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Anotace
V diplomovej pr�ci sa autorka zaober� baskick�m a šk�tskym subšt�tnym 

nacionalizmom a ich secesionistick�mi tendenciami. Pre oba pr�pady analyzuje 

a porovn�va p�ť vybran�ch faktorov, ktor� s� kľ�čov� pre charakter subšt�tneho 

nacionalizmu: historick� predpoklady, jazyk, v�ľa byť n�rodom, ekonomick� hľadisko 

a nositelia nacionalizmu v spoločnosti. Baskick� a šk�tsky nacionalizmus v porovnan� 

s obdobn�mi subšt�tnymi nacionalizmami v Eur�pe maj� v�razn� secesionistick� 

tendencie. Vo svojom charaktere s� však diametr�lne odlišn�, baskick� je prevažne 

etnick�, založen� na jazyku, baskick� spoločnosť je silne polarizovan�. Šk�tsky 

nacionalizmus je občiansky, pacifistick� a inkluz�vny. Napriek tomu je možn� 

pozorovať v niektor�ch faktoroch prekvapiv� podobnosti. Druh� časť pr�ce sa venuje 

vplyvu globaliz�cie na sk�man� subšt�tne nacionalizmy, rozober� konkr�tne fenom�n 

decentraliz�cie a europeiz�cie Spojen�ho Kr�ľovstva a Španielska vo vzťahu 

k subšt�tnemu nacionalismu. Oba n�rodn� št�ty sa vzd�vaj� časti svojej suverenity 

v prospech vyššej i nižšej �rovne vl�dnutia, čo otv�ra nacionalistom nov� pole 

p�sobnosti doma i v Eur�pe. Uspokoja tieto možnosti šk�tskych a baskick�ch 

nacionalistov, alebo naopak intenzifikuj� ich secesionististick� snahy?

Annotation
Diploma thesis “Substate nationalism in the EU. Scotland and the Basque Country“ 

deals with Scottish and Basque substate nationalism and their secessionist objectives. 

Five for nationalism crucial areas have been chosen, analysed for each of the two 

nationalisms, and compared. These areas are historical background, language, will to 

form a nation, economy and political base of nationalism. Scottish and Basque

nationalisms are very different in their essence, the first being civic, pacifist and 

inclusive, while the second is based on ethnic premises in a polarized society strained 
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by violence. However, both nationalisms have strong desire to gain independence and 

also various similarities in some of the factors can be found. The second part of the 

thesis deals with decentralization and europeization of the two nation states of Spain 

and the UK in respect to their nationalists. Could the new European and domestic

opportunity structures satisfy the Basque and the Scottish nationalists, or will these 

changes work as an additional incentive for their independence struggles?
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Úvod

Nacionalizmus ako doktr�na sa počas druhej svetovej vojny do značnej miery 

skompromitoval, bol často sp�jan� s xenof�biou a fašizmom. V 60-tych rokoch, s�časne 
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so študentsk�mi revoltami a nov�m ekonomick�m sebavedom�m niektor�ch regi�nov, 

sa v Eur�pe zintenz�vnila aktivita mnoh�ch nacionalistick�ch a regionalistick�ch hnut�. 

Nacionalizmus sa stal objektom zv�šen�ho akademick�ho z�ujmu.1 V novom tis�croč�, 

v čase prehlbuj�cej sa eur�pskej integr�cie a svetovej globaliz�cie sa eur�pske subšt�tne 

nacionalizmy nielen že nestr�caj�, ale naopak silnej� a niektor� dokonca n�tia eur�pske 

n�rodn� št�ty re�lne sa zaoberať ich secesionistick�mi snahami. Medzi najv�raznejšie 

pr�klady subšt�tneho nacionalizmu v dnešnej Eur�pskej �nii m�žeme zaradiť 

nacionalizmus baskick�, gal�cijsk�, katal�nsky, korzick�, šk�tsky či fl�msky. T�mto 

nacionalizmom prospieva prebiehaj�ci proces decentraliz�cie a regionaliz�cie 

niektor�ch n�rodn�ch št�tov, ktor� pres�vaj� časť svojich pr�vomoc� nadol na subšt�tne 

org�ny a časť pr�vomoc� naopak nahor, do Bruselu. Tento proces m� za n�sledok, že 

subšt�tne celky r�chlo silnej�, zatiaľ čo sa n�rodn� št�ty vzd�vaj� časti svojej 

suverenity. Subšt�tny nacionalizmus preto z�skava možnosť prezentovať a presadzovať 

svoje ciele nielen v auton�mnych inštit�ci�ch, ale i na eur�pskej �rovni. Každ� zo 

spom�nan�ch nacionalizmov m� svoje špecifik�, mnoh� z nich sa v novej spr�vnej a 

politickej realite c�tia v�borne a konštrukt�vne využ�vaj� nov� možnosti. S� však i tak�, 

ktor� ch�pu novoz�skan� auton�mne a eur�pske inštit�cie len ako ďalš� krok 

k sebaurčeniu a k samostatnosti, čo je zdrojom neust�leho nap�tia v niektor�ch 

člensk�ch št�toch. Subšt�tny nacionalizmus je preto dnes relevantn� a veľmi aktu�lna 

t�ma, ktor� si zasluhuje pozornosť nielen akademickej obce.

Španielsko a Spojen� Kr�ľovstvo s� dnes už dva asymetricky 

decentralizovan� št�ty, ktor� poskytuj� svoj�m regi�nom pomerne širok� auton�miu. 

