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Magická
trinástka

Od prvých volieb záujem o výber zástupcov
do Európskeho parlamentu neustále klesá. V roku
1999 prvý raz viac než polovica dospelej populácie
ostala doma. Súčasných 43 percent znamená síce
zastavenie prepadu, ale nie argument na uspokojenie. Medzi zvolenými reprezentantmi výrazne narástol počet tých, ktorí v rozličnej miere a s rozličnou
rétorikou odmietajú Európsku úniu ako takú. Stále
viac ľudí (možno niekedy aj prehnane) je presvedčených, že bruselské štruktúry sa uzatvárajú sami
do seba a vytvárajú akúsi mocenskú-byrokratickú
sektu. Európskym lídrom chýba hlbšia vízia o tom,
kam má smerovať kontinent. Pôsobia dojmom unavených, spohodlnených, neraz aj zlenivených úradníkov, ktorí ožívajú raz za päť rokov, v predvolebnom
období.
Nudný slovník europolitikov nevie chytiť za
srdce viac poslucháčov. Aj preto sa mnohí Európania začali obracať za obsahovo spornými, ale
aspoň formou zaujímavými populistami. Čím viac
sme k rastúcim euroskeptikom kritickejší, tým viac
musíme priznať, že nie je niečo v poriadku v štáte
dánskom. Európska únia stráca sebareflexiu. Nevie,
kam až sa chce rozširovať, do akej miery sa chce
centralizovať, v niektorých „starých“ štátoch narastá separatizmus a chýba jej skutočná vlastná zahraničná politika a ako ukazujú udalosti na Ukrajine
aj poznanie a politický inštinkt. Pripomína brzdiaci
vlak, ktorý zatiaľ nemá síl k opätovnému rozbehnutiu
sa a k zamysleniu na tým, či je na tej správnej koľaji.
Robert Schumann, jeden z otcov integrácie, sa svojho času vyjadril, že keby sa mohol vrátiť, Európu
by začal zjednocovať od kultúry. Európanom chýba
silnejšia celokontinentálna identita. Občania navyše

už roky pociťujú hospodársku krízu a začínajú porovnávať našu stagnáciu s dlhodobým rastom napr.
štátov BRICU. V globalizujúcom sa svete sa výsledky nerovnakého vývoja dajú ťažšie zakrývať.
Logický mienený argument, že posilnenie
kompetencií európskeho parlamentu vzbudí oň väčší
záujem, má však jeden zásadný háčik. Trvale nižšia
volebná účasť v porovnaní s národnými zákonodarnými orgánmi presvedčivo hovorí o nerovnakých legitimitách. Presun právomoci od dôveryhodnejších
starších inštitúcií k jednej menej dôveryhodnejšej by
rozhodne nebol krok k znižovaniu deficitu demokracie.
Najviac rozširujú rady nevoličov a tým menia
celoeurópsku účasť noví členovia zo strednej Európy – štáty Vyšehradskej štvorky a Slovinska. Nejde
pritom o najchudobnejšiu časť svetadielu. V tejto
situácii Slovensko zaznamenáva hattrick. Po výsledkoch 16,9 % v roku 2004 a 19,6 % v roku 2009
dosiahlo teraz magických 13,05 percent. Medzi našimi rozhádanými politickými špičkami panuje jedenásty rok nepísaná dohoda. V rámci tzv. politickej
korektnosti sa o alarmujúcich nízkych číslach veľa
nehovorí. Všetci sú spokojní. Veď počet poslancov
sa neodvodzuje od účasti, ale od počtu obyvateľov
krajiny, ktorý u nás našťastie neklesá, ba mierne
rastie.
Najsilnejšiu stranu podporili iba tri percentná
dospelej populácie. Mnohé strany, ak ich tak vôbec
možno nazvať, získali europoslanca s podporou ani
jednej stotiny ľudí s voličským oprávnením. Stranícke centrály oslavujú. Dokonca padajú úvahy, kto
vyhral viac a kto prehral. Aj to svedčí o pokračujúcej
strate sebareflexie. Trinásť percent však vypovedá
iba o jednom – o kolektívnej prehre, mizernej legitimite a smiešnej autorite doma aj v Bruseli.

Svetozár Krno
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Geopolitická pozícia Európy a to bez ohľadu na
to, čo si sama o sebe myslí a čo hlása, od začiatku
prvej svetovej vojny, ktorá bola predovšetkým vnútroeurópska iba so svetovými dopadmi, klesá. Mnohé pokusy zastaviť tento trend nepriniesli želateľné
výsledky. Aj prezieravý projekt integrácie posledné
roky prešľapuje na mieste.
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The diwaniya has existed in Kuwait since immemorial. It has its tradition in
the Arabian majlis where people gathered to discuss the important issues
of everyday life. The contemporary form has come to mean a well-known
place where people, traditionally men, families or tribes, can meet to
discuss political, social, cultural and economical issues. There are many
types of diwaniya´s and they differ in terms of the groups they serve
and the level of formality. Formal diwaniya´s are the root of Kuwait´s
participatory consensual political system. Today, diwaniya is considered
of the important social insitutes playing influential role in the democratic
and parliamentary life.
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Pre politický, spoločenský a kultúrny život
Kuvajtu je príznačný špecifický fenomén označovaný termínom díwáníja. Predstavuje spoločenský jav, ktorý môžeme definovať ako osobitý druh
arabského politického, spoločenského a kultúrneho
fóra, kde sa pravidelne stretáva odborná i laická
verejnosť, aby diskutovala na aktuálne témy spoločenského, kultúrneho, ekonomického, ale predovšetkým politického diania. Díwáníja v súčasnej
kuvajtskej spoločnosti môže mať výrazne formálny
charakter, ale aj podobu menej formálnych spoločenských stretnutí radových občanov, napríklad
výlučne mužov, či žien, alebo rodín.

ktorí tvorili tzv. kmeňovú elitu (alebo kmeňovú radu
šúrá). Posedenia/zasadnutia či porady u náčelníka
mali spravidla oficiálny charakter.3 Náčelník spolu
s kmeňovou radou prediskutovávali vážne záležitosti, riešili právne spory, rôzne konflikty a zmierenia.4
Tieto zasadnutia, na ktorých sa spravidla uplatňovalo konsenzuálne riešenie kmeňových problémov,
môžeme – podľa súčasnej terminológie – klasifikovať ako určitý druh participatívnej konsenzuálnej
demokracie.5 Beduínska demokratická tradícia (t. j.
rozhodovanie náčelníka kmeňa spolu s kmeňovou
radou šúrá) predstavuje stále aktuálny mechanizmus rozhodovacieho procesu v súčasnom Kuvajte.

Termín díwáníja je odvodený od perzského
slova díwán (pl. dawáwín), ktoré v arabskom jazyku má niekoľko významov: hosťovská časť stanu/
domu, úrad v štátnej správe, pohovka/kanapa, ale
aj zväzok popísaných papierov, kniha účtovných
záznamov, ba dokonca odkazuje aj na zbierku básní. V súčasnosti termín díwáníja označuje najmä
verejne prístupné miesto (budovu alebo veľký stan),
určené pre mužov, rodiny alebo iba ženy, kde sa
môžu stretávať a diskutovať o politických, spoločenských a ďalších otázkach týkajúcich sa každodenného života a rozvoja kuvajtskej spoločnosti.

Slovo díwán v islamskom štáte (v mestskom
prostredí) označovalo úrad či správu určitého odvetvia vlády (napr. díwán vojenský, finančný a pod.).
Dawáwíny boli zriaďované v čase formovania štátnej správy a v ich pôsobnosti vykonávali svoje aktivity vojenskí či daňoví úradníci, obchodníci a pod.
V tomto kontexte sa v súčasnosti používa označenie
„emírsky díwán“, napríklad v Kuvajte sa takto nazýva oficiálne vládne sídlo princa (al-díwán al-amírí)
a v Saudskej Arábii sa označenie al-díwán al-malikí
(doslovný preklad „kráľovský díwán“) používa pre
vládne sídlo kráľa.

Díwáníja je neodmysliteľnou súčasťou života
Kuvajťanov a výrazne determinuje tradičný rámec
každodennej reality a prostredia inštitucionálnej
a podnikateľskej praxe. Z hľadiska rozvoja a budúcej orientácie kuvajtskej spoločnosti je dôležitou
súčasťou reťazca politických rozhodovacích procesov. Organizovanie a navštevovanie politických fór
(díwáníjí) sa výrazne rozšírilo v 2. polovici minulého
storočia, kedy kuvajtská spoločnosť začala prejavovať záujem o účasť na rozhodovaní o budúcnosti
svojej krajiny.

Tradícia konania dawáwín, uplatňovaná v beduínskych kmeňoch, sa pretransformovala aj do súčasného politického života a spoločenského styku
v diplomatickej a podnikateľskej sfére. Posedenia
pri káve alebo čaji (ako symbol arabskej pohostinnosti a štedrosti) sa konajú v beduínskom stane,
ale aj na medzinárodných letiskách – v špeciálnych
salónoch pre oficiálnych hostí, zariadených prepychovým tradičným orientálnym nábytkom. Tento
priestor a vôňa kávy je súčasťou protokolu a vytvára
špecifickú atmosféru Orientu.

Historický kontext

Staré arabské obyčaje spojené s organizovaním dawáwínov sú najevidentnejšie prezentované
v Saudskej Arábii, v Kuvajte, ale aj v ďalších štátoch
Zálivu.6 Štruktúra spoločnosti tam dodnes podlieha
kmeňovému systému, ktorý vytvorili kočovní predkovia. Systém vládnutia a politického rozhodovania
je výrazne ovplyvňovaný tradičným rodovo kmeňovým usporiadaním spoločnosti. Rodinné, rodové,
klanové alebo kmeňové väzby predstavujú zásadný
vplyv pre politické elity a ich postavenie v mocenskej štruktúre.
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v historickom kuvajtskom prostredí. Ani v súčasnosti však nestratila na svojej osobitosti a organizovanie díwáníjí sa teší mimoriadnej obľube u Kuvajťanov. Ako spoločensko-kultúrny fenomén ovplyvňuje
vzťahy medzi členmi spoločnosti, vzdeláva, poučuje
a zabáva. Ako politický fenomén má vplyv na orientáciu ich myslenia a postojov k politickým otázkam,
o ktorých sa seriózne diskutuje práve na díwáníjách.
Možno predpokladať, že vznik spoločenských
diskusných fór organizovaných formou díwáníjí
súvisí s tradíciou udržiavania pevných vzťahov medzi príbuznými a susedmi a s existenciou silných
rodinných väzieb v spoločnostiach krajín Zálivu.
Díwáníja ponúka priestor na stretávanie sa členom
určitej skupiny ľudí či rodín, ktorých spája príbuzenský, susedský, priateľský, profesionálny alebo iný
vzťah. Tento druh díwáníja nemá oficiálny charakter, komunikácia je spontánna a otvorená, často
nie je vopred plánovaná žiadna konkrétna téma,
konverzácia či diskusia. Každý z prítomných môže
vyťažiť maximum z príležitostí poskytnutých počas
tohto stretnutia a navrhovať tému, obsah rozhovoru
či diskusie, prostredníctvom ktorej by chcel informovať ostatných o nejakej skutočnosti alebo počuť
ich názory. Nepochybne, díwáníja významne posilňuje sociálne vzťahy medzi jej návštevníkmi. Tento priestor poskytuje príležitosť napríklad mladým
mužom, aby sa mohli verejne stretávať a vymieňať
si názory s ľuďmi staršej generácie. Toto je jeden
zo spôsobov, ako môže mladá generácia (ale muži
a ženy zvlášť) tráviť svoj voľný čas a získať od starších ľudí skúsenosti, odborné poznatky, rôzne inšpirácie a podnety, a zároveň sa dozvedieť, čo trápi seniorov a ako im spríjemniť seniorské obdobie života.
Záujem o tento druh díwánije poukazuje na kultúrny
jav špecifický pre tradičné arabské prostredie, akým
je úcta k starším a záujem o ich životné skúsenosti.
Díwáníje sa vyvinuli z pôvodných díwánov
(kmeňových zasadnutí, známych aj ako madžlis,
pl. madžális) a v priebehu minulého storočia sa
rozvinuli do mnohých typov, odlišujúcich sa úrovňou formálnosti. Z hľadiska miesta organizovania
a dostupnosti pre verejnosť ich delíme na verejné
a súkromné. Verejná díwáníja sa koná na verejne
prístupnom mieste/budove, vo vopred stanovenom
čase, spravidla raz do týždňa alebo podľa aktuálnosti témy, ktorá má byť diskutovaná. Významné
osobnosti spoločenského a kultúrneho života sú
hosťami kultúrnych fór (klubov), ale organizujú aj
vlastné privátne díwáníje. Rodinné díwáníje môžeme zaradiť medzi verejné aj súkromné fóra. Usporadúvajú sa v prominentných rodinách buď pre
uzavretú, pozvanú spoločnosť, alebo sú prístupné
aj verejnosti a majú formálny charakter. Do skupiny spoločenských fór v neposlednom rade patria
príležitostné díwáníje, kde sa zhromažďujú ľudia so
spoločnými záujmami za účelom oddychu, zábavy
a trávenia voľného času. Radíme ich k privátnym,
neformálnym stretnutiam, konajúcim sa po západe
slnka v budove, ktorá patrí organizátorovi/súkromnej osobe.

