиц	евангеличес-
ко-лютеранского	 вероисповедания,	 «ссылае-
мых	за	неважные	преступления»	в	Сибирь	из	

числа	финнов,	 эстонцев,	 латышей	 и	 немцев,	
относятся	 к	 середине	 ХIХ	 в.	 В	 1857	 г.	 при-
была	 первая	 группа,	 осужденных	 за	 разные	
преступления	против	господ	из	Валмиерского	
уезда	 Латвии	 (тогда	 Лифляндской	 губернии	
России).	Определили	их	на	поселение	в	80-ти	
километрах	южнее	Минусинска	в	плодородных	
долинах	 рек	Суэтук	 и	 впадения	 речки	Булан-
ки	в	Кебеж.	Колония	постепенно	росла	и	уже	
в	 1864	 г.	 в	 ней	 проживало	 975	 человек	 (Ива-
нова,	 с.110).	 В	 деревне	 Верхний	 Суэтук	 Ер-
маковской	волости,	основанной	в	1851	г.	Юри	
Кулдэмяэ	предполагалось	размещать	финнов,	
в	 1858	 г.	 Нижней	 Буланке	 –	 латышей	 (позже	
прибыли	туда	и	немцы),	в	1861	г.	Верхней	Бу-
ланке	–	эстонцев.
	 К	1859	 г.	относятся	сведения	о	водворе-
нии	 на	 участке	 Верхний	 Суэтук	 54	 финлянд-
ских	 преступников	 из	 числа	 крестьян,	 под-
мастерьев	 и	 отставных	 солдат,	 осужденных	
за	уголовные	преступления,	бродяжничество,	