Baskicko a Šk�tsko s� subšt�tne celky s nezanedbateľn�mi nacionalistick�mi 

a secesionistick�mi tendenciami. Ak by sme mali d�verovať štatistik�m, v novembri 

2006 si 52% Šk�tov prialo nez�vislosť od Spojen�ho Kr�ľovstva.2 V Baskicku 

s nez�vislosťou dlhodobo s�hlas� 21 až 28% popul�cie a ďalš�ch 27 až 37% by sa 

rozhodlo podľa konkr�tneho n�vrhu.3 Ak by sme mali vych�dzať z volebn�ch 

1 Fusi, Juan Pablo: La Patria Lejana. El nacionalismo en el siglo XX, Taurushistoria, Madrid 2003, s. 
283, Lynch, Peter: SNP. The History of the Scottish National Party. Welsh Academic Press, 2002, s.3.
2 Scottish Omnibus, ICM Research , November 2006 at: 
http://www.icmresearch.co.uk/pdfs/2006_november_sunday_telegraph_independence_poll_scottish_data.
pdf#search="2006", (3.10.2009).
3 El apoyo a la independencia de Euskadi llega a los niveles m�s bajos en siete a�os at: 
http://www.adn.es/politica/20080712/NWS-0258-independencia-vascos-apoya-
opone.html, (02.12.2009).
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v�sledkov do auton�mnych z�konodarn�ch org�nov (šk�tsky a baskick� parlament), 

tiež zist�me, že značn� časť popul�cie vol� nacionalistick� strany, ktor� minim�lne 

pr�ležitostne operuj� s v�ziou nez�vislosti. V Šk�tsku od roku 2007 tvor� po prv�kr�t 

vl�du Šk�tska n�rodn� strana (SNP), i keď ide len o menšinov� vl�du za pomoci dvoch 

zelen�ch poslancov. V baskickom pr�pade je naopak hlavn� nacionalistick� strana, 

Baskick� nacionalistick� strana (PNV), po prv�kr�t v hist�rii demokratick�ho 

Španielska v opoz�cii. Vo voľb�ch v marci 2009 z�skali demokratick� strany 

nacionalistick�ho charakteru 47,7% (500 312 hlasov) platn�ch hlasov, pričom ďalš�ch 

takmer 112 000 hlasov bolo odovzdan�ch na protest ako neplatn�ch4, keďže strany 

radik�lneho nacionalizmu boli zak�zan� španielskym �stavn�m s�dom. Re�lna podpora 

nacionalistick�ch str�n v Baskicku je teda v�razne vyššia ako 50% voličov, pričom 

i umiernen� nacionalistick� strana PNV m� svoje nezanedbateľn� secesionistick� 

kr�dlo.

Zo štatist�k i dlhodob�ch volebn�ch ukazovateľov na auton�mnej �rovni 

vypl�va, že v oboch pr�padoch podpora širšej auton�mie až nez�vislosti m�že oscilovať 

až okolo 50% popul�cie, čo m�že viesť k otvoren�m secesionistick�m tendenci�m. Je 

možn� preto tvrdiť, že v porovnan� s in�mi subšt�tnymi nacionalizmami v EU ak�m je 

katal�nsky či walesk� nacionalizmus, maj� oba vybran� nacionalizmy zhodne 

nadštandardn� secesionistick� tendencie. Tieto secesionistick� sklony s� v�sledkom 

evol�cie r�znych historick�ch, kult�rnych a ekonomick�ch faktorov. Cieľom pr�ce je 

tieto faktory porovnať a tak prispieť k lepšiemu pochopeniu fenom�nu subšt�tneho 

nacionalizmu so secesionistick�mi tendenciami. Druh�m z�merom pr�ce je n�jsť 

odpoveď na ot�zku, ako p�sob� na tak�to nacionalizmy členstvo v Eur�pskej �nii. Ako 

hypot�za bude sl�žiť tvrdenie, že oba do značnej miery secesionistick� eur�pske 

subšt�tne nacionalizmy odlišn� vo svojom charaktere, maj� mnoh� spoločn� znaky 

a Eur�psku �niu zhodne využ�vaj� ako prostriedok na ceste k v�čšej auton�mii až 

nez�vislosti. Bezv�hradn� kompar�cia oboch pr�padov je možn� len v druhej časti, 

ktor� sk�ma vplyv eur�pskej integr�cie na intenzitu a charakter t�chto nacionalizmov.

4 Nacionalistick� strany:  38, 1% PNV, 6% Aralar, 3,6% Eusko Alkartasuna 
http://www.eustat.es/elementos/ele0005000/ti_Elecciones_al_Parlamento_Vasco_del_1_de_marzo_de_2
009/tbl0005014_c.html, (13.11.2009).
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Šk�tsky a baskick� nacionalizmus s� z�kladom pre časov� a teritori�lne 

vymedzenie pr�ce. Časov� r�mec prvej časti pr�ce (kapitola 2) ohraničuje vznik 

subšt�tneho nacionalizmu na posledn�ch približne 120 rokov. V pr�pade Baskicka je 

m�ľnikom založenie Baskickej nacionalistickej strany (PNV), ktor� vytvoril Sabino 

Arana v roku 1895. Začiatky šk�tskeho politick�ho nacionalizmu ohraničuje až 

založenie Šk�tskej n�rodnej strany v roku 1934, predošl� organiz�cie nikdy nez�skali 

masovejšiu podporu. Časov� d�raz pr�ce bude teda spoč�vať v 20. storoč� až po s�časn� 

realitu, pričom bud� nevyhnutn� pr�ležitostn� kr�tke exkurzy do d�vnejšej hist�rie, 

odkiaľ čerp� mytol�gia a symbolika oboch nacionalizmov. V druhej časti pr�ce, ktor� 

sk�ma fungovanie auton�mie a vzťah oboch subšt�tnych nacionalizmov a Eur�pskej 

�nie (kapitola 3), sa časov� r�mec z�ži na obdobie 1981-2009 pre Baskicko a 1999-

2009 pre Šk�tsko. V tom obdob� už mali Baskovia i Šk�ti auton�mny parlament pri 

s�časnom členstve oboch n�rodn�ch št�tov v �nii.

Teritori�lny r�mec nie je v šk�tskom pr�pade komplikovan�, keďže �zemie 

Šk�tska je jasne definovan� severn� časť hlavn�ho ostrova Spojen�ho Kr�ľovstva. 