Korene díwánije siahajú do dávnej minulosti
predislamskej Arábie, do histórie spoločenského
a  olitického života kmeňov na Arabskom polostrove. Arabská spoločnosť pred islamom sa vyznačovala kmeňovou organizačnou štruktúrou založenou
na pokrvných a príbuzenských vzťahoch.1 Polokočovné a usadlé beduínske kmene si zachovávali tiež
kmeňovú štruktúru a kmeňové zvyky. Usadlí obyvaV politickom prostredí zohráva díwáníja (nadtelia bývali väčšinou starobylého kmeňového pôvoväzujúca na staroarabskú tradíciu konania díwánu)
du na základe predošlej migrácie. Tradičné členenie
dôležitú rolu predovšetkým v súvislosti s parlamentarabskej spoločnosti na beduínov a mestské/usadlé
nými
voľbami. V niektorých arabských štátoch nie
obyvateľstvo sa uplatňuje dodnes.2
sú ničím neobvyklým „predvolebné“ stany, v ktoV kmeňovom spoločenstve, ktoré v dnešnej rých kandidáti diskutujú so svojimi voličmi pri šálke
dobe žije nomádskym, polonomádskym alebo se- kávy. V Kuvajte je bežné, že kmeň vlastní budovu,
dentárnym spôsobom života, nazývajú slovom ktorú využíva ako stredisko pre organizovanie rôzdíwán hosťovskú časť stanu/domu. Tento priestor nych spoločenských, kultúrnych a politických akcií,
je vyhradený pre hosťov, t. j. pre kohokoľvek, či pri- medzi nimi aj predvolebných kampaní svojich kanšiel zo susedného obydlia, alebo z ďalekého miesta. didátov. Tu prezentujú svoj volebný program v traV tejto tzv. mužskej časti obývaného priestoru sa dičnej beduínskej atmosfére.
konajú dawáwíny – posedenia pri káve alebo čaji,
kde hostiteľ a jeho hostia rozoberajú záležitosti každodenného života. Posedenia u radových členov
majú skôr charakter spoločenskej udalosti či zába- Díwáníja v kuvajtskom
vy. V niektorých kmeňoch sa dawáwíny sústreďoDíwáníja v kuvajtskom
spoločenskom prostredí
vali iba u náčelníka, ktorý reprezentoval kmeň pri
politickom prostredí
Arabské kmene, ktoré v 18. storočí migroriešení vonkajších a vnútorných záležitostí. Prijímal
cudzích hostí, viedol rôzne rokovania a vyjednáva- vali z Arabského polostrova na východné pobrežie
Politický systém Kuvajtu môžeme klasifikovať
nia medzi kmeňmi a v rámci svojho kmeňa riadil dnešného Kuvajtu, si preniesli so sebou mnohé tra- ako konštitučnú monarchiu (presnejšie emirát)7 na
zasadnutia/porady jeho významnejších členov, dície, vrátane díwáníja, ktorá mala osobitý význam čele s emírom (princom)8. Ten má k dispozícii tzv.
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emírsky díwán, ktorý predstavuje symbol kuvajtskej
štátnej suverenity. Pod pojmom emírsky díwán rozumieme sídlo vlády/úrad vlády, na čele ktorej stojí
minister emírského díwánu. Sídlo úradu vlády je
v paláci (oficiálny názov v angličtine Seif Palace,
v arabčine Qasr al-sajf) postavenom v roku 1899,
ktorý prešiel niekoľkými rekonštrukciami. Rok po
získaní nezávislosti (1961) bol premenovaný na Al-díwán al-amírí.
V porovnaní s ostatnými krajinami oblasti Zálivu má kuvajtský parlament najväčšie právomoci,
a tým je aj moc vládnuceho rodu as-Sabáhovcov9
(ďalej len Sabáhovci) do určitej miery obmedzená.
Politický a hospodársky život charakterizuje spojenie vládnucej dynastie s elitnými obchodníckymi
rodinami či klanmi. Prioritou kuvajtskej demokratizácie politického rozhodovania je prežitie panovníckeho rodu a vládnej elity. Politická stabilita Kuvajtu
však závisí od spolupráce medzi vládou Sabáhovcov a parlamentom.
Politické strany v Kuvajte nie sú povolené,
a preto sa v krajine vytvárajú rôzne občianske a politické hnutia alebo skupiny - reprezentujúce islamistov, liberálov, nacionalistov, nezávislých a iných.
Kandidáti vo voľbách spravidla zastupujú záujmy
vládnucej rodiny, tradičných obchodníckych klanov,
beduínskych kmeňov, a v súčasnosti aj spolitizovaných vyšších intelektuálnych vrstiev. Absencia oficiálnych politických strán pomohla díwáníji, aby sa
stala „inštitúciou bez oficiálneho statusu“, na pôde
ktorej sa „riešia“ politické otázky. Jednotlivé fóra si
udržiavajú svoju pôvodnú orientáciu bez ohľadu na
aktuálnu politickú situáciu. Niektorí odborníci tvrdia,
že predstavujú neoficiálny parlament a zastupujú všetky vrstvy kuvajtskej spoločnosti, pokiaľ ide
o vek, profesiu, spoločenské postavenie a politickú
orientáciu. Politická aktivita vo fórach je zameraná
na ovplyvňovanie verejnej mienky a samotných politických rozhodnutí. Táto činnosť je orientovaná buď
na podporu režimu, alebo proti nemu. V Kuvajte sa
aktívne prezentujú dve hlavné skupiny fór – provládne a opozičné. Prvú skupinu reprezentujú ministri,
vysokí štátni úradníci a obchodnícke a podnikateľské elity, ktorí riadia diskusiu a vysvetľujú publiku
dôvody vládnych rozhodnutí. Naproti tomu politickí
aktivisti a niektorí poslanci organizovaním opozičných fór zvyšujú politické uvedomenie obyvateľstva
a zdôrazňujú snahu parlamentu získať väčší podiel
na rozhodovaní.
Politická diskusia v minulosti bola obmedzená malým počtom díwáníjí v mestských oblastiach,
ktoré viedli aktívni politici (provládni či opoziční).
Vplyvní ľudia z elitných kruhov organizovali tzv. elitné díwáníje. Tieto fóra viedli politickú debatu nepravidelne, najmä však v čase parlamentných volieb.
V rôznej miere ovplyvňovali verejnú mienku a mieru
politického uvedomenia zúčastnených. Štatistické
prieskumy uvádzajú, že práve diskusie organizované
v rámci díwáníja ovplyvnili 64 % účastníkov fór pri
voľbách. Politické díwáníje sa, nepochybne, značne
odlišujú v miere ich vplyvu na politické rozhodovanie v krajine, a to v závislosti od mocenskej sily ich
organizátorov, iniciátorov či sponzorov a stupni ich
politickej angažovanosti a spoločenského vplyvu.
Díwáníje ako stretnutia či posedenia, kde sa
diskutuje o dôležitých otázkach verejného života,
existujú v Kuvajte od začiatku jeho histórie (18.
storočie), dôležitú úlohu plnili aj počas obdobia
spadajúceho pod britskú nadvládu (od 1899) až
STRANA 4
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po deň nezávislosti (1961), a potom i počas irackej okupácie. Politické díwáníje ako fóra k otázkam
politického vývoja krajiny sa vyprofilovali a verejne
„zdomácneli“ v 20. storočí, keď sa Kuvajťania (muži
aj ženy) začali domáhať svojich politických práv
a väčšej miery politickej participácie. Díwáníje zohrali veľmi významnú rolu predovšetkým v období
rozpustenia národného zhromaždenia a počas parlamentných volieb.

Díwánija v procese politickej
participácie kuvajtských
žien

Participácia arabských žien vo verejnom živote, hlavne v politickej sfére, je jednou z najzložitejších tém, ktoré súvisia s mierou ich emancipácie
a zrovnoprávnenia s mužmi. V tomto kontexte sa
objavujú otázky, prečo sa arabské ženy nepodieľajú
politicky
na rozhodovaní o osude štátu.
Jedným z ukazovateľov miery vplyvu díwáníje v kuvajtskej spoločenskej štruktúre bol zákon č. Arabská spoločnosť je patriarchálna, ale nie všetci
65 z roku 1979 (po rozpustení parlamentu v roku islamskí učenci alebo právnici sa zhodujú v názo1976), ktorý zakázal zhromažďovanie osôb na ve- roch na rolu ženy v politickom živote. Konzervatívci
rejných miestach bez povolenia, ale v článku III. prisudzujú ženám iba rolu v súkromnej sfére. Nepovolil organizovanie díwáníja z úcty a rešpek- veria v schopnosti ženy aktívne pôsobiť vo verejnej
tu k tradícii predkov, ktorá je hlboko zakorenená politike a administratíve. Umiernení argumentujú, že
v návykoch ľudí. Tato výnimka poskytla díwáníji v období raného islamu sa ženy verejne zúčastňosilný politický impulz. Rozpustenie parlamentu vali na rozvoji mladej moslimskej obce vo všetkých
negatívne ovplyvnilo spoločenský a politický ži- oblastiach verejného života (náboženskej, politickej,
vot v krajine, ale díwáníja umožnila ľuďom stre- kultúrnej, vojenskej i obchodnej). Náboženské ustatávať sa a diskutovať o aktuálnych problémoch. novenia nezakazujú žene zúčastniť sa politického
Tým vznikol určitý spoločenský tlak na vládu, aby života. Napriek zvýšenej aktivite arabského feminisznovu usporiadala parlamentný život v krajine. tického hnutia zmeny v oblasti politických práv žien
Niektorí odborníci sa domnievajú, že díwáníja nespĺňajú očakávania. Azharský šajch Muhammad
predstavuje negatívny prvok v demokratickom pro- Sajjid Tantáwí, vplyvná islamská autorita, prehlasucese Kuvajtu, pretože práve v rámci týchto predvo- je, že islam nezakazuje žene uchádzať sa dokonca
lebných politických fór sa voličské rozhodnutia pre- ani o prezidentskú funkciu, hoci pre rolu vedenia
sadzujú na základe rodinných a kmeňových väzieb. štátu dáva prednosť mužovi.
Díwáníja predstavuje najrýchlejší spôsob inPrávo voliť a kandidovať ako prvé v arabskom
formovania, ovplyvňovania a získania si voličov. regióne získali ženy v Libanone (1953), Sýrii (1954)
Okrem ľudí s vplyvným spoločenským, politickým či a Egypte (1956). Monarchie v Zálive k tomuto kroekonomickým postavením, ktorí tieto fóra vlastnia ku pristúpili až o niekoľko desaťročí. Kuvajtské ženy
alebo ich spravujú, patria medzi ich návštevníkov aj získali volebné právo (pasívne a aktívne) až v roku
jedinci vzdelaní, i negramotní. Prijemná atmosféra, 2005. Vo voľbách v rokoch 2006 a 2008 ešte nejednoduchý a zrozumiteľný štýl vyjadrovania reční- získali žiadny poslanecký mandát. V predčasných
kov a hlavných diskutujúcich priťahuje široké vrstvy voľbách v roku 2009 uspeli zo 16 kandidovaných
obyvateľstva až do tej miery, že díwáníja začala kon- žien už 4 kandidátky. Celkovo kandidovalo 210 osôb
kurovať tlačovým médiám. Vzdelaní ľudia si môžu a volebná účasť bola veľmi nízka. V roku 2012 sa
prečítať noviny a iné mienkotvorné periodiká, zatiaľ konali ďalšie voľby, v ktorých silný vplyv islamisčo díwáníja môže ovplyvniť mienku aj tých menej tov vyústil do situácie, že žiadna žena sa nedostala
vzdelaných a negramotných občanov.
do parlamentu. Prieskumy ukázali, že väčšina kuPri súčasnom zložení spoločnosti z hľadiska vajtských žien volila práve kandidátov tej skupiny
vzdelania a gramotnosti sú kandidáti a členovia islamistov, ktorí boli proti udeleniu volebných práv
parlamentu odkázaní na díwánije, kde môžu priamo ženám.
vyjadriť svoje názory a obhájiť svoje pozície. V malej
Príčiny nízkeho počtu žien angažovaných v
kuvajtskej spoločnosti sa volebné kampane spolie- politickej sfére spočívajú predovšetkým vo vysokej
hajú na osobné stretnutia s voličmi vo verejných fó- negramotnosti arabskej populácie (hlavne žien),
rach. Ak kandidát je vlastníkom fóra, tak sa díwáníja ktorá v priemere dosahuje až 38%, z toho 60%
stáva volebnou platformou na zmobilizovanie jeho pripadá na ženy. Ak žena nie je vzdelaná, nemôže
voličov.
aktívne politicky participovať a zapojiť sa do rozvojových
procesov spoločnosti. Prvý krok už viaceré
Keď vláda v roku 1986 rozpustila parlament,
politickí aktivisti začali s vládnymi predstaviteľmi štáty urobili – sprístupnili všetky stupne vzdelávania
diskutovať v snahe znovu obnoviť parlamentný život ženám.
v krajine. Stretnutia s emírom Kuvajtu ani oficiálne
V Kuvajte si niekoľko vzdelaných žien situálisty, ktoré mu v tomto ohľade poslali, nepriniesli po- ciu uvedomilo a rozhodli sa organizovať verejné
zitívny výsledok. Nakoniec sa obrátili na verejnosť díwáníja pre ženy aj mužov, s cieľom diskutovať
a prostredníctvom díwáníjí vysvetlili ľuďom svo- o aktuálnych rodových stereotypoch a tzv. ženskej
je názory a požiadavky. Začali pravidelné večerné otázke a neznalosti žien ich základných práv, ktoré
díwáníje, konané raz do týždňa. Počet účastníkov im poskytuje islam a ktoré sú zakotvené v ústavách
rástol. Stretnutia politických aktivistov s verejnosťou mnohých arabských štátov, ale často majú iba
vyvíjali tlak na vládu, až došlo k zákazu zhromažďo- formálny charakter. Miestne tradície vychádzajúvania sa vo fórach. Vláda vyzvala k dialógu, ktorý ce z kmeňovej kultúry sú stále neobyčajne životanakoniec vyústil k obnoveniu činnosti parlamentu. schopné a dodnes obmedzujú verejnú aktivitu žien.
No iracká invázia do krajiny zastavila jeho aktivity. V skutočnosti ženy presadzujú svoje ústavné práva
Po oslobodení Kuvajtu bol parlament opäť činný.
do reálneho života veľmi ťažko a pomaly, najmä
v dôsledku prevládajúceho konzervatívneho spoločenského myslenia. Ortodoxná populácia (muži aj
ženy) nepodporuje verejnú angažovanosť žien. Poukazuje na západný príklad presadzovania prehnané-
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ho individualizmu na úkor harmonického rodinného
života. Aj tam, kde sa zmeny zhora oficiálne presa- Poznámky
dili, v praxi sa naďalej uplatňujú rezistentné rodové
1 Bližšie k tradičným základom kmeňovej spoločnosti
stereotypy. A to je prípad Kuvajtu, kde emír Sabáh
pozri: GOMBÁR, 2004, s. 15-19.
IV. Ahmad Džábir Sabáh podporoval myšlienku 2 Toto členenie prezentoval stredoveký moslimský
vstupu žien do politiky. V roku 1999 vláda vydala
historiograf Ibn Chaldún v 14. storočí vo svojom významnom diele Al-Mukaddima. Slovensky preklad:
taký zákon, ale parlament ho zrušil pod tlakom konIbn Chaldún, Al-Mukaddima. Úvod do dejín. Preložil,
zervatívnych kmeňových vodcov.
Tieto nepriaznivé skutočnosti sú dôvodom
negatívnej reakcie verejnosti na organizovanie
díwáníja k tzv. ženskej otázke. Ženy z konzervatívnych vrstiev spoločnosti sa vyjadrili, že žiadna žena
sa nezúčastní stretnutia/fóra spolu s mužmi, a už
vôbec nebude diskutovať o problémoch žien pred
mužmi. Odporuje to ich „tradičnému“ mysleniu a životnému štýlu. Tieto reakcie sú z určitého pohľadu
aj pochopiteľné, keďže ženy z uvedenej spoločenskej vrstvy spravidla nepracujú (alebo nie sú nútené
pracovať), ich status quo im vyhovuje a vzhľadom
na štedrý sociálny systém Kuvajtu nemajú veľkú
motiváciu pracovať. Muži, odporcovia tzv. ženských
díwáníjí, tieto považujú iba za skrytý druh predvolebnej kampane žien, ktoré ich organizujú.
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Díwáníja ako spoločenské, kultúrne a hlavne
politické fórum má nezanedbateľný vplyv na sme- 9
rovanie spoločensko-politického života a politickú
orientáciu kuvajtskej spoločnosti. Jej rola je nenahraditeľná počas predvolebných kampaní a v časoch politickej krízy, ktorej musí krajina čeliť práve
v dôsledku absencie politických strán. Pokiaľ ide
o ženské aktivity v politickom kontexte, demokratizácia spoločnosti s nimi zatiaľ seriózne nepočíta.