дурное	 поведение,	 воровство	 под	 присмотр	
пастора,	 назначаемого	 с	 согласия	 финского	
сената	(Минусинский	архив,	л.	4-5).	Большинс-
тво	ссыльных	были	людьми	неженатыми,	при	
этом	соотношение	мужского	и	женского	насе-
ления	было	крайне	неблагоприятно	и	в	сред-
нем	 составляло	 1:9,	 что	 способствовало	 за-
ключению	смешанных	браков	(Памятная	книж-
ка	1899,	60,	64-68,	75).
	 В	 отчете	 члена	 статистического	 коми-
тета	 В.	 Гаупта	 о	 «Состоянии	 колонии	 ссыль-
ных	 лютеранского	 исповедания	 в	Шушенской	
волости,	Минусинского	округа	с	1850	по	1865	
гг.»	говорилось	об	учреждении	колоний	на	тер-
ритории	Минусинского	 уезда	 для	 расселения	
ссыльнокаторжных	лютеран,	а	также	назначе-
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нии	 пастора	 в	 целях	 «духовного	 назидания»	
и	 «наблюдения	 за	 их	 нравственностью».	 От-
ныне	все	преступники	лютеранского	исповеда-
ния,	 которые	проживали	в	Енисейской	 губер-
нии	 рассеянно,	 должны	 были	 направляться	
из	Красноярска,	Тобольска,	Ачинска	и	других	
мест	в	Шушенскую	волость	в	специально	об-
разованные	деревни.	Во	избежание	«недора-
зумений,	неприятностей	и	ссор»	между	посе-
ленцами,	 «особых	 нравственных	 слабостей	
и	 пороков,	 например,	 финнов	 к	 пьянству»,	
а	 также	 возможности	 отправлять	 богослуже-
ние	и	преподавание	в	школах	на	родном	язы-
ке,	 надлежало	 расселить	 «все	 три	 племени»	
по	разным	колониям	 (Памятная	 книжка	1866,	
60,	64-68,	75).	
	 В	конце	ХIХ	в.	в	Верхнем	Суэтуке	числен-
ность	 эстонцев	 стала	 увеличиваться	 за	 счет	
сохранения	 ссылки	 и	 роста	 вольной	 эмигра-
ции.	Одновременно	с	1888	г.	финнов	переста-
ли	 ссылать	 в	 Сибирь,	 и	 их	 доля	 постепенно	
сокращалась.	У	родственных	народов	отсутс-
твовал	 языковой	 барьер,	 появилось	 немало	
смешанных	 браков	 и	 таким	 образом	 многие	
финны	ассимилировались	с	эстонцами	(Вийк-
сберг	 1986,	 22).	В	 середине	XIX	в.	 образова-
лось	несколько	сельских	общин,	состоящих	из	
14	 межевых	 общин	 и	 колоний	 для	 ссыльных	
поселенцев	 лютеранского	 вероисповедания.	
Из	них	наиболее	крупными	были	Ермаковская,	
Жеблахтинская,	 Верхне-Кебежская,	 Григорь-
евская,	 Киндырлыкская,	 Мигнинская,	 Разъез-
женская,	Салбинская	общины,	Верхне-Булан-
ковская,	Нижне-Буланковская,	Верхне-Суэтук-
ская	и	Нижне-Суэтукская	колонии.	В	конце	ХIХ	
–	начале	ХХ	вв.	в	бассейне	Енисея	появились	
вольные	 переселенцы	 из	 Прибалтики,	 при-
бывшие	в	Сибирь	в	поисках	свободных	земель	
и	основавшие	множество	новых	поселений.
	 Выбор	 местности	 для	 основания	 лю-
теранских	 колоний	 оказался	 весьма	 удачен.	
Поселения	 оказались	 в	 окрестностях	 уездно-
го	 г.	Минусинска.	Наличие	 свободных	 земель	
и	 плодородие	 почвы	 позволяло	 выделять	
участки	 в	 15–21	 десятин	 на	 душу	 мужско-
го	пола.	В	1860	 г.	в	деревне	Нижняя	Буланка	
была	 основана	 школа,	 которая	 содержалась	
на	средства,	отпускаемые	центральным	коми-
тетом	 вспомогательной	 кассы	 для	 лютеранс-
ких	приходов	в	России.	Преподавание	в	школе	
велось	на	латышском	и	немецком	языках	и	яв-
лялось	обязательным	для	всех	детей.	В	1886	г.	
в	латышско-немецкой	Нижней	Буланке,	в	1888	
г.	 в	финско-эстонском	Верхнем	Суэтуке	были	
освящены	 лютеранские	 церкви,	 построенные	
на	средства	соотечественников	в	пользу	«за-
блудших	 земляков».	 Безусловно,	 создание	
религиозной	 общины	 было	 необходимо	 вви-
ду	 скученности	 здесь	 преступных	 элементов.	
Священники	 жили	 в	 общине	 постоянно.	 Пас-
тор	 получал	 1500	 рублей	 жалованья	 в	 год	
и	 имел	 в	 пользовании	 участок	 земли,	 покос	
и	церковный	дом,	а	катехизатор	–	360	рублей	
жалованья,	квартиру	в	церковном	доме,	учас-
ток	земли	и	покос	(Межэтнические	связи	Прие-
нисейского	региона	2007,	38,	119,	177).	
	 В	1893	г.	в	Нижней	Буланке	было	основа-
но	библиотечное	товарищество.	В	его	фондах	
содержалось	около	300	наименований	литера-