Baskicko bude pre �čely pr�ce ch�pan� ako Baskick� Auton�mne Spoločenstvo 

(Comunidad Aut�noma Vasca), t.j. �stavne definovan� španielska politick� jednotka 

zložen� z troch provinci� – Guipuzcoa, Vizcaya a Alava. Z�stancovia radik�lneho 

baskick�ho nacionalizmu (a do istej miery i strana PNV) by pod baskick� terit�rium 

zahrnuli aj španielske auton�mne spoločenstvo Navarra a tri franc�zske provincie, 

ob�van� čiastočne baskicky hovoriacim obyvateľstvom. Žiadna z t�chto štyroch 

dodatočn�ch oblast� však nem� vlastn� masov� baskick� nacionalistick� hnutie, resp. 

nacionalistick� strany p�sobiace v Navarre maj� svoju z�kladňu v Baskickom 

Auton�mnom Spoločenstve.5 Kv�li prehľadnosti zav�dzam teda zjednodušuj�ci pojem 

Baskicko. Z�roveň sa domnievam, že sa nedop�šťam pr�lišn�ho zjednodušenia na �kor 

akademickej presnosti, keďže v ostatn�ch spom�nan�ch oblastiach ide o relat�vne 

margin�lne hnutia, ktor� jednoznačne maj� svoju logistick� i ideologick� b�zu 

v samotnom „Baskicku“. 

5 Nafarroa Bai – je koal�cia štyroch str�n baskick�ho nacionalizmu založen� v roku 2004 a p�sobiaca 
v Navarre. V�čšina z jednotliv�ch str�n koal�cie p�sob� prim�rne v Baskickom auton�mnom 
spoločenstve. Vo voľb�ch do navarrsk�ho parlamentu z�skali v roku 2007 12 z 50 kresiel. Dve v�ťazn� 
strany  (pravicov� UPN a socialisti) nemaj� tendencie k baskick�mu nacionalizmu.
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Ďalšie z terminologick�ch �skal�, ktor� vyžaduj� bližšie objasnenie je pojem 

n�rodn� št�t. Tento sa ch�pe ako nov� jednotka v eur�pskom usporiadan�, ktor� 

nahradila dynastick� št�ty a absolutistick� katol�cke monarchie. Je možn� namietať, že 

nevystihuje podstatu, keďže mnoh� „n�rodn� št�ty“ sa skladaj� z r�znych 

nezanedbateľn�ch n�rodnost�. Ide teda op�ť len o konglomer�t subn�rodn�ch 

spoločenstiev, podobne ako kedysi v dynastick�ch monarchi�ch. Belgicko, Španielsko 

či Veľk� Brit�niu nie je z tohto pohľadu možn� označovať bez v�hrad za n�rodn� št�ty, 

ale sk�r za št�ty n�rodnostn�. T�to pr�ca však bude pojem n�rodn� št�t napriek 

všetk�mu použ�vať štandardne, ako kontrast voči subšt�tnym politick�m jednotk�m. 

Pokiaľ p�jde o eur�psku integr�ciu, pojem je možn� nahradiť jednoznačnejš�m 

term�nom člensk� št�t.

Je tiež nevyhnutn� definovať, ak�m sp�sobom bude pr�ca využ�vať pojem 

regi�n. Ide totiž o pojem veľmi širok� a ambivalentn�. Regi�nom je možn� ch�pať 

ak�koľvek �zemn� jednotku menšiu ako celok (n�rodn� št�t), ktor� vykazuje nejak� 

spoločn� charakteristiky. M�že �sť o regi�n geografick�, historick�, morfologick�, 

spr�vny či turistick�. Eur�pska �nia ch�pe regi�n tiež veľmi široko. Ak vezmeme do 

�vahy obsadenie V�boru Regi�nov, implicitne zist�me, že pre �niu je regi�nom 

ak�koľvek samospr�vna jednotka od obc� až po federalizovan� samospr�vne celky. 

Podľa Keatinga a Jonesa ide o komplexn� fenom�n založen� predovšetk�m na 

ekonomick�ch a politick�ch impulzoch. Ten m�že vznikn�ť ako v�sledok št�tnej 

politiky (postup zhora nadol) alebo z iniciat�vy samotn�ho regi�nu, často s historick�mi 

n�rokmi na n�rodn� odlišnosť (postup zdola nahor).6 Autorka bude pojem regi�n 

využ�vať v jeho zmysle aplikovanom vo V�bore Regi�nov. Ide teda v našom pr�pade o 

ak�koľvek subšt�tnu samospr�vnu jednotku, je to oblasť, či �zemie s politick�m 

rozmerom. Pojem tu nebude mať žiaden politicky sporn� druhotn� v�znam7, je to 

jednoducho veľk� všeobecn� kateg�ria subšt�tnych jednotiek.

Pre potreby tejto state je d�ležitejšie zadefinovať regionalizmus, keďže ten b�va 

často zamieňan� s nacionalizmom. Regionalizmus a nacionalizmus sa riadia podľa 

odlišnej logiky a odlišn�ch princ�pov. Regionalizmus sleduje organizačn� efektivitu, 

6 Jones B., Keating M. (vyd.): The EU and the Regions. Oxford University Press 1995.
7 Šk�ti sa napr�klad nepovažuj� za regi�n, ale za n�rod. Označenie regi�n m�žu ch�pať ako politicky 
�čelov� podcenenie ich vlastnej autodefin�cie.
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nacionalizmy maj� za cieľ požadovať alebo garantovať odlišnosť. Z�kladom 

nacionalizmov je spoločn� identita, komunita, ktor� m� spoločn� kult�rne znaky a siln� 

pocit n�ležitosti k tejto komunite.8 Nacionalizmus je preto možn� ch�pať ako ist�, 

špecifick� druh regionalizmu, ktor� sa neobmedzuje len na ekonomick� a spr�vne ciele.