predslov a poznámky napísal Ladislav Drozdík. Bratislava: Tatran, 1984; český preklad: Ibn Chaldún, Čas
království a říší. Mukaddima. Preložil, úvod a poznámky napísal Ivan Hrbek. Praha: Odeon, 1972.
Oficiálne zhromaždenie mužov v hosťovskej časti sa
zvyklo označovať termínom madžlis (doslovný preklad „miesto, kde sa sedí alebo koná zasadnutie“).
V súčasnosti slovo madžlis prekladáme ako parlament, parlamentná inštitúcia, inštitúcia verejného
záujmu – rada.
AL-ABSI, 2007, s. 102-106.
Podľa Gombára tieto zasadnutia vytvárali mýtus
„arabskej kmeňovej demokracie“ (2004, s.18)
V súčasnosti sa na označenie oblasti Perzského zálivu
(v arabskom svete označovaného ako Arabský záliv)
uprednostňuje skrátený geopolitický termín Záliv.
Emirát (arabsky imára) prekladáme ako kniežatstvo.
Ide o správny celok na čele s emírom (arabsky amír).
Súčasným vládcom je emír Sabáh IV. Ahmad Džábir
Sabáh (1929 - ), anglicky Al Ahmad Al Jaber Al Sabah.
Rod al-Sabáhovcov vládne v krajine nepretržite od
roku 1756.
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In a critical dialogue with postcolonial critiques of eurocentrism, this study shows how to think history as combined
and uneven development. The author claims that abstract theories of development tend to overlook the dialectics of
the concrete. On this point one is in agreement with postcolonialism. However, the author also claims that postcolonial
attempts to wish away totality are pseudo-concrete. Putting postmodern sensibilities aside, we can’t afford to wish
away universalism.
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Eurocentrizmus je špecifickým spôsobom
ideologickej narácie dejinného vývoja modernity,
ktorý začína a končí Európou. Napriek tomu, že
má mnoho variácií a formulácií, jeho koncepčné
jadro spočíva v obmene tých istých navzájom prepojených a súvisiacich predpokladov, ktoré sa ad
infinitum vyskytujú v tej či onej podobe. Prvý je historický, ktorý koncipuje pôvod a zdroje modernity
ako produkt interného vývoja Európy. Dominantné
rozpravy o vzostupe tejto sociálno-historickej formy
umiestňujú jeho pôvod do Západnej Európy, pričom
zvyšok (v intenciách „the west and the rest“) je
odsunutý – čítaj degradovaný – do vykorisťovanej
a pasívnej periférie. Z metodologického hľadiska
tento kauzálny model vychádza z internalistickej explanácie, ktorá predpokladá silnú separáciu interného a externého, vnútra a vonkajšku. Európsky vývoj
je koncipovaný ako endogénny a seba-poháňajúci.
Európa je v tejto vízii ponímaná ako permanentné jadro a prvotný prípadne finálny hybateľ dejín,
v čom spočíva aj druhý, normatívny, predpoklad
o jej historickej priorite. Európa je teda ponímaná
ako nadradená, vyššia – prípadne posledná – vývojová forma, ktorá je ukážkovým modelom pre zvyšok v tom, že mu ukazuje (určuje) cestu.
Z týchto dvoch logicky vyplýva následne aj
tretí prediktívny, prognostický predikát v podobe
viery, že Európska modernita a s ňou asociované
inštitúcie a praktiky sú určené stať sa univerzálnymi.
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Európska skúsenosť modernity je modelovaná ako
univerzálne štádium vývoja, cez ktoré musia prejsť
všetky spoločnosti. Takto prisvojená modernita je
morálne definovaná ako verejné dobro, ktoré má
byť poskytnuté ostatným spoločnostiam vo forme
určitej difúzie. Táto derivácia umožňuje štvrtý, štádiový, predpoklad, ktorý čo do svojej metódy vychádza z abstraktného modelu lineárneho vývoja.
Endogénne procesy sociálnej zmeny sú ponímané
ako univerzálne štádiá unilineárneho vývoja, ktoré
zahŕňajú všetky spoločnosti a kultúry v rôznych časoch a priestoroch. Vývoj sa rozvíja vo fázach, aj
keď možno s časovým oneskorením, vo všetkých
spoločnostiach sveta.
Pôvodná sociologická predpojatosť k skúmaniu povahy a problémov prechodu od „tradície“
k  modernite“ v rámci zvláštnej a odlišnej európskej
temporality bola rozšírená na post-koloniálne spoločnosti. Internacionalizácia sociologických otázok
našla svoj programatický prejav v teóriách modernizácie a rozvoja ako stavebných kameňoch západnej politiky známej ako containment (zadržiavania
komunizmu).1 Skoré akademické kritiky boli preto
namierené proti spôsobu akým klasická sociológia
konštruovala tradíciu a modernitu ako weberovské
ideálne typy a parsonovsky do seba uzatvorené sociálne systémy.2 Neskoršie kritiky z dielne autorov
teórie závislosti a sveto-systému sa zameriavali na
spôsob, ktorým sociológia modernizácie a rozvoja

koncipovala problém rozvojových krajín zakrývajúc
otázky nerovnej výmeny medzi západným jadrom
a nezápadnou perifériou.3 Ba čo viac, protikoloniálne hnutia zintenzívnili počas posledných desaťročí
kolonializmu svoju činnosť, čo viedlo k dnes už klasickým kritikám eurocentrizmu ovplyvených marxizmom.4
K tomuto súboru kritík sa pridali za uplynulé
desaťročia aj postkoloniálne štúdie. Postkolonializmus je polymorfným prístupom, ktorý čerpá svoje
intelektuálne, politické a morálne inšpirácie z proti-koloniálneho odboja. Tento viac-menej (ne)koherentný súbor teórií je charakterizovaný fundamentálnym záujmom o povahu koloniálnej modernity.
Postkoloniálna problematika bola poháňaná dvomi
leitmotívmi. Pokiaľ prvý bol inšpirovaný marxizmom, druhý v súčasnosti dominantný je inšpirovaný postštrukturalizmom. Rezultujúca tenzia viedla
aj k snahám lavírovať medzi oboma,5 alebo nájsť
priestor pre taktické zmierenie.6 Prevahu však získal anti-fundacionalistický postmodernizmus, ktorý
problematizuje všetky hranice - epistemologické aj
ontologické. Ústredným problémom prvej fázy bol
spôsob ako eurocentrizmus ovplyvňoval koloniálne
a imperiálne projekty. Títo autori skúmali dynamiku
a povahu koloniálneho panstva, imperializmus, politické stratégie proti-koloniálnych hnutí a povahu post-koloniálneho status quo v kritikách neokolonializmu. Súčasní autori sa však radšej zameriavajú na
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postkoloniálne podmienky hybridity a ambivalencie
aby vyvrátili eurocentrickú víziu univerzálnych, singulárnych a mono-temporálnych dejín. Mobilizačné
katachrézy, kľučové politické signifikanty, kapitalizmus, trieda, národ vystriedali kultúra, diferencia,
hybridita a fragment.
Napriek tomu, že postkolonializmus zažíva
veľkú popularitu v západnej akadémii, autori spadajúci do druhej fázy sú často kritizovaní. Ako mnohé
kritiky presvedčivo tvrdia, postkolonializmus má
tendenciu používať reifikované koncepcie kultúry
a identity, ktoré odsúvajú pozornosť od materiálneho základu imperializmu a politicky fragmentujú
proti-koloniálne subalterné subjekty v ich boji za sociálnu, politickú a ekonomickú spravodlivosť ako na
Východe tak na Západe.7 V ich kritike ekonomického redukcionizmu, ponúkli len druhú stranu tej istej
mince – kultúrny esencializmus. Tento kulturalizmus teda depolitizuje ekonomiku. Ako poznamenal
Neil Lazarus: „dokonca aj v najlepších postkoloniálnych hodnoteniach „imperializmus“ je typicky situovaný v civilizačných pojmoch (...) a odkazuje skôr
na Západ než na kapitalizmus. Je teraz potrebné
dodať, že sociálna a temporálna moc identifikovaná
týmto spôsobom (...) je mystifikácia, ba dokonca,
eufemizmus. Idea „Západu“ ako je používaná v postkoloniálnych štúdiách nevyhnutne vedie k dematerializovanému (a preto nehistorickému) chápaniu
síl umocňujúcich svetový systém v priebehu posledných 500 rokov.“8 „Zamieňať kapitalizmus so
západom, je pozdvihnúť západ, púhu heuristickú
kategóriu, na kauzálnu úroveň, kde nemá čo robiť.“9
Druhá, úzko súvisiaca, kritika, ktorá je hlavnou
témou tohto článku, znie, že postkoloniálny prístup
sa takmer výlučne zameriava na kritiku eurocentrizmu a odmieta ponúknuť alternatívnu holistickú
sociálnu teóriu.10 V skutočnosti, „postkoloniálna
perspektíva odmieta pokus o holistické formy sociálnej explanácie,“11 keďže toto by si vyžadovalo
konštrukciu všeobecných abstrakcií a generalizácií,
ktoré nekorešpondujú s jej anti-univerzalistickou etikou. Postmodernizmus totiž trvá na epistemologickej nemožnosti a normatívnej nevhodnosti akejkoľvek artikulácie sociálneho celku. Myslieť totalitu je
totiž totalitné. Táto agnostická pozícia zahŕňa axiomatické tvrdenie, že jediným legitímnym subjektom
a objektom teórie je kultúrny „fragment“, keďže neexistuje (poznateľná) totalita alebo univerzalita.12 Postkoloniálna kongruencia s postštrukturalistickým
odmietnutím všeobecnej sociálnej teórie len vedie
k seba-obmedzujúcim zaujatostiam s diskurzívnym
vytláčaním „druhého“. Postkoloniálna posadnutosť
„hyperreálnou“ Európou nevedie teda len k jej provincialistickým kritikám,13 ale paradoxne k eurocentrickému anti-eurocentrizmu.
Vzostup postštrukturalizmu silne umožnil
postkoloniálnu valorizáciu kultúrno-diskurzívneho
obratu. V každom prípade, porážka ľavice a vzostup
neoliberalizmu prehĺbili postkoloniálne dištancovanie sa od marxizmu, ba aj od základných perspektív
vedúcich proti-koloniálnych mysliteľov ne-západného marxizmu akými boli napr. Aimé Césaire, Frantz
Fanon alebo CLR James, ku ktorým sa paradoxne
hlási. Postštrukturalistické prístupy tlačia do popredia efekty vzájomne konštitutívnej súhry medzi diskurzom a mocou a jej vplyvom na subjekt (samého
seba, jástvo). Prostredníctvom svojich archeologických, genealogických a dekonštruktívnych obdôb,
subjekt je koncipovaný ako diskurzívne konštituo-