туры	 и	 12	 периодических	 изданий	 на	 латыш-
ском	 языке,	 главным	 образом	 религиозного	
содержания,	 95%	 лютеран	 были	 грамотны.	
Во	время	обряда	совершеннолетия	(юноши	–	
в	18	лет,	девушки	–	в	16	лет),	конфирмировали	
только	при	умении	читать	Закон	Божий	и	зна-
нии	 Ветхого	 и	 Нового	 завета	 (Иванова	 2003,	
177).
	 В	60–90-е	гг.	XIX	в.	православные	по-пре-
жнему	 составляли	 95,7%.	 В	 связи	 со	 строи-
тельством	железной	дороги	в	Хакасско-Мину-
синском	 крае	 появились	 сторонники	 штундо-
баптизма,	 увеличилось	 число	 молокан.	 Поя-
вились	латыши	–	1254	(0,7	%),	поляки	–	1237	
(0,7%),	 эстонцы	 –	 1174	 (0,6	%),	 немцы	 –	 564	
(0,3%),	финны	–	377	(0,2	%)	(Баранцева	2012).	
В	ходе	переселений	создавались	районы	ком-
пактного	проживания	эстонцев,	финнов,	латы-
шей	и	других.	Эстонцы	составляли	около	115%	
населения	Ермаковской	волости	(дер.	Верхне-
Суэтук,	Верхняя	Буланка)	и	1,4%	Ачинско-Ми-
нусинского	 горного	 округа.	 2,5%	финнов	 про-
живало	 в	 Верхне-Суэтуке	 и	 2,2%	 в	 Ачинско-
Минусинском	 горном	 округе.	 Латыши	 состав-
ляли	 9,3%	 жителей	 деревни	 Нижне-Буланка	
Ермаковской	 и	 0,5%	 населения	 Шушенской	
волостей.	 Немцы	 были	 рассредоточены	 по	
разным	 волостям,	 насчитывая	 1,3%	 жителей	
Ермаковской	 волости	 (дер.	Нижняя	Буланка),	
0,5%	 Шушенской	 (Ивановский	 сахарный	 за-
вод),	 0,4%	 Бейской	 (д.	 Абакано-Заводская),	
0,3%	Сагайской	(с.	Каратузское)	и	0,2%	Тесин-
ской	волостей.	
	 Таким	образом,	до	середины	XIX	в.	рос-
сийское	 правительство	 избегало	 расселения	
носителей	 неправославных	 религий	 в	 крае,	
сохранявшем	 геополитическую	 важность,	 где	
проживало	 значительное	 число	 автохтонно-
го	 населения.	 Светские	 и	 духовные	 власти	
проводили	 в	 регионе	 политику	 религиозного	
изоляционизма.	К	концу	XIX	в.	этноконфесси-
ональная	 структура	 населения	 Хакасско-Ми-
нусинского	края	усложнилась	и	приобрела	по-
ликонфессиональный	 и	 многонациональный	
характер	с	преобладанием	православно-русс-
кого	компонента.	
	 В	 XIX	 в.	 усилилась	 роль	 государства	
в	конфессиональной	политике	и	иерархии	ре-
лигиозных	задач,	которые	определялись	сово-
купностью	 геополитического,	 социально-эко-
номического,	 вероисповедного	 факторов.	 Го-
сударством	создавались	более	благоприятные	
условия	для	политики	православизации	корен-
ного	 этноса	 –	 хакасов.	 Все	 неправославные	
конфессии	в	крае	были	разобщены,	неоргани-
зованны	и	не	представляли	серьезной	угрозы	
и	 альтернативы	миссионерской	деятельности	
РПЦ.	Тем	более,	что	в	регионе	отсутствовали	
нехристианские	конфессии	(буддизм	и	ислам),	
а	 неправославные	 (католики,	 протестанты)	
были	представлены	очень	незначительно.
	 В	 Республике	 Хакасия	 сохраняется	 тра-
диционный	 этноконфессиональный	 баланс,	
в	котором	место	и	влияние	католицизма	и	про-
тестантизма	 незначительно.	 Тем	 не	 менее,	
представители	 этноконфессиональных	 групп:	
католики	 (немцы	и	поляки)	и	протестанты	ис-
торически	 формируют	 облик	 региональной	
идентичности	населения	Хакасии.	
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György, Andrássy: Nyelvszabadság [Sloboda jazyka]
Dialóg	Campus,	Budapest-Pécs	2013

ISBN	978	963	9950	98	6

	 Autor	 začína	 svoje	 dielo	 tézou,	 že	 spomedzi	
základných	práv	a	slobôd	človeka	chýba	 jedna	zo	
slobôd	a	tou	je	sloboda	jazyka,	presnejšie	patričné	
uznanie	tohto	práva	na	národnej	ako	aj	medzinárod-
nej	úrovni.