.V�žne probl�my s n�zvoslov�m vznikaj� v s�časnom Španielsku. Pojem 

španielsky n�rod je s�ce �stavne zakotven�, ale nacionalisti ho s�stavne spochybňuj� 

a nepovažuj� ho za politicky korektn�. Podobne je tomu aj s popul�rnym a azda 

najčastejš�m pomenovan�m dominantn�ho �radn�ho jazyka – španielčina. Nacionalisti 

preferuj� �stavn� term�n kast�lčina, pretože v krajine sa hovor� aj troma ďalš�mi 

�radn�mi jazykmi (katal�nsky, baskicky a gal�cijsky), pričom kast�lčina sa nem� 

vyd�vať za univerz�lny jazyk na celom �zem� Španielska. Obyvatelia jednotliv�ch 

auton�mnych spoločenstiev sa zase nesm� ofici�lne označovať za n�rod, ako stanovil 

z�kon z roku 1981.9 Katal�nsky parlament si v roku 2006 schv�lil reformovan� 

auton�mny štat�t, ktor� definuje v preambule katal�nsky n�rod. Tento štat�t však pr�ve 

kv�li spom�nan�mu kontroverzn�mu ustanoveniu nem�že vst�piť v platnosť, lebo jeho 

pr�padn� proti�stavnosť sk�ma už tri roky španielsky �stavn� s�d.10 Španielska �stava 

pozn� len n�rodnosti a regi�ny v r�mci nerozdeliteľnej jednoty španielskeho n�roda11,

pričom nedefinuje, o ktor� n�rodnosti ide. Všeobecne uzn�van� s� však „historick� 

n�rodnosti“, t.j. n�rodnosti, ktor� počas druhej republiky (1931-39) minim�lne 

v referende rozhodli o vlastnej vl�de a inštit�ci�ch. Ide o Katal�nsko, Baskicko 

a Gal�ciu.12 Andal�zia sa tiež snaž� profilovať ako historick� n�rodnosť, čo si nakoniec 

presadila v novom auton�mnom štat�te z roku 2007. Ot�zka n�zvoslovia v španielskych 

re�li�ch je teda pomerne citliv�. Term�ny baskick� alebo katal�nsky n�rod m�žu mať zo 

spom�nan�ch pr�čin ist� normat�vnu hodnotu, podobne ako �stavne zakotven� term�n 

španielsky n�rod. Pokiaľ ide o „n�rodnosti“ v Španielsku, v�čšina autorov použ�va 

term�n n�rody (Balfour, Keating, Nagel), i keď to nie je v s�lade s ofici�lnou 

španielskou terminol�giou. T�to pr�ca sa nenech� strhn�ť precitlivenosťou oboch str�n 

8 J�uregui Gurutz: El derecho de autodereminaci�n en el siglo XXI: especial referencia al Pa�s Vasco. 
Revista de Occidente, j�l 2001,s. 233. (2.9.2009)
9 Liebert Ulrike: Spanien in: Wehling, Hans-Georg (vyd.): Regionen und Regionalismus in Westeuropa. 
Kohlhammer -Taschenb£cher 1987, s. 141.
10 El fallo del Constitucional sobre el Estatuto catal�n fijar� como �nica naci�n a Espa�a, El Pa�s, 
01.03.2010 at: http://www.elpais.com/ (8.1.2010)
11 La Constituci�n Espa�ola, 1978, at: http://www.la-moncloa.es/NR/rdonlyres/79FF2885-8DFA-4348-
8450-04610A9267F0/0/constitucion_ES.pdf, (24.10.2009)
12 Liebert Ulrike, 1987, s.142.
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na �kor pochopiteľnosti textu a bude použ�vať symetricky term�ny baskick� i španielsky 

n�rod, pričom kriticky vyhodnot� legitimitu oboch konceptov. V pr�pade geografick�ch 

n�zvov v Baskicku s� pre jednoduchosť použit� španielske n�zvy, existuj� však vždy i

ekvivalenty baskick�.

V šk�tskom pr�pade je terminol�gia menej problematick�. Šk�ti s� uzn�van� ako 

jeden zo štyroch n�rodov Spojen�ho Kr�ľovstva.13 Pojem britsk� n�rod, ktor� m� s�ce 

ako tak� probl�my s identitou, nie je pre nacionalistov do takej miery kontroverzn�, 

lebo ide o term�n zastrešuj�ci anglick�, šk�tsky, walesk� a �rsky n�rod. �stavne

zakotven� španielsky n�rod naopak zahŕňa tak Španielov ako aj t�ch, ktor� sa za 

Španielov rozhodne nepovažuj�. V pr�ci sa bude vyskytovať i pojem devol�cia, ktor� je 

v britsk�ch politick�ch re�li�ch použ�van� namiesto term�nu decentraliz�cia.

Pr�ca je rozdelen� do troch logick�ch kapitol. Prv� obsahuje teoretick� z�klad 

nacionalizmu, subšt�tneho nacionalizmu a secesionizmu tak, ako tieto koncepty ch�pe 

autorka. Z teoretick�ch konceptov n�sledne vypl�va metodol�gia pr�ce, ktor� uzatv�ra 

prv� kapitolu. Druh� kapitola sa venuje kompar�ci� baskick�ho a šk�tskeho 

nacionalizmu v piatich kľ�čov�ch oblastiach, analyzuje a porovn�va ich hist�riu 

a vznik, jazyk, v�ľu byť n�rodom, ekonomick� aspekty a nositeľov nacionalizmu 

v spoločnosti. T�to kapitola m� sl�žiť prim�rne k lepšiemu pochopeniu oboch 

nacionalizmov, autorka sa pok�ša o objekt�vny pr�stup a nadhľad umožňuj�ci vidieť 

širšie s�vislosti. Tretia kapitola n�sledne sk�ma vplyv decentraliz�cie a členstva 

v Eur�pskej �nii na analyzovan� nacionalizmy. 