vaný z pozícii mimo neho. Inými slovami, subjekt je
decentrovaný poukázaním na to, že nie je sebestačný, autonómny a (seba) ustanovujúci. Z postštrukturalistickej perspektívy, prisudzovať subjektu jednotné, suverénne a univerzálne vlastnosti ipso facto
znamená násilnú homogenizáciu „druhého“,14
ktorý fakticky predstavuje negatívny referenčný
bod pre sústavnú (re)konštrukciu moderného seba.
V postkolonializme tento postoj je zovšeobecnený
do epistemologického stanoviska, ktoré vylučuje
zmienku o univerzalizme ako teoreticky tak normatívne. V snahe odhaliť, že eurocentrická naratíva nie
je univerzálna vylieva so špinavou vodou z vaničky
aj dieťa – univerzalizmus. Namiesto toho aby postkolonializmus v odhalení (európskeho) etnocentrizmu poskytol univerzálnu alternatívu, odmieta
univerzalizmus vo všeobecnosti. Epistemologický
kotrmelex par excellence. Toto teoretické odmietnutie univerzálneho je založené na prima facie akceptácii eurocentrickej koncepcie univerzalizmu ako
homogenity. To, že eurocentrizmus umiestňuje rovnicu medzi univerzálnym a homogénnym ešte neznamená, že to tak je. Obhajoba univerzalizmu teda
nie je nevyhnutne obhajobou homogenizácie sveta
v podobe plochej globalistickej dediny prijímajúcej
„európske“ hodnoty liberalizmu a kapitalizmu. Eurocentrizmus koncipoval svoju kategóriu univerzálneho ako simultánnu internalizáciu a globalizáciu
kvalitatívnej socio-historickej zmeny v Európe kryštalizovanej v podobe kapitalizmu. Odlišné kultúrne
a politické priestory koncepčne oddelil s ohľadom
na ich interné procesy vývoja, pričom ich zároveň
uzatvoril a homogenizoval v rámci abstraktnej univerzálnej temporality odvodenej od konkrétnych
vnútorných dejín jedného konkrétneho geopolitického a kultúrneho priestoru, t.j. Európy. Postkolonializmus chvályhodne dešifroval túto ideologickú
operáciu, chybne však odmietol univerzalizmus ako
taký. Toto však z hľadiska jeho postštrukturalistických ambícií nie je ani možné, keďže by musel prijať
holistický prístup, ktorý nie je s ním kompatibilný.
Nechávajúc všetky postmoderné senzibility bokom,
intenciou tejto štúdie je poskytnúť alternatívu voči
postkoloniálnemu „eurocentrizmu“,15 a to v podobe holistickej teórie nerovného a kombinovaného vývoja,16 ktorý bol rozvinutý v prácach Marxa
a Trockého.
Koncepcia nerovného vývoja sa u Marxa objavila v jeho rukopisoch Grudrisse, kde zdôraznil, že
kapitalistické výrobné vzťahy, ponímané ako spoločenské vzťahy, sa vyvíjajú nerovno čo do ich vzťahu
s ostatnými druhmi spoločensko-praktických vzťahov. Fakt, že kľúčové prvky spoločenských vzťahov
sa nevyvíjajú synchrónne s výrobnými vzťahmi
komplikujú jednoduché koncepcie vývoja. Marx tu
popísal nerovný vývoj ako nerovnováhu medzi sociálnymi a politickými formami a materiálnou produkciou v čase a priestore.17 Formy spoločenského
vedomia a aktivity existujú v disproporcii k materiálnej výrobe. Kontrast medzi úrovňami modernizácie
a ko-existencia archaických foriem a moderných
výrobných vzťahov sú príkladmi „spoločensko-praktických vzťahov“, ktoré Marx používal ako
ukážkové ilustrácie nerovnosti a nerovnomernosti v sociálnej zmene. V tomto kontexte artikuloval
dôkladnú kritiku klasickej tradície sociálnej teórie.
V dôsledku tejto nerovnosti historického vývoja
vo všeobecnosti, „koncept progresu by sa nemal
koncipovať v jeho bežnej abstraktnosti.“18 Vývoj
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a progres musíme myslieť dialekticky a nie teleologicky, dejiny by sa mali skúmať dialekticky v jej
konkrétnosti. Inde v Grundrisse poznamenal, že
„konkrétne je konkrétne lebo je koncentráciou mnohých determinácií, teda jednotou rozmanitého.“19
Napriek tomu, že toto tvrdenie bolo často skrátené
do formulky „jednoty mnohých determinácií“, druhý
aspekt, rozmanitosť a jednota, je nemenej dôležitý,
keďže implikuje potrebu zjednotenia všeobecného
(jednota) a konkrétneho (rozmanitosť) v sociálnej
teórii. Pre Marxa konkrétne výsledky podliehajú
mnohým sociálnym determináciám.
Tieto metodologické poznámky z Grundrisse
rozviedol aj inde, keď poznamenal: „Nápadite podobné udalosti, odohrávajúce sa v odlišných historických kontextoch, viedli k úplne odlišným výsledkom. Skúmajúc ich vývoj po jednom, dal by sa
ľahko objaviť kľúč k tomuto fenoménu, ale toto sa
nikdy nedosiahne univerzálnym kľúčom (en: master
key, fr: avec le passe-partout) všeobecnej dejinno-filozofickej teórie, ktorej najvyššia cnosť spočíva
v tom, že je nadhistorická.“20 Z tohto dôvodu odmietal transformáciu svojho „historického náčrtu
genézy kapitalizmu v Západnej Európe do dejinno-filozofickej teórie všeobecného chodu fátalne uvaleného na všetky národy, bez ohľadu na historické
podmienky, v ktorých sa nachádzajú.“21 Marx teda
odmietal, že by vytvoril unilineárnu teóriu dejín, že
by pracoval s deterministickým modelom sociálneho vývoja, alebo že by ne-západné spoločnosti
nevyhnutne museli prejsť tým istým vývojom akým
prešla západná Európa.22
Marx si kládol otázku ohľadom západo-európskeho vývoja, s cieľom zistiť prečo kapitálová
forma vznikla v tejto časti sveta vtedy keď vznikla
a prečo pokračovala v dosahovaní globálneho dosahu a dominancie. Na jednej strane rozvíjal svoj
argument teoreticky s tvrdeniami o povahe kapitálovej formy samotnej, na druhej strane historicky
analyzoval protirečivý proces, ktorý viedol k dominancii kapitalistického spôsobu výroby v reálnom
čase a priestore. Čo je zaujímavé na jeho naratíve
z Grundrisse je ako vznik kapitalizmu, hodnota,
kontradikcie kapitalizmu a jeho expanzívny charakter sa spájajú v jeho ponímaní nerovného vývoja.
Keďže vznikol v historických podmienkach daných
predchádzajúcimi sociálnymi formami, kapitalizmus
vznikol v kontexte mnohosti archaických sociálnych
štruktúr. V každej odlišnej spoločnosti, pred-moderné triedne vzťahy, politické a revolučné boje,
tradičné a moderné inštitucionálne štruktúry, a iné
sociálne formácie, dokopy umožnili vznik odlišných
vývojových tendencií, napriek univerzálnemu víťazstvu systému kapitalistickej komoditnej produkcie.
Okrem toho, Marx pochopil, že hodnotové imperatívy kapitálu nielenže sú seba-expanzívne, ale kreujú
aj nerovnosti, čo podkopáva jej univerzálne ambície.
Tento jeho pohľad na kapitalizmus ako postulujúci
univerzalizmus, ktorý sa nedá realizovať v jeho medziach otvoril cestu k jeho všeobecnejšiemu stanovisku ohľadom sociálneho vývoja ako protirečivého
a nelineárneho dejinného procesu.
Napriek tomu, že v okrem hore spomenutých
pasážach koncept „nerovného vývoja“ sa expressis
verbis v jeho diele už viac neobjavil, multilineárny
historický proces zostal implicitným teoretickým
predpokladom. Toto je napríklad evidentné v jeho
analýze vzniku kapitálovej formy z existujúcich
spôsobov výroby. V kritike existujúcich politickoSTRANA 7
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-ekonomických teórií Marx tvrdil, že podmienky pre
vznik kapitálu neboli „vytvorené kapitálom“, ale že
vznikli skrz historický proces rozkladu pred-kapitalistických spôsobov. Jeho ponímanie kapitálu teda
uznáva, že nevzniká ako „vopred daná, externá totalita“, ale že vzniká v dôsledku akumulácie protirečení v starom poriadku. Vznik kapitálu v procese
nerovného sociálno-historického procesu je zjavný,
keď hovorí, že rozklad starých spôsobov výroby nie
je singulárne-temporálnym momentom, ktorý prebieha takpovediac „naraz“. „Kapitalista sa vsunuje
ako medzičlánok (historicky) medzi pozemkové
vlastnictvo alebo medzi vlastníctvo vôbec a prácu.“23 Toto je súčasťou procesu expanzie trhu, kde
sa kapitál v pôvodnej forme objavuje „vedľa starých
spôsobov výroby“. Aj keď Marx neartikuloval tieto
poznámky explicitne v intenciách nerovného alebo
dokonca kombinovaného vývoja, položil základ pre
to, čo neskôr rozvinul Trockij, keďže práve v týchto
pasážach, kde analyzoval ko-existenciu a kombináciu rôznych sociálnych foriem zdôraznil intersocietálny rozmer nerovného vývoja. Poukázal totiž
na to, že pôvodné historické formy, v ktorých sa
kapitál objavil „lokálne“ a „sporadicky“ bolo v manufaktúrach, kde sa vyrábalo pre zahraničný trh
prostredníctvom veľkého námorného a pozemného
obchodu.24 Priestorová koncentrácia týchto foriem
bola podmienená a zároveň podmieňovala medzi-spoločenskú dimenziu trhových sociálnych foriem,
keďže nadbytok v komoditách viedol k jej expanzii.
V rovine nerovného vývoja komparatívne analyzoval
aký vplyv mali odlišné štátne a inštitucionálne formy
na tento proces, keď odhalil, že anglický štát stelesnil a spojil (v zmysle kombinácie) širšie sociálne
kontradikcie.25
Tento aspekt nerovného intersocietálneho vývoja rozvinul Marx aj v Kapitáli, kde v jeho koncepcii
pôvodnej akumulácie poukázal na to, ako sa rôzne
sociálne formy v Anglicku spojili (aspekt kombinovaného vývoja) v podobe koloniálneho systému,
ktorý bol jednou z podmienok pre rozvoj kapitálovej
formy. „Objavenie zlatých a strieborných nálezísk
v Amerike, vykynoženie, zotročenie domorodého
obyvateľstva a jeho pochovanie zaživa do baní, prvé
kroky k dobytiu a vydrancovaniu Východnej Indie,
premenenie Afriky na revír obchodnej poľovačky na
černochov – to všetko charakterizuje úsvit éry kapitalistickej výroby. Tieto idylické procesy sú hlavné
momenty pôvodnej akumulácie... Rozličné momenty pôvodnej akumulácie sa rozdeľujú viac-menej
chronologicky medzi rozličné krajiny... V Anglicku
sa koncom 17. storočia systematicky spájajú do koloniálneho systému,26 do systému štátnych dlhov,
do moderného daňového systému a do systému
ochranných ciel. Tieto metódy sa sčasti zakladajú
na najsurovejšom násilí, ako napríklad koloniálny
systém. Avšak všetky tieto metódy používajú štátnu moc, t.j. koncentrované a organizované spoločenské násilie, aby umelo urýchlili proces premeny
feudálneho spôsobu výroby na kapitalistický spôsob výroby a skrátili jeho prechodné štádia. Násilie
je pôrodnou babou každej starej spoločnosti, ktorá je tehotná novou spoločnosťou. Samo násilie je
ekonomickou mocou.“27 Marx poskytol teda prvky
teórie, ktorá poníma nerovný vývoj ako výsledok
viacerých vzájomne prepojených prvkov ako sú o.i.
pôvodná akumulácia v jej „internej“ a „externej“
dimenzii; rozklad, nahrádzanie a kombinácia s rôznymi pred-kapitalistickými formáciami; expanzívny
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chakarter kapitálu a kolonializmus. Brané dokopy
tieto procesy boli neskôr označené za imperializmus. Napriek tomu, že v Kapitáli Marx analyzoval
ako kapitalistická modernita vznikla v Anglicku,
resp. Západnej Európe, tento proces neponímal
eurocentricky ako endogénny. Bez kolonializmu by
kapitalizmus nebol schopný prežiť alebo sa katapultovať do globálneho priemyselného systému, do
ktorého sa rozvinul. Pôvod (kapitalistickej) moderny neponímal ako singulárny moment počatia, ale
ako nabaľujúci sa proces narastajúcej systémovej
konsolidácie; ako kaskádovitá a vrstvovitá transformácia štátov a spoločností, ktoré sú interaktívnymi
prvkami jednotného systému.
Základným stavebným kameňom Marxovho systému bola teda analýza procesov sociálnej
zmeny ako súčasti relačnej totality, celku. Tento
ústredný prvok Bertell Ollman označil ako filozofiu
vnútorných vzťahov. Marx bral ako svoj objekt singulárnu totalitu ľudských vzťahov a ich korešpondujúcu interakciu s prírodou; vnímal tieto vzťahy ako
protirečivé a diferencované. Totalita nefigurovala
však ako explanačný nástroj, ale ako ontologická
pozícia vo vzťahu k realite, a jej vzájomnej prepojenosti. Ako Ollman povedal: „zostáva súhrnom
všetkých vzťahov a tým čo je vyjadrené každým
z nich, pričom je ale málo nápomocná ako zvláštny koncept v ich objasnení. Skutočný svet je príliš
komplexný, difúzny, a nejasný v jeho detailoch, aby
mohol poslúžiť ako adekvátna explanácia pre ktorúkoľvek z udalostí odohrávajúcich sa vo vnútri.“28
Akonáhle je svet chápaný ako „komplexný, difúzny
a nejasný“, t.j. diferencovaný a nerovný, postuluje sa úloha pochopiť súbor vzájomne prepojených
procesov odohrávajúcich sa v tejto realite. Berúc
tento diferencovaný terén ako logický celok snažíme sa odhaliť ako každá časť je formovaná vo svojej
zvláštnosti, prostredníctvom interaktívneho súboru
vzájomne sa podmieňujúcich vzťahov v rámci všeobecných, relačných a prepojených procesov. Pojem totality zohráva úlohu v tom, ako sú koncepty
formované, keďže im poskytuje túto relačnú kvalitu.
Ba čo viac, Marx bral všetky koncepty, ktoré rozvíjal ako relačné: čim sú a čo robia je determinované
spoločenskými vzťahmi, v ktorých sa nachádzajú.
Čiže, ako „vecia súvisia sa stáva podstatným atribútom toho čím sú.“29 Na rozdiel od iných metód,
ktoré berú veci a vzťahy ako logicky nezávislé a na
seba externé, Marx vnímal veci ako vzťahy, aby vnútorne uchopil ich vzájomný závilosť vo veci samotnej. Existuje teda dvojitý pohyb medzi ontologickou
pozíciou, ktoré berie sociálno ako diferencovanú
totalitu, zároveň ovplyvňujúc koncepčný aparát.