	 Cieľom	autora	 je	 preto	presne	definovať	 slo-
bodu	jazyka,	pretože	existuje	možnosť,	aby	sa	táto	
sloboda	dostala	medzi	základné	práva.	Autor	detail-
ne	chrakterizuje	príklady,	kedy	sa	to	stalo	a	položí	
otázku,	či	nie	je	práve	súčasná	listina	príliš	krátka.	
Čiže	 uvádza	 konkrétne	 príklady,	 keď	 sa	 táto	 slo-
boda,	 dostala	 do	 právneho	 systému	daného	 štátu	
alebo	do	významného	dokumentu.	Čiže	principiálna	
prekážka	medzi	uznaním	a	aplikáciou	slobody	jazy-
ka	nestojí.	

	 Podľa	autora	preto	treba	položiť	otázku,	či	nie	
sú	 medzery	 v	 súčasnom	 systéme	 ľudských	 práv	
a	či	by	nemal	byť	doplnený	o	spomínanú	slobodu.	

	 Kniha	 chce	 dokázať,	 že	 sloboda	 jazyka	 patrí	
na	túto	listinu,	čiže	obsahuje	argumenty	tejto	snahy.	
Autor	sa	vráti	do	histórie	a	analyzuje	okolnosti	vzni-
ku	a	obsah	viacerých	právnych	dokumentov,	ktoré	
obsahujú	 túto	 slobodu.	 Hľadá	 a	 nachádza	 jeden	
z	 kľúčových	 predpokladov	 právnej	 argumentácie,	
precedensy.	Keďže	ide	u	ľudské	práva,	precedensy	
nestačia.	

	 Nato,	 aby	 sa	 nové	
právo	dostalo	medzi	ľudské	
práva	 sú	 potrebné	 také	 fi-
lozofické	 argumenty,	 ktoré	
vychádzajú	 z	 morálnych	
princípov	 ľudských	 práv.	
Tento	pokus	 je	 najzaujíma-
vejšou	 časťou	 knihy.	 Autor	
interpretuje	 jazykové	 práva	
univerzálne	-	právo	slobod-
ne	používať	svoj	jazyk	majú	
osoby	 patriace	 k	 väčšine	
ako	aj	tí,	ktorí	patria	k	men-
šine.	V	 takomto	prípade	by	
nešlo	a	jazykové	znevýhod-
nenie.	

	 Autor	 vidí	 dve	 argu-
mentačné	cesty	 ktoré	 vedú	
k	 tejto	 konzekvencii.	 Prvá	
odvodzuje	 slobodu	 jazyka	
zo	slobody	slova.	A	 to	 tak,	
že	táto	sloboda	obsahuje	aj	
slobodu	jazyka.	Čiže	niekto-
ré	 medzinárodne	 uznané	
ľudské	práva	majú	taký	ob-
sah,	ktorého	súčasťou	sú	aj	
prvky	 spomínaného	 práva.	
Autor	 tým	 používa	 jednu	
z	metód,	ktoré	boli	používa-
né	 pri	 skoršom	 rozširovaní	
zoznamu	 ľudských	 práv	
v	 procese,	 v	 ktorom	 z	ma-
lého	počtu	vniklo	stále	viac	
a	viac	práv.

	 Druhá	 argumentač-
ná	cesta	vychádza	z	chýb	a	vnútorných	protirečení	
súčasného	 medzinárodného	 stavu	 ľudských	 práv.	
Často	sa	argumentuje	tým,	že	práva	menšín	sú	akési	
nadpráva.	Najvýznamnejšie	protirečenie	je	problém	
univerzálnosti	práv.	Tento	princíp	nie	je	pri	každom	
práve	interpretovaný	v	zmysle	rozvoja	ľudskej	osob-
nosti,	 ale	 práve	 naopak,	 v	 zmysle	 jej	 obmedzenia.	
V	prípade	 jazyka	neznamená	 žiadnu	prekážku,	 aby	
táto	sloboda	bola	uznaná	aj	pre	väčšinu.	Protireče-
nie	rieši	práve	princíp	univerzálnosti.