V literat�re sa k subšt�tnym nacionalizmom zvykne najčastejšie pristupovať 

izolovane, ako ku špecifick�m probl�mom, sk�maj� sa hlavne v kontexte vlastn�ho 

n�rodn�ho št�tu a jeho re�li�. Komparat�vny pr�stup sa obvykle uplatňuje v r�mci 

jednotliv�ch št�tov, porovn�vaj� sa subšt�tne nacionalizmy v r�mci Španielska 

(Katal�nsko, Baskicko, Gal�cia)14 alebo v r�mci Brit�nie, najm� v s�vislosti 

s devol�ciou (Šk�tsko a Wales). Cezhraničn� komparat�vne anal�zy subšt�tnych 

nacionalizmov nie s� tak�m čast�m javom. Relat�vne často sa však porovn�va Baskicko 

a Severn� �rsko, pričom je d�raz kladen� na terorizmus a n�silie spojen� 

13 Murkens, Jo Eric.: Scottish Independence. A Practical Guide. Edinburgh University Press, 2002, s. 20.
14 Napr�klad autori Sebastian Balfour 2007, Juan Pablo Fusi 2003
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s nacionalizmom v t�chto oblastiach. Mnoh� autori však zd�razňuj�, že ide o v�razne 

odlišn� pr�pady.15 V severo�rskom konflikte je možn� hovoriť o hlbokom 

postkoloni�lnom probl�me medzi dvoma odlišn�mi n�božensk�mi a etnick�mi 

skupinami. V Baskicku je to intern� konflikt jednej etnickej skupiny, n�boženstvo 

a postkoloni�lny rozmer tu dnes nezohr�vaj� žiadnu �lohu. Kompar�cia t�chto dvoch 

regi�nov nie je preto ide�lna, keďže s� to pr�pady vo v�čšine aspektov veľmi odlišn�. 

Podobne je tomu aj v našom pr�pade Baskicka a Šk�tska. V oboch regi�noch p�sobia 

s�ce do veľkej mieri secesionistick� subšt�tne nacionalizmy,  maj� však veľa z�sadn�ch 

odlišnost�.  N�silie a terorizmus v Baskicku je d�ležit� faktor, ktor� v�razne ovplyvňuje 

tento prevažne etnick� nacionalizmus a cel� baskick� spoločnosť. V Šk�tsku tento 

rozmer nie je v�bec pr�tomn�, nacionalizmus je tu občiansky a nen�siln�. Pre t�to pr�cu 

je preto d�ležit� neust�le brať tento rozdiel do �vahy a nesnažiť sa o pr�lišn� 

zjednodušovanie a vyvodzovanie všeobecn�ch z�verov. 

Cezhraničnou kompar�ciou subšt�tnych nacionalizmov sa zaober� Michael 

Keating. Vo svojej pre t�to pr�cu z�sadnej publik�cii, Nations against the State z roku 

1996, využ�va met�du komparat�vnej pr�padovej št�die. Keating tu analyzuje šk�tsky, 

katal�nsky a quebeck� nacionalizmus a identitu, ktor� považuje za porovnateľn�, 

pretože ide o prevažne občianske subšt�tne nacionalizmy vo vyspel�ch z�padn�ch 

krajin�ch. Pri jednotliv�ch pr�padov�ch št�di�ch postupuje podľa jednotnej osnovy, 

ktor� odr�žaj� aj n�zvy kapitol. Pre každ� z troch pr�padov popisuje napr�klad identitu 

a zrod nacionalizmu, doktr�nu a z�kladňu nacionalizmu, občiansku spoločnosť, 

ekonomiku či zahraničn� politiku. T�to kostra mu n�sledne umožňuje porovnať 

sk�man� pr�pady v rozš�renom z�vere publik�cie. Autor vol� pr�pady, ktor� vykazuj� 

z�kladn� podobnosti, porovn�va ich a identifikuje v�razn� odlišnosti. Publik�cia 

poch�dza z roku 1996, n�sledkom čoho je už v pr�pade Šk�tska pomerne neaktu�lna, 

lebo nem�že brať do �vahy devol�ciu a vznik parlamentu v roku 1999. Autor sa okrem 

toho venuje tiež eur�pskych regi�nom a nacionalizmom v EU, a preto s� všetky jeho 

publik�cie a čl�nky spom�nan� v zozname literat�ry pre t�to pr�cu mimoriadne 

pr�nosn�.

Z roku 2007 poch�dza ďalšia kľ�čov� komparat�vna publik�cia od autorov 

Balfour a Quiroga,  The Reinvention of Spain. Nation and Identity since democracy. Ide 

prim�rne o pohľad na španielsky nacionalizmus a identitu, časť knihy však rozober� i 

15 Napr�klad Juan Pablo Fusi, 2003, s. 294.
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identitu a nacionalizmus v Baskicku a Katal�nsku. Je to teda vn�trošpanielska 

kompar�cia dvoch subšt�tnych nacionalizmov. Sebastian Balfour je navyše britsk� 

akademik, preto je jeho pohľad obzvl�šť zauj�mav� pre pr�ležitostn� odkazy na britsk� 

realitu.

Pre pochopenie teoretickej a praktickej str�nky secesionizmu boli 

nepostr�dateln� pr�ce Michaela Hechtera (Containing Nationalism a čl�nok The 

Dynamics of Secession) a J.E. Murkensa (Scottish Independence, A Practical Guide). 

Hechter sa vedecky a bez normat�vneho zafarbenia snaž� vytvoriť všeobecne platn� 

te�rie secesionizmu a dynamiky subšt�tnych nacionalizmov. Murkens tiež bez 

normat�vneho hodnotenia pon�ka pohľad na praktick� str�nku možnej šk�tskej secesie 

od Spojen�ho Kr�ľovstva, pričom sa zameriava na jednotliv� praktick� kroky ved�ce k 

nez�vislosti, na ekonomick� dopady a na re�lne pr�klady secesie v Eur�pe 20.storočia.