princíp, ktorý by sme jednoducho mali predpokladať
ako transcendentálnu danosť. Tým, že nerovnosť je
transhistoricky prítomná naprieč rôznym historickým obdobiam v rôznych spoločnostiach a medzi
rôznymi spoločnosťami zdieľajúcich širší historický
rámec, ešte neznamená, že je ahistorická, keďže
vzniká za historicky špecifických podmienok. Okrem
toho, napriek tomu, že táto základná koncepčná
premisa plní deduktívnu funkciu, tým, že pokrýva
všetky ďalšie tvrdenia ohľadom povahy a foriem
sociálnej zmeny, má vlastne induktívny charakter.
Je to všeobecná abstrakcia, ktorá je produkovaná
historicky a podlieha empirickému skúmaniu. Trockij totiž tvrdí, že univerzálna vlastnosť vývojovej nerovnosti nedisponuje statickou koherenciou formálneho racionalizmu, ale dynamickou historickosťou
dialektického procesu. Nerovnosť je univerzálnou
vlastnosťou, ktorá nie je nemenne nadhistorická,
ale dynamicky transhistorická a preto výsostne sociálna. Po druhé, nerovnosť zahŕňa diferenciu. Čo
je však kľúčové, zahŕňa koncepciu diferencie, ktorá
nie je neutrálna, čo do jej vzťahu k moci, z ktorej
vyplýva nerovnosť subjektov diferencie.

Nerovnosť ako univerzálna podmienka sa
stáva možnou a aktívnou v druhom prvku Trockého myšlienky, a to kombinovanosť (spojitosť): „Od
univerzálneho zákona nerovnosti sa odvodzuje ďalší
zákon, ktorý ... by sme mohli nazvať zákonom kombinovaného vývoja.“ 32 Kombinácia na najabstraktnejšej úrovni sa týka spôsobu, ktorým vnútorné
vzťahy spoločnosti sú determinované ich vzťahmi
s ostatnými vývojovo diferencovanými sociálnymi
formami. V jeho štúdii o Rusku nájdeme analýzu
mnohých procesov, prostredníctvom ktorých sa
„zaostalé“ Rusko snažilo vývojo dohnať vývoj Európy využívajúc to, čo vo svojom vývoji dosiahla.
Rusko mohlo teda „preskočiť medzistupne vývoja“,
v dôsledku čoho tieto kroky nenasledovali tú istú vývojovú trajektóriu. Ďalej, kombinovaný vývoj sa týkal aj procesov, v ktorých spoločnosti spojili „rôzne
fázy cesty“, kombinujúc časo-priestorovo odlišné
skúsenosti spoločností do potenciálne explozívnych
amalgám „súčasného a archaickejšieho“, kreujúc teda multilineárne vývojové smerovania.33 Aj
keď sú často zakotvené vo vzájomnom prepletení
rôznych spôsobov výroby, efekty kombinovaného
vývoja sa týkajú všetkych aspektov spoločnosti. Je
to viac než len jednoduchý ekonomický fenomén,
keďže sa týka totality vzťahov v danom poriadku.
Ponímajúc kombinovaný vývoj takto skúmal protirečivú a komplexnú „koncentráciu mnohých determinácií“, ktoré viedli k proletárskej revolúcii v Rusku.
Historické procesy sú teda spoločným výsledkom
Trocky poskytol najsystematickejšie podanie rôznych časovo a priestorovo odlišných ne-lineárjeho myšlienky nerovného a kombinovaného vý- nych kauzálnych reťazcov tvoriacich danú dejinnú
voja v Dejinách ruskej revolúcie, kde začal so zá- konjunktúru.
Kombinácia je priamym prejavom nerovnosti,
kladným tvrdením: „Nerovnosť je najvšeobecnejším
zákonom historického vývoja.“30 Nerovnosť nie je keďže sa môže len vyskytnúť, keď existuje diferenvšak len spoločnostiam interná, ale má aj svoju cované množstvo premenných pri absencii vývojoexternú dimenziu, keďže ontológia ľudského života vej rovnosti a rovnomernosti. Tento vzťah však nie
spočíva v interaktívnej korelácii a spoločnej exis- je len jednosmerne, ale aj obojstranne determinutencii viacerých diferencovaných spoločností, ktoré júci, čiže dialektický. Kombinácia totiž konštituuje
sa navzájom ovplyvňujú. „Sila nerovného vývoja“, aj nerovnosť. Interaktívny spôsob, ktorým sa difeTrockij napísal, „funguje nielen vo vzťahoch krajín rencované inštancie sociálne reprodukujú, opätovnavzájom, ale aj vo vzájomných vzťahoch rôznych ne vytvára nové kombinácie v existujúcich formách
procesov v rámci jednej a tej istej krajiny.“31 Toto a generuje nové sociálne formy v rámci a medzi
základné tvrdenie je kľúčové v dvoch hlavných ro- spoločnosťami, ktoré sú samozrejme základnými
vinách. Po prvé, pripisujúc nerovnosti univerzálny faktormi nerovnosti. Ergo, nerovnosť podmieňucharakter, Trocky nepostuluje nerovnosť ako a priori je a je podmienená vývojovými procesmi v rámci
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a medzi interagujúcimi spoločnosťami. Vývoj teda
vždy zahŕňa špecifické, historicky podmienené,
kombinácie „externých“ a „interných“ sociálnych,
ekonomických, politických a kultúrnych determinantov. Nerovný a kombinovaný vývoj demontuje
teda samotné analytické rozlíšenie medzi interným
a externým, vnútrom a vonkajškom.

kých, interaktívnych a multilineárnych dejín nerovného a kombinovaného vývoja rehabilituje boj „ľudí
bez dejín“ v politike solidarity naprieč historických
diferencií. Len transhistorická solidarita naprieč
nerovným a kombinovaným vývojom historických
diferencií môže byť základom tragického humanizmu.36 Ako poznamenáva Massimiliano Tomba postmodernizmom prezentovaný obraz plurality historických časov, v ktorom staré sa nachádza veďla
moderného a sweatshop vedľa high-tech továrne,
nedokáže poskytnúť vysvetlenie vzťahu medzi týmito formami. Bez konceptu historickej totality produkuje len falošný obraz ahistorickej súčasnosti.37
Postkoloniálne fetišizovanie historickej diferencie a
koncipovanie dejín v pluráli, artikulovanie mnohých
differencovaných modernít, prioritizovanie ne-synchrónnosti a z kontextu vytrhnutie kritiky „prázdneho homogénneho času“ je len reinkirnáciou
alochronizmu. A preto výzvu ej, hor sa sveta proletári (fr: debout, les damnés de la terre; en: Stand
up, damned of the Earth) je potrebné doplniť o výrok
Alaina Badioua: „Bratia veľkých dejín! ... Ľudia všetkých časov! Všetkých miest! Ste medzi nami!“

Nerovnosť je zjavne univerzálna v heglovskom slova zmysle. Je to celok, ktorý ontologicky podlieha
usporiadaniu interaktívnym charakterom jeho vnútorne kombinovaných prvkov. Avšak, tieto sú len
čiastočne podmienené ich kauzálnou implikáciou
vo svetovom vývoji ako celku. Sú tiež spolu-determinované tými vlastnosťami, ktoré sú organické,
v tom bezprostrednejšom zmysle, s ich vlastnou
konštitúciou a vytvárané okrem iného fyzickými
a prírodnými podmienkami akými sú jazyk, geografia alebo životné prostredie. Tieto vlastnosti vstupujú do procesu nerovného a kombinovaného vývoja
a spolupodieľajú sa na reprodukcii toho čo Trockij
nazýva „zvláštne vlastnosti“ spoločností, bez ktorých „neexistujú dejiny, len určitý druh pseudo-materialistickej geometrie.“34 A ako dodáva „nerovnosť historického vývoja rôznych krajín a kontinentov je sama nerovná.“ Z takejto idey nerovného
a kombinovaného vývoja, koncepcia univerzálneho
nie je a priornou vlastnosťou endogénne ponímanej Poznámky
homogénnej entity. Je to skôr všeobecne fungujúci 1
Napr.: ROSTOW, W.W. The stages of economic
kauzálny kontext, ktorého ontická stavba je hetegrowth. London: Cambridge university press, 1960.
rogénna a radikálne otvorená, tvorená a opätovne 2 POGGI, C. A main theme of contemporary sociologipretváraná diferenciou, ktorá generuje formy detercal analysis. In British journal of sociology. roč. 16,
č. 4, 1965, s. 283-294. BENDIX, R. Tradition and
minujúce ich vlastný kontext existencie.
Komplementárnou rovinou aktívnej heterogenity univerzálneho je Trockého koncept vývoja,
ktorý je interaktívne multilineárny. Takto koncipovaný vývoj nám umožňuje vidieť navzájom prepojené
podmienky nerovnosti a kombinácie, ako teoreticky
tak historicky. Vývoj je konkrétnym znakom reproduktívnych aktivít žitých na seba pôsobiacich sociálnych foriem. Táto koncepcia umožnila Trockému
tvrdiť, že „dejiny sa neopakujú“ alebo „opakujeme:
dejiny sa netvoria v poradí“ alebo „nemôže existovať analógia historického vývoja (medzi Anglickom
a jeho kolóniami) ... ale existuje hlboké vnútorné
prepojenie medzi oboma.“35 Pre Trockého to nie je
jedna ohraničená, do seba uzatvorená spoločnosť,
ale nerovný a kombinovaný vývoj viacerých interaktívnych sociálnych formácií, ktoré sú subjektom
dejín. Každá sociálna zmena je podmienená šírším
procesom nerovného a kombinovaného vývoja, ako
aj efektov organickejších a lokálnych determinácií,
ktoré ju robia odlišnou a prístupnou pre konkrétnu
historickú analýzu. Keďže každý prejav sociálneho
vývoja je vždy nerovný a kombinovaný, univerzálna
podmienka, ktorá ich generuje (interaktívna diferencia a nerovnosť), by mala v konečnom dôsledku byť
integrovaná do tvorby sociálnej teórie. V opačnom
prípade si endogénna metodológia, intelektuálna
sila eurocentrizmu, zachová svoju silu. Bez tejto integrácie totality ne-etnocentrická sociálna teória nie
je možná. Provincializácia Európy zostane potom
len provincialistická.
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Evolučný a kultúrny
charkater adaptácie
človeka na potravu
Mgr. Zdenka Mechurová, PhD.
súkromný sektor
Mechúrová, Z.: Evolutionary and cultural nature of human adaptation to food
CIVITAS, 2014, Vol. 20, No. 46, p. 10
The aim of the study is biological and cultural dimension of the human diet. Part of the study is about the phenomenon
called paleo diet. It is based on the concept of the american physiologist Loren Cordain, who points to the need to
eliminate the consumption of those foods that do not meet with eating habits of hunter-gatherers and our evolutionary
programming. The aim of the study is to show that eating habits are integrated within cultural systems and is difficult
to change them, even when it comes to human health.