	 Monografia	 Györgya	 Andrássyho	 je	 zaujíma-
vým	 príspevkom	 do	 súčasnej	 diskusie	 o	 ľudských	
právach.	Popri	 známych	argumentoch	predstavite-
ľov	multikulturalizmu	a	komunitarizmu	sa	v	diele	ob-
javia	aj	nové	argumenty.	Originalita	diela	si	zaslúži	
našu	pozornosť.

doc.	Mgr.	László	Öllös,	PhD.
Katedra	politológie	a	európskych	štúdií	FF	UKF

B.	Slančíkovej	1
949	74	Nitra



STRAnA 14

DeCembeR 2013  CIVITAS - èASopIS pRe polITICké A SoCIálne VeDY

Európsky sociálny model: čo ďalej?

	 Sociálny	štát	je	poväčšine	prezentovaný	ako	sy-
nonymum	k	štátu	blahobytu.	Definície	spájané	s	mena-
mi	ako	Beveridge	a	Bismarck	sú	nám	všetkým	známe.	
No	vieme	skutočne	podať	definíciu	súčasného	sociál-
neho	štátu?	Akú	funkciu	zohráva	vo	svete	globalizácie	
a	 trhovo	 riadenej	 ekonomiky?	 Čím	 viac	 sa	 snažíme	
nájsť	odpovede,	tým	viac	sa	zamotávame	do	sietí	myš-
lienok	spätých	s	prebiehajúcou	štrukturálnou	krízou.	Je	
potrebné	zodpovedať	otázku	„Quo	vadis,	orbis?“	

	 Za	 týmto	 účelom	 sa	 v	 Bratislave	 v	 dňoch	 8.-9.
októbra	2013	konala	vedecká	konferencia	pod	záštitou	
spomínaného	predsedu	NR	SR	Iniciatívu	prebral	Ústav	
politických	 vied	 Slovenskej	 akadémie	 vied,	 Katedra	
politológie	 Filozofickej	 fakulty	 Univerzity	 Pavla	 Jozefa	
Šafárika	v	Košiciach	a	naša	katedra,	Katedra	politoló-
gie	 a	 európskych	 štúdií	 Filozofickej	 fakulty	 Univerzity	
Konštantína	Filozofa	v	Nitre.	Účasť	bola	poznamenaná	
mnohými	 známymi	 menami	 a	 oba	 dni	 poskytli	 pod-
netné	témy	do	diskusie.	

	 Už	na	začiatku	prvého	dňa	sa	z	neúčasti	osprave-
dlnili	Pavol	Paška	a	Mojmír	Mamojka.	To	však	nebrá-
nilo	otvoreniu	konferencie	príhovormi	 riaditeľa	Ústavu	
politických	 vied	 Slovenskej	 akadémie	 vied,	Miroslava	
Pekníka	a	Ľuboša	Blahu,	ako	predsedu	Výboru	pre	eu-
rópske	 záležitosti.	 Ako	 „prvé	 veľké	 eso“	 vystúpil	 Jan	
Keller	so	svojou	prednáškou	„Tucet	omylov	o	sociál-
nom	štáte“.	V	priebehu	20	minút	dokázal	ozrejmiť	myl-
né	myslenie	 ľudí	v	súvislosti	s	pojmom	sociálny	štát.	
Do	pozornosti	dal	aj	dlhodobo	médiami	prezentovanú	
výšku	gréckych	dôchodkov	a	poukázal	na	starý	známy	
fakt,	že	nie	všetko,	čo	nám	je	predkladané,	je	pravdivé.	
Blok	výborne	dopĺňal	Ľuboš	Blaha	z	Ústavu	politických	
vied	SAV	s	jeho	príspevkom	o	sociálnom	nacionalizme	
v	EÚ.	Ľuboš	Blaha	stále	žne	väčšie	a	väčšie	úspechy	
so	svojou	knihou	„Späť	k	Marxovi?“,	kde	sa	venuje	aj	
problematike	sociálneho	štátu	či	spravodlivosti.	Peter	
Staněk	vystúpil	s	neopakovateľným	prejavom	o	finanč-
nom	probléme	sociálneho	modelu.	Marek	Hrubec	hľa-
dal	alternatívy	k	teóriám	spravodlivosti.	