Literat�ra o baskickom nacionalizme je naopak často problematick� pre jasn� 

normat�vne zafarbenie. Pr�ce politol�ga Antonia Elorzu, či  filozofa Fernanda Savatera 

s� nap�san� z pohľadu „bojovn�kov“ proti radik�lnemu a n�siln�mu baskick�mu 

nacionalizmu (obaja s� členmi r�znych občianskych združen� s t�mto zameran�m) 

Napriek tomu s� však vynikaj�ce na pochopenie polariz�cie baskickej spoločnosti vo 

všetk�ch rovin�ch spoločensk�ho a politick�ho života. Jedin� publik�cia poch�dzaj�ca 

naopak od autora z t�bora umiernen�ch nacionalistov je kniha Euzkadi: la transici�n 

inacabada od Carlosa Garaikoetxea, b�val�ho lehendakariho (baskick�ho premi�ra) 

a š�fa strany PNV, resp. odštiepeneckej strany Baskick� Solidarita (EA). Nestrann� 

a vyv�žen� pohľad umožňuje napr�klad pr�ca španielskeho historika Pabla Fusiho La 

Patria Lejana, ktor� pojedn�va o subšt�tnych nacionalizmoch v 20.storoč�. Ako 

všeobecn� prehľadov� publik�cie o oboch nacionalizmoch sa daj� využiť knižky 

z vydavateľstva Lidov� Noviny – Baskov� a Dějiny Skotska. V oboch pr�padoch ide 

o prehľad hist�rie t�chto n�rodov s d�razom na staršie dejiny.

Medzi najd�ležitejšie pramene patr� antol�gia spisov Sabina Aranu, zakladateľa 

strany PNV a otca baskick�ho nacionalizmu. Je zaraden� medzi pramene, lebo nejde 

o vedeck� publik�ciu, ale o zbierku xenof�bnych až rasistick�ch čl�nkov z konca 19. 

storočia, ku ktor�m sa dodnes do istej miery hl�sia obe vetvy baskick�ho nacionalizmu. 

V šk�tskom pr�pade obdobn� ideol�g ch�ba. Pr�ca ďalej využ�va vo zv�šenej miere

prieskumy verejnej mienky, ktor� je možn� vo v�bornej kvalite n�jsť na str�nkach 



Diplomov� pr�ce Subšt�tny nacionalizmus v EU. Baskicko a Šk�tsko

- 16 -

agent�ry Eurostat (EU), Euskobarometro (Baskicko) a na str�nkach šk�tskej vl�dy 

i s�kromnej agent�ry ICM (Šk�tsko).

1. Teoretické východiská práce a metodológia
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Nacionalizmus a národ

Ťažiskom tejto pr�ce je subšt�tny nacionalizmus. K�m sa však dopracujeme k jeho 

defin�ci�, je nevyhnutn� objasniť teoretick� z�klad samotn�ho nacionalizmu, ktor� je 

v literat�re obš�rne a pomerne vyčerp�vaj�co pop�san� autormi ako je Eric Hobsbawm, 

Arnošt Gellner, Ernest Renan, Benedict Anderson či John Breuilly. V�čšina teoretikov 

definuje ako prv� nacionalizmus a až n�sledne n�rod. Na rozdiel od presvedčenia 

nacionalistov, t�to uzn�van� teoretici nepovažuj� n�rody za vopred predurčen� jednotky, 

ale za celky nacionalizmom umelo vytvoren�. Podľa kľ�čov�ho česko-nemeck�ho 

odborn�ka na nacionalizmus, Ernesta Gellnera, s� n�rody v�sledkom n�hody, nie s� 

všeobecnou nutnosťou.16

Čo je teda nacionalizmus? Všeobecne uzn�van� odpoveď je op�ť Gellnerova 

defin�cia: „Nacionalizmus je p�vodne politick� princ�p, ktor� tvrd�, že politick� 

a n�rodn� jednotka musia byť zhodn�.“17 Etnick� hranice nemaj� byť preťat� 

politick�mi hranicami. Tento dnes mocn� politick� princ�p je v�sledkom modernej 

doby, plne sa rozvinul vo svojej politickej podobe až v 19. storoč� s pr�chodom 

n�rodn�ch št�tov. Predt�m boli hlavn�mi eur�pskymi štrukt�rami dynastick� r�še 

a katol�cka cirkev.18 Prečo a ak�m sp�sobom sa tento stav zmenil? Ako z�skal 

nacionalizmus tak� hybn� silu, že dok�zal prestavať štrukt�ru Eur�py na syst�m 

n�rodn�ch št�tov? Z diel popredn�ch teoretikov nacionalizmu sa daj� vyč�tať mnoh� 

pr�činy vzniku nacionalizmu, aj keď nie je jednoduch� pomenovať tie kľ�čov�. Z�sadn� 

bol podľa Gellnera pr�chod priemyslovej spoločnosti, ktor� si vyžadovala vzdelan�ch 

jedincov, a preto na rozdiel od agr�rnej spoločnosti zaviedla „exo-v�chovu“ v 

inštit�ci�ch št�tnej vzdel�vacej infraštrukt�ry, a t�m vytvorila spoločn� kult�rnu 

identitu. 19 Z�roveň tak prekonala triedne rozdiely, priepasť medzi masami a elitou, 

ktor� dovtedy br�nila sformovaniu akejkoľvek spoločnej identity. Britsk� autor 

Benedict Anderson kladie hlavn� d�raz na kn�htlač a rozmach miestnych jazykov na 

�kor latinčiny. Zdrojom n�rodn�ho povedomia sa podľa neho stalo masov� vyd�vanie 

kn�h v zrozumiteľn�ch jazykoch, ku ktor�mu došlo v 16. a 17.storoč� z pragmatick�ch 

komerčn�ch d�vodov, keďže latinčinu ovl�dala len �zka vrstva potenci�lnych čitateľov. 

16 Gellner, Ernest: N�rody a nacionalizmus. Hř�bal, Praha 1993, s 17-18.
17 Ibidem, s. 12. 
18 Ibidem.
19 Ibidem, s. 45.
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Veľk� roľu zohralo tiež š�renie jazykov ako n�stroj spr�vnej centraliz�cie 

absolutistick�ch monarchov.20 Obaja autori vidia prvopočiatky vzniku nacionalizmu 

v rozvoji kult�ry, miestnych jazykov a vzdelanosti, ktor� priniesla priemyslov� 

spoločnosť a modernita. 