Úvod
Švédsky lekár Staffan Lindeberg, ktorý sa zaoberá evolučnými aspektmi stravovania, v roku 1989
uskutočnil výskum na ostrove Kitava v Trobriandskom súostroví. Predmetom jeho záujmu bolo zisťovanie výskytu niektorých druhov chorôb. Táto štúdia
sa považuje za najobsiahlejšiu svojho druhu. Lindeberg zistil, že u domorodého kmeňa na ostrove Kitava
sa nevyskytujú vôbec srdcové ochorenia, diabetes,
obezita, či vysoký krvný tlak, čo vo svojej podstate
nie je prekvapivé zistenie. Otázka znie: prečo?
STRANA 10

Strava ostrovanov je zložená prevažne z ovocia, zeleniny a rýb. Z 2300 Kitavanov bolo 138 vo
veku 60 až 95 rokov. Lindeberg dospel k záveru,
že sa za tým skrýva odlišný spôsob stravovania, cie, či tehotenské komplikácie a nie kardiovaskulárktorý zodpovedá „požiadavkám“ evolúcie. Náhle ne ochorenia, ako je tomu v západných kultúrach.
úmrtia spôsobujú hlavne nehody, konflikty, infek- V roku 1975 bol zaznamenaný prvý prípad mŕtvice
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v nemocnici v Port Moresby. V roku 1998 to už boli
dva prípady za týždeň (Lindeberg 2010:86). „Európan stredného veku s priemernou úrovňou telesnej
hmotnosti, krvného tlaku a hladiny cukru v rvi má
priemerné riziko úmrtia na srdcový infarkt. Aj keď je
to „normálne“ v európe, nenašli sme žiadne takéto
prípady v štúdii z Papue-Novej Guiney. Sme presvedčení, že je to z veľkej časti spôsobené stravovacími návykmi, aj keď rolu ďalších faktorov životného
štýlu je potrebné riešiť tiež (Lindeberg 2010: 222).“
Lindeberg však podotýka, že tradičné obyvateľstvo, ktoré prešlo na stravovanie podobné nášmu,
trpí rovnakými zdravotnými problémami ako my.
Po urbanizácii sa rozšíril výskyt mŕtvice v Afrike a
Papue-Novej Guinei. Stravovacie návyky na Papue-
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Loren Cordain, vychádza z premisy, že ľudský genóm sa nezmenil od čias lovcov a zberačov. Dnešný
človek je geneticky podobný človeku pred 2,5 milióna rokov. Podľa Cordaina ľudský organizmus nie je
prispôsobený stravovaniu, ktoré nastalo po neolitickej revolúcii. Cordain zostavil zoznam vhodných potravín, ktoré nám z evolučného hľadiska vyhovujú.
A rozhodne neodporúča vynechať mäso. Ideálne je
mäso voľne žijúcich zvierat, čiže zverina a hlavne
tzv. chudé mäso. Poukazuje, že stravovanie na vzor
lovcov a zberačov nám môže zaručiť nielen redukciu hmotnosti, ale aj zlepšenie zdravotného stavu.
Kultúry lovcov a zberačov totiž netrpia civilizačnými
Hypotéza o tom, že existuje súvislosť medzi chorobami, ktoré sú typické pre západné kultúry,
zdravím, evolúciou a stravovaním sa zrodila už oveľa ako napríklad kardiovaskulárne choroby a podobne.
Treba podotknúť, že rekonštrukcia paleolitických
stravovacích návykov spočíva len v potravinách a
nie v rovnakom spôsobe ich obstarávania, čiže ide
o lov a zber, ktorý sa odohráva v supermarkete.
často odstavené od materského mlieka a kŕmené
instantnými rezancami (Errington&Fujikura&Gewertz 2012: 20). Od dôb publikovania prvých výsledkov Lindebergovho výskumu, nastali zmeny, ktoré
dokazuje aj štúdia vyššie spomenutých antropológov. Podobných štúdií je niekoľko. Napríklad Peter
Freuchen a Finn Salomonses uvádzajú, že polárni
ľudia, ktorí žijú pôvodným spôsobom života, patria
k najzdravším ľuďom na svete. Až keď začnú dávať
prednosť našim potravinám, akými sú napríklad cukor, sladkosti, káva a iné podobné lahôdky, objavia
sa u nich choroby a nedostatky vo výžive (Dubnička
2012: 46).

Lindeberg tiež prichádza s podobnou tézou,
čiže podľa neho by človek mal konzumovať len to,
na čo je jeho telo evolučne prispôsobené. Hoci ľudský organizmus môže byť prispôsobený stráviť niektoré osobitné druhy obilnín, ktoré sa konzumovali
už v dobe paleolitu. Intolerancia laktózy v jednotlivých kultúrach je tiež neustálym predmetom výskumu. Človek je jediným živočíchom, ktorý konzumuje
mlieko aj v dospelosti. Je to výsledok vzájomného
spolupôsobenia génov a vplyvov kultúry, pretože
človek domestifikoval zvieratá kvôli produktom, ktoré mu poskytovali, teda aj kvôli mlieku. Stravovacie
návyky sú súčasťou prirodzenej selekcie. Tí, ktorí
boli schopní stráviť mlieko, boli vo výhode. Keďže sa
mlieko stalo dôležitou súčasťou ich stravy, vytvoril
sa v ich tele akýsi signál, ktorý nedovoľoval zastaviť produkciu enzýmu laktázy, ktorého tvorba sa za
normálnych okolností zastaví v druhom roku života
človeka. „V niektorých prípadoch môže potravina
chrániť proti smrteľnej infekcii a tým dáva selektívnu
výhodu pre tých, ktorí ju môžu ľahko stráviť (Graysonn 2010:1).“

-Novej Guinei sa tiež zmenili. Antropológovia Frederick Errington, Tatsuro Fujikura a antropologička
Deborah Gewertz v spoločnej štúdii publikovali poznatky z výskumu zameraného na mapovanie obľúbenosti konzumácie instantných potravín v spojených štátoch amerických, Japonsku, Nepále, Veľkej
Británii a Papui-Novej Guinei. V štúdii opisujú, že
na Papue-Novej Guinei došlo k výraznému posunu
v stravovaní, čo ovplyvnilo aj ďalšie návyky. Deti sú

skôr, než Lindeberg publikoval svoje dielo. Gastroenterológ Walter Voegtlin, ako jeden z prvých prišiel
s názorom, že rekonštrukcia stravovacích návykov
podobných tým z čias paleolitu by mohla pomôcť
ľudskému zdraviu. Vychádzal z premisy, že človek
potrebuje konzumovať mäso, lebo aj jeho predkovia
ho konzumovali (Brandlin 2013:92). Problematike
konzumácia mäsa a lovu sa venuje pozornosť už
od čias Darwina. Nie je tomu tak dávno, čo sa rozmohol fenomén tzv. paleostravovania. Jeho najväčším propagátorom je fyziológ Loren Cordain. Jeho
koncept zdravej výživy, ktorej základ je paleolitická
strava, spôsobil nárast tzv. paleofanúšikov, ktorých
mottom je: ži tak, aby si vyhovoval evolúcii. Fyziológ

Podľa antropológa Richarda Leakeyho je
samotná stratégia lovu a zberu pre človeka veľmi
úspešná, pretože umožňuje prosperovať v ktoromkoľvek kúte sveta (Leakey 1996: 69). Kultúrny
antropológ Ivan Dubnička tvrdí, že mnoho antropológov je presvedčených, že keby nedošlo ku konzumácii mäsa u dávnych predkov ľudí, nikdy by
nevznikla kultúra (2012: 49) . Kultúra má zásadny
vplyv na to, čo sa konzumuje, kedy a za akých okolností sa môže konzumovať. Mäso je základ spoločenských vzťahov, ktoré sú alfou i  megou lovecko-zberačských spoločností. Ľudský organizmus je
pravdepodobne schopný strávit dokonce i nahnilé
mäso, ktoré človek konzumoval, kým se nenaučil
lovecké stratégie. (Dubnička 2012: 51). Podľa Dubničku je mäsitá potrava časovo úspornejšia, pretože
obsahuje viac energie než vegetariánska potrava, a
preto vedie ke zvýšeniu sociálných interakcií. Mäso
je podle neho dôležitý kultúrny fenomén. Ovplyvnil
i vznik monogamie a manželstva (Dubnička 2012:
55-56). Ešte dôležitejší kultúrny fenomén ako mäso
však je voda. Jej vplyv na ľudské zdravie nie je natoľko rozporuplný ako vplyv mäsa.
Ak sme ale stále adaptovaní na potravu paleolitu, máme aj geneticky zakódované informácie
potrebné k spôsobu života lovcov a zberačov?
Pravdepodobne by mnohí z nás dlho zostali bez
úspechov a hladní, ale našťastie sa rýchlo učíme.
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Samozrejme, ak si stihneme osvojiť nové zručnosti
pred smrťou spôsobenou hladom. Cordainova publikácia vychádza síce z niektorých vedeckých poznatkov, avšak nie je pozitívne vnímaná zo strany
niektorých nutričných odborníkov, či antropológov.
Viacerí z nich sú presvedčení, že paleostravovanie
nie je riešením pre „zdravú budúcnosť“. Pokiaľ by
nastala zásadná zmena v adaptácii druhu, napríklad
prechodom na novú stravu, spustí se celý mechanizmus zmien (Dubnička 2012:38).
Stravovacie návyky v období paleolitu nie sú
jednoznačne objasnené, ale výskumy jasne ukazujú, že strava nebola jednotná pre všetky populácie. Kultúry lovcov a zberačov nežili len v africkej
savane, to značí, že aj strava musela mať odlišný
charakter. Spôsob života sa s najväčšou pravdepodobnosťou líšil. Dokonca sa uvažuje aj o tom, či je
vhodné používať kategóriu „lovci-zberači“. To však
nechajme momentálne stranou. Vplyv stravy na
funkciu niektorých génov sa však nepopiera. Ak to
teda zhrnieme, hypotéza o genetickej príbuznosti sa
pripúšťa, problematické v jeho koncepcii sú univerzálne stravovacie návyky, čiže kultúrna evolúcia a
evolúcia biologická. DNA dvoch jedincov je na 99,
6% identické bez ohľadu na to, z ktorej časti sveta ich predkovia pochádzajú (Collins 2012: 136).
Hoci sme potomkami rovnakých predkov, predsa
sa niektoré choroby vyskytujú v niektorých populáciách častejšie ako v iných. Môže za to skutočne
strava? Do určitej miery iste, ale rozhodne nemožno
zabúdať aj na ostatné faktory, na ktoré upozorňuje
aj Francis Collins, lekár a výskumník projektu Human Genome Project. Tvrdí, že rozdiely v zdraví nie
sú spôsobené len genetickou rozdielnosťou. Je tu
mnoho ďalších faktorov, ako je napríklad životné
prostredie, sociálno-ekonomický status, prístup
k zdravotnej starostlivosti, strava a kultúra. Veľký
vplyv má aj sebaidentifikácia a geografický pôvod
predkov (Collins 2012: 145). Rodinná anamnéza
a pôvod človeka hrajú dôležitú úlohu v charaktere
jeho zdravia, pretože súvisia s génmi. Faktom je,
že lovci-zberači nepoužívali rafinovaný cukor, soľ,
nepili kávu a alkohol, nejedli pečivo a mlieko. Avšak ani poľnohospodárstvo sa neujalo vo všetkých
spoločnostiach v rovnakej dobe. To by mohlo byť
vysvetlením, prečo sa javia určité populácie „zdravšie“. V každej spoločnosti existuje iný mechanizmus
prirodzenej redukcie populácie. A ak nemá biologický charakter, stále môže mať kultúrny. Zmeny vo výžive mali významný vplyv na evolučný vývoj a ako
v minulosti, tak aj dnes ovplyvňujú zdravie súčasnej
populácie. Riziko chorôb sa spája s oblasťami, kde
naši predkovia žili. Regionálne rozdiely a kultúra
zanechali stopy na našom genóme. Francis Collins tvrdí, že v tých 0,4 percentách rozdielov, ktoré
odlišujú človeka od druhého jedinca, je veľa zmien,
ktoré pravdepodobne nemajú pre zdravie žiadny
význam. Všetci sme poškodení. (Collins 2012:16)
Je presvedčený, že za takmer všetky choroby môžu
genetické predispozície.
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každého aspektu ľudského správania, teda aj toho,
prečo jeme to, čo jeme, kedy a ako to jeme. Určujeme tak celú škálu dôsledkov, ktoré sa prejavujú
v každodennom živote. Kultúry sú výsledkom prispôsobovania sa ľudí rôznym prírodným prostrediam. Rozdiel medzi kultúrnou evolúciou a biologickou evolúciou je ten, že pri kultúrnej evolúcii ľudia
môžu ovplyvňovať alebo rozhodovať o jej charaktere
a smerovaní. Kultúra tiež definuje druhy zdravotných problémov, ktoré existujú, a prostriedky na ich
riešenie. Napríklad zvyk prevárať pitnú vodu podstatne redukuje detskú úmrtnosť spôsobenú hnačkovým ochorením (Richerson & Boyd 2012: 109).
Podľa Boyda a Richersona sme predovšetkým tým,
čo z nás gény a kultúra robia (Richerson & Boyd
2012: 18). Kultúra sa „zmocnila“ aj surovín, ktoré
nám poskytuje príroda ku konzumácii. Získavanie
obživy a príprava jedla vyžaduje znalosť mnohých
informácií, ktoré sú tiež odovzdávané z generácie na
generáciu. Ako ostatné živočíchy, aj človek potrebuje jesť, ale je jediným tvorom, ktorý pri uspokojovaní
tejto potreby uplatňuje rôzne kultúrne stratégie. Lov
a zber už pre nás nie sú tými najlepšími stratégiami
ako si zaobstarať potravu. Vylúčili sme túto informáciu a nahradili inou, ktorá ale nesie so sebou aj
riziká. Ľudské rozhodnutia sú súčasťou kultúrnej
evolúcie. „Myslením sa človek môže cieľavedome
vyhýbať nebezpečenstvu, chorobám, dodržiava
správnu životosprávu a podobne. Všetko racionálne
myslenie smeruje k dlhovekosti, čiže na oddialenie
smrti (Dubnička 2012: 67).“ Fenomén paleostravovania nie je ničím iným, než naplnením tohto „posolstva“. Kultúra ovplyvňuje aj to, akým spôsobom
je telo liečené v prípade ochorenia. Je to ústredným
predmetom záujmu lekárskych antropológov. Samozrejme nesmieme zabudnúť, že strava je jedným
z najvýznamnejších etnoidentifikačných znakov.
George P. Murdock zaradil jedlo a varenie medzi 67
kultúrnych univerzálnosti. Kultúrne modifikovanie
stravy je príznačné pre človeka, rovnako ako zábava
v jedení a gurmánstvo.