	 Nasledujúci	deň	uviedol	divákov	hlboko	do	samej	
problematiky	sociálneho	štátu	a	krízy	kapitalizmu.	Kon-
ferencia	začala	vystúpením	Oskara	Krejčího.	Priniesol	
novú	definíciu	sociálneho	štátu,	v	ktorej	sociálny	štát	
charakterizoval	cez	 ľudské práva naviazané na národ-
nú prosperujúcu kapitalistickú ekonomiku.	Kriticky	sa	

postavil	k	smerovaniu	Európskej	únie,	ako	k akejsi uni-
verzálnej medzinárodnej organizácii, ktorá zabezpečuje 
mier a sociálny blahobyt.	Ten	zabezpečuje	iba	dovnút-
ra,	 preto	 nemôže	 byť	 medzinárodnou	 a	 univerzálnou	
organizáciou,	ktorá	by	pokrývala	všetky	aktivity	klasic-
kého	štátu.	Podľa	jeho	názoru	ignoruje	zahraničnú	poli-
tiku,	a	tak	nemôže	riešiť	medzinárodné	politické	otázky.	
Škvrnda	vyslovil	svoj	tradične	prezentovaný	odmietavý	
postoj	 k	 Severoatlantickej	 aliancii,	 trhovej	 ekonomike	
a	 vlastne	 celému	 kapitalistickému	 systému.	 Svojimi	
myšlienkami	priniesol	pochybnosti	do	myslí	jednotliv-
cov,	 ktorí	 sú	pohltení	 súčasným	konzumným	svetom	
do	takej	miery,	že	si	často	neuvedomujú	druhú	stranu	
podávanej	 mince.	 Svetozár	 Krno	 svojím	 príspevkom	
poukázal	 na	 odlišnosti	 v	 európskom	 tradičnom	mys-
lení	v	komparácii	s	východo-ázijskými	spoločnosťami.	
Rovnako	pomenoval	jeden	z	najväčších	problémov	ci-
vilizačného	sveta:	lenivosť.	Tou	druhou	je,	podľa	neho,	
strata	dialógu	medzi	ľuďmi	alebo	komunikácie	ako	takej.	
Blok	pokračoval	vystúpením	prof.	Milana	Šikulu	a	jeho	
príspevkom	k	téme	postavenia sociálneho štátu v glo-
bálnom svete, kríze kapitalistického systému, ktorá je 
neodvrátiteľná a s ňou súvisiaca, kríza demokracie.	Ku	
koncu	dejín	sa	tak	ani	zďaleka	nepribližujeme,	naopak	
dochádza	k	prehlbovaniu	depresívnych	nálad.	Histórii	
európskeho	sociálneho	modelu	sa	venoval	Ivan	Laluha.	
Ten	nám	priblížil	osobu	Alexandra	Dubčeka	a	priviedol	
nás	k	jeho	nadčasovým	myšlienkam.	Monika	Čambá-
liková	 sa	 nám	 snažila	 poukázať	 na	 aktuálny	 sociálny	
model	a	Jiří	Silný	z	Ekumenickej	akadémie	v	Prahe,	do-
kázal	v	18.	minútach	zhrnúť	kresťanské	idey	spravod-
livého	usporiadania	spoločnosti	staré	tri	tisícky	rokov.	
Záver	 konferencie	 patril	 Mariánovi	 Sekerákovi,	 ktorý	
predstavil	 modely	 reprezentujúce	 participačné	 formy	
demokracie	 v	Schweickartovej,	Dahlovej	 a	Rawlsovej	
koncepcii.