Odkedy teda m�žeme hovoriť o nacionalizme a n�sledne aj o n�rode 

v modernom zmysle slova? Vplyvn� britsk� ľavicov� historik Eric Hobsbawm, 

podobne ako s�časn� česk� autor Miloslav Hroch, označuje nacionalizmus „za dieťa 

neskor�ho 19. storočia.“ V�čšina odborn�kov sa prikl�ňa k polovici 19. storočia, kedy si 

z�skal tento politick� princ�p najprv �zku skupinu liter�tov a n�sledne schopnosť 

mobilizovať masy. Ďalš� britsk� autor Anthony Smith datuje vznik nacionalistick�ho 

hnutia a ideol�gie do poslednej štvrtiny 18. a prvej dek�dy 19. storočia. Ide o obdobie 

od delenia Poľska a americkej vojny o nez�vislosť po nemeck� a prusk� reakciu na 

Franc�zsku revol�ciu a napoleonsk� dobyvateľsk� v�pravy.21 Autor pražsk�ho p�vodu 

Hans Kohn vo svojej zn�mej typol�gii rozlišuje v tejto f�ze dve formy nacionalizmu –

politick� a racion�lny na „Z�pade“ (Anglicko, Franc�zsko, Holandsko, Švajčiarsko, 

Spojen� št�ty, Brit�nia) a kult�rny a mystick� na „V�chode“ (stredov�chodn� Eur�pa 

a �zia). Rozhoduj�cim faktorom pre vznik jednej alebo druhej formy nacionalizmu bol

podľa Kohna stupeň rozvoja spoločnost� – sekul�rna, mestsk� kult�ra s jasn�mi etno-

politick�mi hranicami na Z�pade a agr�rne spoločnosti s nejasn�mi hranicami na 

V�chode. V�chodn� nacionalizmus reagoval potom na ten z�padn�, na rozdiel od 

racionalistick�ho občianskeho modelu z�padn�ch n�rodov však oslavoval prirodzen� 

puto medzi roľn�kom, p�dou a komunitou.22 Americk� sociol�g Michael Hechter 

prin�ša origin�lnu univerz�lnu te�riu vzniku nacionalizmu, ktorou sa snaž� vysvetliť 

tento fenom�n kdekoľvek na svete. Až do 19. storočia podľa neho št�ty kv�li 

technick�m prek�žkam využ�vali nepriamu spr�vu svojich �zem�. S priemyselnou 

revol�ciou boli št�ty vďaka infraštrukt�re a technike schopn� centralizovať svoju moc 

a vl�dnuť priamo na celom svojom �zem�. V d�sledku priamej spr�vy vznikol najprv 

nacionalizmus št�totvorn� a n�sledne nacionalizmy perif�rne.23

20 Anderson, Benedict: Představy společenstv�: �vahy o původu a š�řen� nacionalismu, Karolinum, Praha 
2008, s. 55-57.
21 A. Smith: Nationalism and the historians, International Journal of Comparative Sociology, Vol.33, 
No.1-2, 1992,s.60.
22 Kohn in :Hutchinson, John: Moral Innovators and the Politics of Regeneration,  International Journal 
of Comparative Sociology, Vol. 41, 2000. s. 106.
23 Hechter, Michael: Containing Nationalism. Oxford University Press 2000
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V�voj nacionalizmu a n�roda v nespochybňovan�ch št�toch s dlhou hist�riou 

(Z�pad) je v literat�re podľa Hobsbawma menej spracovan�, aj keď nepochybne 

zauj�mav�.24 Pre �čely tejto pr�ce je však d�ležit� pochopiť, ak� bol a na akom z�klade 

sa tvoril pr�ve nacionalizmus v z�padnej Eur�pe, pretože tento n�sledne formoval 

n�rodn� identitu Španielov či Britov. Išlo teda o nacionalizmus politick� a racion�lny, 

ktor� nez�pasil s probl�mom politicko-etnicky neohraničen�ho �zemia. Britsk� 

historička Linda Colley p�še o formovan� britsk�ho n�roda, ktor� datuje medzi roky 

1707 (Z�kon o �nii) a 1837 (začiatok viktori�nskej doby bez neust�lych vojen), kedy 

bola Brit�nia takmer bez prest�vky vo vojnovom stave proti odvek�mu nepriateľovi -

Franc�zsku. V tejto konfront�cii Walesanov, Šk�tov a Angličanov s „In�m“ sa 

sformoval britsk� n�rod.25 Protestantsk� Briti sa sformovali  vymedzen�m sa voči 

katol�ckemu rivalovi, katol�ckej kontinent�lnej Eur�pe i voči americk�m kol�ni�m bez 

kult�ry a n�boženstva.26 Franc�zi sa deklarovali n�rodom počas franc�zskej revol�cie 

ako protip�l k monarchistickej moci („Nech žije n�rod“ bolo heslom revolučn�ho davu). 

Ešte v sl�vnej Encyklop�dii franc�zskych osvietencov je n�rod definovan� ako 

„kolektív, ktorý spadá pod jednu vládu“.27 Od roku 1789 sa postupne posilňuje 

prepojenie št�tu a n�roda v zmysle politickom, kult�rnom i symbolickom. Franc�zsko 

sa st�va modelom pre ostatn� eur�pske krajiny.28

Španielsky n�rod m�že hľadať historick� symboliku už v katol�ckej 

rekonkviste, ktor� na konci 15.storočia ukončila dob�vanie polostrova z r�k Arabov 

a t�m zjednotila �zemie pod veden�m katol�ckych kr�ľov z Kast�lie a Aragonu. 