Štúdium biologickej a kultúrnej dimenzie ľudskej stravy a ich vplyvu na zdravie a chorobu predstavuje veľkú výzvu pre viacero vedných disciplín.
Výskum tejto problematiky si ale vyžaduje programový interdisciplinárny výskum. Vďaka interdisiplinarite môžeme pochopiť úlohu kultúry v zdraví,
v charaktere zdravotnej starostlivosti a v prevencii
proti chorobám, ktorá je súčasťou mechanizmu
prežitia človeka. Interdisciplinarita poskytuje možnosť dospieť k novým objavom, pri ktorých sa spoja
rôzne oblasti, niekedy na prvý pohľad vzájomne nesúvisiace,čím sa môžu objaviť nové riešenia.
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Záver

Objasniť vzťahy a súvislosti medzi stravou,
génmi, kultúrou a zdravím je perspektívnou výskumnou oblasťou nielen pre antropológiu (nutričnú, fyzickú, lekársku, evolučnú i kultúrnu), behaviorálnu ekológiu a ekológiu všeobecne, ale aj pre
vedcov z oblasti nutrigenomiky. Výskum v oblasti
nutrigenomiky pomáha identifikovať vplyv jednotlivých potravín na gény, a zároveň tak napomáha
výskumu v oblasti vývoja potravín. Jeden z najväčších problémov, ktoré sa v súčasnosti objavujú,
je, že pre nás samotných je niekedy záhadou, čo
v skutočnosti konzumujeme. To značí, že nevieme ovplyvniť ani náš zdravotný stav. Môže však
byť paleolitické strava považovaná za vzor ideálnej
výživy pre súčasnú populáciu? Na celom svete sa
populácie prispôsobili strave z miestnych zdrojov.
Výhodau človeka spočíva v jeho všežravosti. ČloČo s tým má spoločné
vek väčšinou konzumuje to, čo mu chutí, čo povakultúra?
žuje za správne konzumovať a čo má k dispozícii.
U Inuitov dominuje mäsitá strava, zatiaľ čo napríklad
Kultúra ovplyvňuje ľudské správanie, teda aj u !Kungov najväčší podiel tvoria orechy mongongo.
stravovacie návyky, vnímanie zdravia a chorôb, Antropologička Marie Shostaková (ktorá mimocholiečenie a iné. Kultúra je zásadná pre pochopenie dom spolupracuje s Coradainom) píše, že mäso,
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sa u !Kungov považuje za cennejšie, než potrava
získaná zberom. O väčšine nazbieraných potravín,
s výnimkou mongongových orechov, sa !Kungovia
vyjadrujú ako o niečom bezvýznamnom, mäso sa
hodnotí tak vysoko, že sa často stáva synonymom
pre ´potravu´(Shostaková 1993:201).Väčšina ľudí
na tejto zemi však patrí k jedákom mäsa. Ďalším
faktom je, že človek - všežravec, konzumuje rastliny
aj živočíchy, ktoré si vyvinuli rôzne obranné mechanizmy, čiže v prípade rastlín konzumujeme aj toxíny
a iné bioaktívne látky. Za účelom zníženia príjmu
fytochemikálií, by naše základné potraviny najlepšie
nemali obsahovať obilniny (Lindeberg 2010: 221).
Zmena stravovacích návykov vyžaduje poznať kultúrny aj biologický kontext daného spoločenstva.
Potraviny, ktoré sú typické pre nás, nemusia byť
akceptované „tými druhými“. Jedlo je do značnej
miery výsledkom kultúrnych preferencií a nielen
biologických potrieb človeka.
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KRNO Svetozár: Ruská federácia
(Od Uralu po Ďaleký východ)
Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2012. 348 s. ISBN
978-80-558-0202-2
Kniha Ruská federácia (Od Uralu po Ďaleký východ) nadväzuje na autorove práce Politické strany regiónov Ruska a jeho regiónov (Nitra:
UKF 2003), Politické strany postsovietskych krajín
a Mongolska (Nitra: UKF 2002), Kaukazské republiky (Nitra: UKF 2008), Krajiny v srdci Ázie (Nitra: UKF 2008) a Postsovietsky západ (Nitra: UKF
2009). Profesor Krno je uznávaným politológom,
kulturológom a v neposlednom rade aj cestovateľom. Všetky tieto tri charakteristiky a jeho skúsenosti s predchádzajúcimi publikáciami sa do rozoberaného diela premietli a zanechali v ňom hlbokú
črtu.
Kniha je rozdelená na dve časti. Prvá časť
sa zaoberá celkom, čiže Ruskou federáciou, jej
vývojom, históriou, politickými stranami, politickými aktérmi. Druhá časť je zameraná na charakteristiku viacerých častí Ruskej federácie. Už toto
rozdelenie naznačuje, že dielo pojednáva o Rusku
komplexne. Čitateľ má hneď dojem, že v knihe je
rozobraté všetko od najmenších detailov po zovšeobecňujúce závery a analýzy vysvetľujúce súvislosti.
Čitateľovi, ktorý chce pochopiť Rusko, nesmie uniknúť pasáž v prvej časti knihy, v ktorej
autor vynikajúco a originálne opisuje osobitosti
Ruska, pričom neobchádza jednu z najcharakteristickejších čŕt - ťažký prístup do vzdialených kútov
federácie a s tým spojenú zložitosť komunikácie
centra s perifériou. Pomocou tejto črty vysvetľuje
autoritatívny ráz politického zriadenia. Na druhej
strane, Krno v knihe nezabúda ani na demokratické
tradície obsiahnuté v ruských dejinách a v ruskom
myslení. Novgorodskej republike a samosprávnej
roľníckej občine priznáva v ruskom historickom vedomí čestné miesto.
Autorov prierez ruskou históriou vrcholí turbulentným dianím na začiatku 20. storočia. Práve toto
pohnuté obdobie začiatku 20. storočia je opísané
veľmi dobre, jednoducho, s vystihnutou podstatou
a súvislosťami. K danému obdobiu patria aj prvé
reálne politické strany v Rusku. Ich prehľad nájdete v knihe excelentne spracovaný a zakončený
je prehľadom predrevolučných dúm. V texte sa dá
orientovať ľahko a sú v ňom zahrnuté všetky kľúčové informácie. Tak ako autor analyzoval a rozoberal
jednotlivé politické strany zo začiatku 20. storočia,
tak následne analyzuje jednotlivé politické strany
a stranícky systém v postsovietskom období. Veľmi
dobre a prehľadne analyzuje stranícky systém po
jednotlivých parlamentných voľbách.

žijúcich v Rusku. Nezaprie v sebe ani cestovateľa,
keďže v častiach, v ktorých sa venuje autor celkom
za Uralom, opisuje krásy tamojšej prírody a historické cesty za jej spoznávaním. Ani perfektný opis
kultúry jednotlivých etník, ani opis drsnej prírody
a históriu jej odkrývania, by nebolo možné tak dobre
napísať, ak by Krno krajinu za Uralom nenavštívil.
Toto je devíza, ktorou sa nemôže pochváliť každý
a v publikácii je to cítiť. Táto devíza prináša dielu
o stupeň vyššiu kvalitu a hodnotu.
Čo sa nedostatkov týka, uvediem len ten, že
autor sa v historickom priereze bližšie nevenuje aj
sovietskemu obdobiu, čo môže narúšať celkovú
komplexnosť knihy. Napriek tomu je publikácia výborným a ešte stále dostatočne komplexným sprievodcom ruskými politickými, historickými, kultúrnymi ako i prírodnými reáliami, a preto, ak sa chcete
Rusku venovať, študovať ho, publikáciu od Svetozára Krna určite nesmiete prehliadnuť.

PhDr. Martin Štuller, doktorand
Katedra politológie a európskych štúdií FF UKF
B. Slančíkovej 1
949 74 Nitra

V druhej časti knihy nájdete postupne rozpracovaných 35 administratívno-správnych častí
Ruska. Pri každom celku autor pomenúva základné
geografické údaje, analyzuje obyvateľstvo, historicko-politický vývoj, hlavu celku, parlamentné a prezidentské voľby v danom regióne. V rámci rozboru
obyvateľstva nezaprie Krno v sebe kulturológa, keď
pomenúva a opisuje náboženstvá, mýty a kultúru
rôznych etník, národov a národnostných menšín
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Brhlíková Radoslava: Politiky Európskej únie po Lisabone.
Nitra: Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, 2013, 218 s. ISBN 978-80-558-0478-1
PhDr. Radoslava Brhlíková, PhD. v rámci svojej vedecko-výskumnej činnosti sa už dlhšiu dobu venuje
otázkam európskej integrácie. Vzhľadom k tomu, že
európska integrácia patrí medzi hlavné výzvy nášho
kontinentu, táto monografia je viac ako aktuálna. Lisabonská zmluva zmenila pôvodné základné zmluvy
o Európskej únii, preto poznanie týchto zmien je potrebné nielen pere študentov spoločenskovedných
disciplín, ale aj pre širokú verejnosť.
Uvedené publikácie autorky spolu vytvárajú ucelený
obraz fungovania Európskej únie po prijatí Lisabonskej zmluvy. Európska únia zásadným spôsobom
ovplyvňuje život občanov Slovenskej republiky, ako
aj jej právny systém. Slovenská verejnosť však vie
veľmi málo o fungovaní Európskej únie. Nízka účasť
vo voľbách do EP je zapríčinená aj spomínanou neznalosťou. Publikácia Radoslavy Brhlíkovej ponúka
možnosť oboznámiť sa s mechanizmami fungovania
Európskej únie, charakterom jej práva a jej politikami, vrátane zmien zavedených Lisabonskou zmluvou.

Po zverejnení diela: Európska únia po Lisabone. Nitra 2012, zverejnila autorka Radoslava
Brhlíková, členka Katedry politológie a európskych
štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína filozofa v Nitre, knihu s názvom: Politiky Európskej
únie po Lisabone. Kniha je akýmsi pokračovaním
prvej publikácie venovanej všeobecnej charakteristike Európskej únie, inštitúciám EÚ, rozhodovacím
procesom v EÚ a rozpočtu EÚ. Publikácia „Politiky
Európskej únie po Lisabone” sa zaoberá materiálnym právom únie.

Monografia Radoslavy Brhlíkovej je určená
predovšetkým pre odbornú verejnosť. Člení sa na
6 kapitol. Prvá kapitola rozoberá politiky EÚ historicky. Osobitne analyzuje princípy, z ktorých vzchádzajú. Autorka popisuje spôsoby klasifikácie politík
EÚ, zvlášť klasifikáciu, ktorú obsahuje Lisabonská
zmluva.
Autorka ďalej postupuje podľa systému Lisabonskej zmluvy. Druhá kapitola sa zaoberá politikami vo výlučnej právomoci EÚ. V tretej kapitole
rozoberá politiky, kde sa EÚ delí o kompetencie
s členskými štátmi. Vo štvrtej kapitole analyzuje podporné a doplnkové politiky. V piatej kapitole

autorka charakterizuje koordinačné politiky. Šiesta
kapitola je venovaná zložitej problematike spoločnej
zahraničnej a bezpečnostnej politiky.
Publikácia poskytuje komplexný pohľad na
činnosť EÚ. Pritom autorka dostatočne kriticky
poukazuje aj na limity činnosti únie. Monografia je
písaná popri vedeckej náročnosti jasným, zrozumiteľným štýlom, argumentácia autorky je logická. Grafická úprava publikácie je tiež nápomocná.
Zvýraznenia písma pri kľúčových pojmoch, tabuľky,
nákresy uľahčujú orientáciu čitateľa v zložitej problematike. Publikácia sa môže použiť aj ako učebnica,
respektíve, napriek odbornej náročnosti, je vhodná
aj pre širokú verejnosť.
Zaujímavá kniha Radoslavy Brhlíkovej pomáha čitateľovi oboznámiť sa s fungovaním a činnosťou Európskej únie a zorientovať sa v konkrétnych
otázkach a problémoch politického života EÚ. Odporúčam ju každému, komu záleží na tom aby získal podobné poznatky aj o EÚ, aké má aj o svojom
tradičnom štáte, a aj tým, ktorí síce vedia veľa o jej
fungovaní, ale by si chceli otázku zase premyslieť,
ako aj tým, ktorý by radi šírili tieto informácie a vedomosti v rámci svojej komunity. Naša politická
spoločnosť, ako aj tá veľká európska, túto intelektuálnu rozvoj bytostne potrebuje.