	 Už	 samotná	 téma	 konferencie	 predurčovala	
úspech	celého	podujatia.	Bola	výbornou	voľbou	k	prob-
lematike	 súčasného	 geopolitického	 a	 ekonomického	
usporiadania	 sveta.	 Poukázala	 na	 podnety,	 o	 ktorých	
sa	v	našich	podmienkach	veľmi	nerozpráva	a	študentov	
primäla	položiť	si	vlastné	otázky.	

Bc.	Nikoleta	Betáková

XII. KOLOKVIUM KPES FF UKF v Nitre
SOCIÁLNA	ZMENA:	REVOLÚCIA	A	TRANSFORMÁCIA

	 Katedra	politológie	a	európskych	štúdií	FF	UKF	v	
Nitre	zorganizovala	v	dňoch	18.	až	20.	novembra	2013	
dvanásty	 ročník	 kolokvia	 s	 názvom	 Sociálna	 zmena:	
revolúcia	a	transformácia.	

V	prvý	deň	prednášok	sa	hostia	venovali	geograficko-
kultúrnym	oblastiam	vybraných	štátov,	ako	aj	predsta-
veniu	kolektívnej	monografie	s	názvom:	Odkiaľ	a	kam.	
Dvadsať	 rokov	 samostatnosti,	 ktorú	 prišli	 predstaviť	

Grigorij	Mesežnikov	a	Miroslav	Kollár.	

Druhý	deň	sa	konala	vedecká	konferencia	v	spolupráci	
s	Centrom	globálnych	studií,	FÚ	AV	ČR	a	UK	v	Prahe,	s	
Ústavom	politických	vied	SAV	v	Bratislave,	Futurologic-
kou	spoločnosťou	na	Slovensku,	FMK	Univerzitou	sv.	
Cyrila	a	Metoda	v	Trnave,	KEOV	PdF	UK	v	Bratislave,	
KFDF	FF	UK	v	Bratislave,	ktorá	bola	súčasťou	spoloč-
nej	konferencie	s	rovnomenným	názvom,	uskutočnenej	



STRAnA 15

CIVITAS - èASopIS pRe polITICké A SoCIálne VeDY DeCembeR 2013
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Filozofická fakulta

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

XII. kolokvium
SOCIÁLNA ZMENA:

REVOLÚCIA A TRANSFORMÁCIA

Ktoré sa uskutoční od 18. do 20. novembra 2013
v priestoroch FF UKF Nitra

ŠD Nitra, B. Slančíkovej 1, 949 01 Nitra

v	Prahe.	Konferenciu	slávnostne	otvoril	prof.	Paed-
Dr.	Bernard	Garaj,	 CSc.,	 dekan	 Filozofickej	 fakulty	
UKF.	 Konferencia	 bola	 rozdelená	 do	 troch	 blokov.	
Približovala	 poslucháčom	 rôzne	 oblasti	 nielen	 zo	
slovenskej	 či	 českej	 politiky,	 ale	 aj	 príčiny,	 vznik	
a	dôsledky	revolúcií,	fungovanie	a	perspektívu	pirát-
skych	strán	na	príklade	Pirátskej	strany	v	Nemecku.	
Koniec	vedeckej	konferencie	uzatváral	okrúhly	stôl,	
kedy	boli	podané	 informácie	o	priebehu	už	spomí-
nanej	konferencie	v	Prahe.	

	 V	 stredu,	 posledný	deň	 kolokvia,	 bola	 väčši-
na	 tém	 prednášok	 zamerané	 na	 východné	 krajiny.	
Témy	 džihád	 ako	 svetová	 revolúcia,	 spojená	 s	 fil-
movou	ukážkou	o	konci	kráľovstva	v	Nepále	a	zme-
ny	na	Balkáne	za	posledné	štvrťstoročie	oboznámili	
poslucháčov	a	hlavne	študentov	o	politickom	dianí	
na	tomto	území.	Príťažlivou	bola	aj	prednáška	Mgr.	
Veroniky	 Štřelcovej,	 ktorá	 pomáhala	 pri	 výstavbe	
českej	 školy	 v	 severoindickom	 Kargyaku.	 Posled-
nú	prednášku,	 ktorá	 vyvolala	 živú	a	dlhú	diskusiu,	
predniesla	Zuzana	Wienk	z	Aliancie	Fair	play.	

	 Paralelne	 v	 tento	 deň	 prebiehala	 aj	 dokto-
randská	konferencia,	na	ktorej	mohli	svoje	príspev-
ky	predniesť	študenti,	doktorandi	nielen	z	nitrianskej	
UKF.	

	 Dvanáste	 kolokvium	 prinieslo	 mnoho	 zaují-
mavých	záverov.	Študenti	svojou	účasťou	a	hlavne	
počtom	otázok	a	príspevkov	v	diskusii	dokázali,	že	
im	tieto	 témy	nie	sú	 ľahostajné.	Prednášajúci	zase	
vysokou	kvalitou	a	odbornosťou	potvrdzujú,	že	kon-
ferencie	tohto	typu	sú	veľmi	dôležité	pre	prehĺbenie	
poznatkov	o	sociálnych	a	politických	 témach,	kto-
rým	je	nutné	sa	i	naďalej	venovať.	

	 Úplným	záverom	boli	tradičné	študentské	Be-
ánie	 politológov	 a	 europeistov,	 ktoré	 sa	 tento	 rok	
niesli	v	znamení	Oskarovej	noci.	

Dominika	Sarvašová
Lucia	Gajanová
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CIVITAS

Politika v kultúre, kultúra v politike – Kam kráčaš demokracia

	 V	dňoch	21.	–	22.	novembra	2013	sa	na	pôde	
Univerzity	Pavla	Jozefa	Šafárika	v	Košiciach	konala	
medzinárodná	 vedecká	 konferencia	 Politika	 v	 kul-
túre,	 kultúra	 v	 politike	 –	 Kam	 kráčaš	 demokracia,	
ktorú	zorganizovala	Katedra	politológie	FF	Univerzity	
P.	 J.	 Šafárika	 v	 spolupráci	 s	 Katedrou	 politológie	
a	 európskych	 štúdií	 UKF	 v	 Nitre,	 Ústavom	 politic-
kých	vied	SAV,	Academiou	Rerum	Civilium	VŠPSV	
v	Kolíne,	 Fakultou	 sociálnych	 vied	UCM	v	 Trnave,	
Občianskym	združením	Res	Publica	a	mestom	Ko-
šice.	 Konferencia	 sa	 uskutočnila	 v	 rámci	 tretieho	
ročníka	Košických	politologických	dialógov.	Konfe-
renciu	otvorila	prof.	PhDr.	Marcela	Gbúrová,	CSc.,	
vedúca	 Katedry	 politológie	 FF	 UPJŠ	 v	 Košiciach.	
Hlavné	referáty	predniesli	prof.	PhDr.	František	No-
vosad,	doc.	PhDr.	Dušan	Leška,	PhD.	a	doc.	PhDr.	
Vladimír	Goněc,	DrSc.	Z	Katedry	politológie	a	európ-
skych	štúdií	UKF	v	Nitre	vystúpili	s	príspevkami	prof.	
PhDr.	Svetozár	Krno,	CSc.,	doc.	PhDr.	Ivan	Dubnič-
ka,	PhD.,	Mgr.	Erik	Leško,	PhDr.	Andrea	Mončeková	
a	 Mgr.	 Jana	 Sivičeková.	 Hlavné	 témy	 konferencie	
predstavovali	 problematika	 demokracie,	 sociálnej	
spravodlivosti	 a	 politickej	 kultúry.	 Prezentované	
príspevky	 odzrkadľovali	 vysokú	 úroveň	 vedeckých	
výsledkov	 jednotlivých	 univerzitných	 a	 vedeckých	
pracovísk.	 V	 rámci	 konferencie	 prebiehala	 veľmi	
živá	a	zaujímavá	diskusia	plná	zaujímavých	postre-
hov	a	informácií.	

PhDr.	Andrea	Mončeková
Katedra	politológie	a	európskych	štúdií

Filozofická	fakulta	UKF	v	Nitre