Doc. László Öllös, PhD.
Katedra politológie a európskych štúdií FF UKF
B. Slančíkovej 1
949 74 Nitra

SVITAČOVÁ, Eva a kol.: Mládež – občianstvo – politika
Nitra: SPU v Nitre 2013. 1. vydanie. 108 s.
Monografia Mládež – občianstvo – politika
E. Svitačovej a kolektívu autorov (A. Mravcová, P.
Porubčan) vyšla v roku 2013 vo vydavateľstve SPU
v Nitre. Všetci traja autori pôsobia na Katedre spoločenských vied Fakulty ekonomiky a manažmentu
SPU v Nitre. Práca je zameraná na skúmanie problematiky mládeže v súčasnom politickom systéme.
Možno ju považovať za sondu, ktorá problematiku
mládeže a jej participácie na fungovaní a kreovaní
demokratického politického systému, ale aj otázku
záujmu niektorých politických inštitúcií a subjektov
o mládež, recipuje v troch rozličných dimenziách,
ktoré sa premietajú do štruktúry práce, rozčlenenej
okrem úvodu a záveru do troch kapitol.

súčasnej individualizovanej spoločnosti (G. Lipovetsky). Kapitola problematiku reflektuje prevažne
z pozície politickej filozofie presahujúcej do teórie
politiky. Autorka tematizuje fenomén klesajúceho
záujmu mládeže o aktívne pôsobenie v politických
organizáciách a inštitúciách, ktoré označuje ako
„krízu združovania mládeže“. Text však neodkazuje
na empirické výskumy, ktoré by potvrdzovali vývojové trendy v oblasti záujmu mládeže o politickú činnosť. Model aktívneho občana využívajúceho právo
podieľať sa na vláde „sebe samému“, preferovaný
autorkou, tak zostáva v rovine normatívneho ideálu.
Samotná autorka poukazuje na fenomény, ktoré od
občianskej angažovanosti skôr odrádzajú. Prínosné
je teda najmä tematizovanie problému, ktorý možno označiť aj ako krízu demokracie. Prehlbujúci
sa nezáujem o politické a spoločenské dianie totiž
demokraciu ohrozuje, a to z dlhodobého hľadiska
doslova existenčne.

Prvá kapitola (Aktívne občianstvo mládeže
v podmienkach súčasnej modernej spoločnosti),
ktorej autorkou je E. Svitačová, je zameraná na všeobecné podmienky života mládeže v súčasnom ekonomicko-politickom systéme. Vychádza pritom najmä z reflexie tohto aspektu problematiky mládeže,
Autorkou druhej kapitoly (Problematika obresp. modernity vôbec, ktorú možno nájsť v prácach čianskej participácie mládeže v EÚ s dôrazom na
významných komunitaristov (Ch. Taylor) a kritikov inštitút euroobčianstva a mládežnícku politiku EÚ)
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je A. Mravcová. Problematiku mládeže skúma predovšetkým na úrovni EÚ a jej kľúčových dokumentov. Značnú pozornosť venuje inštitútu európskeho
občianstva. To na jednej strane prináša možnosti,
predovšetkým oblasti slobody pohybu, z ktorých
najviac profituje práve mládež, na druhej strane
problematiku občianstva rozširuje o ďalší, nadnárodný rozmer. Aj A. Mravcová poukazuje najmä na
rozmáhajúci sa pasívny postoj mládeže k európskemu politickému a občianskemu životu, napriek
výhodám, ktoré euroobčianstvo mladým ľuďom
poskytuje. Avšak ak mládež nevyužíva svoje občianske práva na miestnej, regionálnej či národnej
úrovni, je len málo pravdepodobné, že by tak činila
na celoúnijnej úrovni.
Autorka sa ďalej zameriava na rôzne politické
aktivity EÚ. A. Mravcová poukazuje na to, že jadrom európskej mládežníckej politiky je vytváranie
podmienok, ktoré majú umožňovať mladým ľuďom
rozvíjať vedomosti, zručnosti a kompetencie nevyhnutné k tomu, aby v štáte, ako i v Únii, pôsobili
ako aktívni občania. Autorka si je zároveň vedomá
mnohých problémov, ktoré sťažujú či úplne znemožňujú aktívne využívanie štátneho i európskeho občianstva. Tým je, obzvlášť v slovenských reáliách,
neznalosť svojich práv už na národnej, nie to ešte
európskej úrovni. Preto je podľa autorky nevyhnutné
pracovať „na systéme výchovy k aktívnemu občianstvu“ (s. 48). Táto problematika je však plne v kompetencii národných štátov, preto by ju bolo vhodné
skúmať na národnej úrovni.

Tretia kapitola (Mládež v programoch politických strán na Slovensku), ktorej autorom je P.
Porubčan, sa sústreďuje na skúmanie volebných
programov relevantných slovenských politických
strán, a to hlavne na to ako, a či vôbec formulujú
ciele politiky vo vzťahu k mládeži. Výsledkom porovnávacej analýzy skúmaných volebných programov
je konštatovanie, že politické strany na Slovensku
sa mládeži vo svojej politike venujú skôr proklamatívne, pričom sa zameriavajú najmä na získavanie
voličských hlasov, než na skutočný rozvoj ich občianskej angažovanosti. Aj v tejto kapitole by však
bolo vhodné podporiť záverečné tvrdenia štatistickými údajmi. Už z autorom prezentovanej analýzy
je zjavné, že skúmané politické subjekty nepovažujú
politiky zamerané na problematiku mládeže za svoju
prioritu, čo sa o. i. prejavuje v marginalizovaní otázok vzdelávacej politiky, negatívne dôsledky čoho
sa prejavujú v mnohých významných oblastiach života spoločnosti. Už len z tohto hľadiska treba túto
kapitolu považovať za prínosnú, hoci si daná problematika žiada omnoho hlbšie preskúmanie.
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identity, je totiž do veľkej miery závislé práve na tom
ako sa spoločnosti podarí odovzdať svoje hodnoty
a princípy nasledujúcej generácii. Táto problematika
je tak zaslúžene predmetom politickej filozofie i politickej vedy a táto štúdia je príspevkom k skúmaniu problematiky mládeže a jej postojov k súčasnej
spoločnosti.
Metodologicky je práca postavená na popise
skúmaného javu a jeho hodnotení z normatívneho
hľadiska, preto v nej možno identifikovať aj kritiku
súčasného stavu. Práca však len okrajovo skúma
návrhy možných riešení identifikovaných problémov, napr. znížením vekového cenzu pre aktívne
volebného právo, alebo zavedením inštitútu volebnej
povinnosti. Za určitú slabinu práce však možno považovať to, že sa autorský kolektív neopiera o štatistické údaje, ktoré by zvýšili hodnovernosť viacerých,
inak dôležitých postrehov prezentovaných v práci.

Mgr. Richard Sťahel, PhD.
Katedra filozofie FF UKF
Hodžova 1
949 74 Nitra

Celkovo možno prácu kolektívu autorov pod
vedením E. Svitačovej považovať za zaujímavý pohľad do rozsiahlej a náročnej problematiky, ktorá
však súvisí so základnou funkciou každého štátu,
teda utváraním a udržiavaním predpokladov na
vlastnú reprodukciu – biologickú aj politickú. Oba
tieto aspekty sa bezprostredne dotýkajú mládeže
a zároveň sú na nej závislé. Udržanie stability politicko-ekonomického systému, rovnako ako jeho

Dubnička, Ivan: Šamani, mesiáši, proroci a reformátori.
Nitra: UKF 2013, s. 364, ISBN 978-80-558-0422-4
sa k mnohým témam. Na prvý pohľad z nich srší
istota, ale svet si beží ďalej po svojom a celkom
inak, ako domnelí profesionáli prognózovali. Niektorí z nich z času na čas vypotia s veľkou slávou
a hlukom aj brožúrku. A tak môžu aj konkrétnym,
fyzickým šermovať. Ak im dala do vienku matka
príroda ohybný jazyk a nadbytočnú sebadôveru,
objavia sa na obrazovke opäť a spolu s redaktormi
v relácii so zanedbateľnou sledovanosťou vytvárajú
dojem intelektuálnej elity národa, regiónu či naopak
kontinentu.
Sú autori, ktorým médiá nevyzváňajú. A to je
asi ich šťastie. Možno práve preto majú viac chuti,
inšpirácie a času, aby čosi poriadne napísali. Medzi
nich patrí už roky aj Ivan Dubnička. Jeho posledná kniha Šamani, mesiáši, proroci a reformátori
vydaná na UKF v Nitre, tradične rozsiahla, mapuje
na 364 stranách vývoj najrozšírenejších náboženstiev sveta.

Sú ľudia, ktorí vedia presvedčiť časť novinárskej obce i disciplinovaných televíznych divákov,
že patria k odborníkom na slovo vzatým. Dostávajú
značný mediálny priestor, kategoricky sa vyslovujú

V prvej kapitole si všíma antropologické faktory náboženstva. Vysvetľuje jeho najnearchaickejšie
formy, svet mágie, kultov, dodnes pretrvávajúceho
šamanizmu, totemizmu a zrod kultúrneho hrdinu.
V druhej kapitole venuje značný priestor polyteistickým a iným náboženstvám, ktoré sa zrodili na pôde
Číny, Indie a Japonska. Neobchádza ani málo známe slovanské predkresťanské obdobie. Posledná
časť knihy sa zaoberá západnými monoteistickými
náboženstvami, vrátane kresťanstva.

Z textu cítiť, že autor je v tematike doma. Hoci
ide o učebnicu, zostáva iba pri deskripcii. Nad mnohými otázkami sa zamýšľa, hľadá vlastné odpovede.
Popri zabehaných metódach často využívaj aj porovnávanie.
Obsahovo sýta, štylisticky stráviteľná práca
zaujme nielen spoločenskovedných pracovníkov,
hĺbavých študentov, ale aj ostatných, ktorí chcú
poznať svet aj mimo vlastného ja a bezprostredného okolia. Veď, ako píše autor, „neexistuje priestor
s religióznym vákuom... Dnes je isté, že náboženstvo bude súčasťou ľudskej kultúry permanentne“
(s. 332 ). Dubničkov text posilňuje bohatá doporučená literatúra, menný zoznam a adekvátna obrazová príloha. Knihu vydarene a nie po prvý raz graficky
spracoval Martin Uhrín.

prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.
Katedra politológie a európskych štúdií FF UKF
B. Slančíkovej 1
949 74 Nitra
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Správa o konaní kvízu pri príležitosti volieb do Európskeho
parlamentu 2014
tislave a ruksakmi s logom
EÚ. Cenou útechy sa stali
darčekové predmety taktiež
s emblémom EÚ. V pamäti mi obzvlášť utkvel vrelý
stisk ruky Róbertom Hajšelom. Príjemnú atmosféru
dňa doplnilo občerstvenie
a spoločné fotografovanie.
Verím, že dlhoročná tradícia tohto úspešného podujatia bude pokračovať a už
teraz sa teším na jeho ďalší
ročník.

Martin Stískal
študent 2. ročník PO
Nakoľko voľby do Európskeho parlamentu sa v našej krajine netešia mimoriadnej obľube a percentuálny
podiel občanov, ktorí využili svoje právo vybrať si svojich zástupcov v tejto inštitúcii patrí k najnižším v rámci
celého spoločenstva, rozhodla sa Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku zorganizovať
kvíz pre študentov vysokých škôl. Ním mieni obohatiť
poznatky mladej generácie o tomto podujatí a týmto zaujímavým spôsobom aj zvýšiť záujem oň. Kvíz sa konal
pri príležitosti osláv Dňa Európy, ktorým si pripomíname
Schumanovu deklaráciu, teda 5.5.2014.
O konaní súťaže som sa dozvedel od prof. Svetozára Krna CSc. Spolu s kolegami Tomášom Gašparíkom
a Jakubom Kališom nás však prihlásila Mgr. Radoslava
Brhlíková, PhD., ktorej patrí naša srdečná vďaka aj za
mnoho cenných rád a poskytnutie relevantnej literatúry.
Celkovo si zmerali svoje sily tri univerzity : Bratislavská
škola liberálnych štúdii, Univerzita Konštantína Filozofa
v Nitre a Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Zúčastnení - tri trojčlenné tímy, za každú prihlásenú alma
mater jeden - mali za úlohu odpovedať na pätnásť otázok na tému volieb do Európskeho parlamentu 2014
(napr. Koľko percent oprávnených voličov sa zúčastnilo
volieb do tejto inštitúcie v roku 2004 a 2009? Koľkokrát
sa doposiaľ konali eurovoľby? Ktorý z poslancov Európskeho parlamentu cestoval do vesmíru? alebo Koľko
politických strán postavilo kandidátov do eurovolieb
v roku 2014?) s možnosťou výberu variant A, B alebo
C, pričom správna vždy bola iba jediná. Výsledky vyhlásila komisia v zložení : Róbert Hajšel - riaditeľ Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku,
Jaroslav Novák - asistent riaditeľa Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku a profesor
Svetozár Krno - UKF. Tá zároveň odobrila regulárnosť
podujatia. Výsledky boli mimoriadne vyrovnané. Prvé
miesto získala UKF, ktorej kolektív správne odpovedal
na všetkých pätnásť otázok. Tesne za ňou nasledovala
Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave s jedinou chybnou
odpoveďou a pelotón uzavrela Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdii s dvoma nesprávne zvolenými tvrdeniami. Víťazov odmenili poznávacím zájazdom
do Bruselu, lístkami na koncert Slovenskej filharmónie,
ktorý sa konal 8.5.2014 pod taktovkou Ewalda Daniela
pri príležitosti Dňa Európy v Primaciálnom paláci v BraSTRANA 16
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