Politick� n�rod sa formoval až po tzv. vojne o nez�vislosť (Guerra de Independencia), 

ktor� v španielskom kontexte označuje vyhnanie napoleonsk�ch vojsk z �zemia 

Španielska. N�sledne, v roku 1812 vznikla prv� španielska liber�lna �stava prijat� 

kongresom v C�dize. Niektor� autori tvrdia, že žiadnu z t�chto symbolick�ch udalost� sa 

španielskemu nacionalizmu v 19. storoč� nepodarilo dostatočne využiť pri tvorbe 

24 Hobsbawm, Eric J.: Nationen und Nationalismus. Mythos und Realität seit 1790. Deutscher  
TaschenbuchVerlag, M£nchen 1998, s. 22
25 Colley vysvetľuje, že �ri neboli zahrnut� do konceptu britsk�ho n�roda, z d�vodov geografick�ch 
a n�božensk�ch. Colley, Linda: Britishness and Otherness: An Argument
The Journal of British Studies, Vol. 31, No. 4 (Oct., 1992), pp. 309-329, s.314
26 Colley, Linda:Britons: Forging the Nation 1707-1837, Yale University Press, New Haven, Conn 1992. 
27 Soboul, Textes choisis de l’Ebcyclop�die, s. 173 In Elorza A: El 98 y la Crisis del Estado-Naci�n 
In:Guere�a, Mu�oz: Los nacionalismos en la Espa�a contempor�nea, CEDMA, Malaga  2006, s. 43.
28 Elorza A.:  El 98 y la Crisis del Estado-Naci�n In:Guere�a, Mu�oz: Los nacionalismos en la Espa�a 
contempor�nea, CEDMA, Malaga  2006, s. 43.
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spoločn�ho n�rodn�ho povedomia. V zaostalom Španielsku zlyhala �loha školsk�ho 

syst�mu pri vytv�ran� n�roda (Gellnerova exo-v�chova). Začiatkom 20.storočia si ešte 

60% det� neplnilo povinn� školsk� doch�dzku. Arm�da, ďalš� n�stroj v procese 

n�rodotvorby, bola považovan� za trest pre chudobn�ch, ktor� si nemohli dovoliť 

vyhn�ť sa službe v nej.29 V tak�chto podmienkach španielsky nacionalizmus nedok�zal 

vytvoriť dostatočne pevn�, jednotn� identitu a n�rodn� povedomie, kv�li čomu m� dnes 

ešte v�čšie probl�my s legitimitou, ako je tomu v pr�pade n�roda britsk�ho. 

Pre �čely tejto pr�ce je nacionalizmus definovan� štandardne, ako politick� 

princ�p, ktor� tvrd�, že politick� a n�rodn� jednotka musia byť zhodn�. Nacionalizmus 

mal však odlišn� vznik a v�voj v z�padnej Eur�pe, ako tomu bolo v Eur�pe strednej 

a v�chodnej. Pr�činou rozvoja nacionalizmu, ktor�ho začiatky je možn� datovať na 

prelom 18. a 19. storočia je vlna modernity, ktor� sprev�dzala priemyslov� spoločnosť. 

Bezprostredn�mi sp�šťačmi n�rodotvorby bola tiež reakcia na Franc�zsku revol�ciu, 

centraliz�cia št�tnej moci a vymedzenie sa voči nepriateľsk�mu In�mu.

N�rod je v�sledkom nacionalizmu. Ide preto o pomerne mlad� koncept, aj keď 

Benedict Anderson poukazuje na siln� kontrast objekt�vnej modernosti n�rodov 

z hľadiska historikov oproti ich subjekt�vnej starobylosti v očiach nacionalistov.30 Pre 

spom�nan�ho autora ide o politick� spoločenstvo vytvoren� v predstav�ch - ako 

spoločenstvo zo svojej podstaty ohraničen� a suver�nne.“31 N�rody s� v�sledkom 

n�hody, nie s� všeobecnou nutnosťou, ako sa n�m snažia vysvetliť nacionalisti. Gellner 

spochybňuje tiež m�tus spiacich n�rodov, ktor� sa preb�dzaj�.32

Gellner i franc�zsky priekopn�k te�rie nacionalizmu z 19. storočia, Ernst Renan, 

v podstate zhodne zd�razňuj� dve z�sadn� časti defin�cie n�roda – kult�rnu 

a voluntaristick�. „Dvaja ľudia patria k jedn�mu n�rodu, ak a jedine ak zdieľaj� 

rovnak� kult�ru, pričom kult�ra znamen� s�bor myšlienok, znakov, predst�v 

a sp�sobov spr�vania a dorozumievania sa“, tvrd� Gellner vo svojej kult�rnej 

defin�cii.33 Renan to naz�va spoločn�m vlastn�ctvom bohat�ch spomienok a tiež 

29 Sanz, J: Nacionalismo espa�ol y lugares de memoria In: Taiboo, Carlos (vyd): Nacionalismo espa�ol, 
Los libros de la Catarata, 2007, s. 291-305.
30 Anderson, Benedict, 2008 s. 21.
31 Ibidem, s. 21.
32 Gellner Ernest, 1993, s 17-18.
33 Ibidem, s. 17-18.
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nevyhnutnosťou mať veľa spoločn�ho a veľa zabudn�ť.34 N�rod teda potrebuje spoločn� 

kult�rne povedomie. Druh� nemenej d�ležit� zložka defin�cie je s�stavn� s�hlas 

a prianie žiť spolu, alebo sl�vny Renanov každodenn� plebiscit (Renan). „Dvaja ľudia 

patria k jedn�mu n�rodu, ak a jedine ak uznaj� jeden druh�ho ako patriaceho 

k rovnak�mu n�rodu“, tvrd� Gellner.35 Oboch autorov del� obdobie 100 rokov 

a vych�dzali z odlišn�ch geograficko-kult�rnych prostred�. Voľn�m zhrnut�m oboch ich 

ch�pan� n�roda je teda všeobecne uzn�van� defin�cia, n�rod mus� mať spoločn� kult�rne 

povedomie a v�ľu byť n�rodom. 

Nacionalizmus sa v teoretickej rovine del� na občiansky a etnick�. Občiansky 

nacionalizmus je založen� na racion�lnych, sekul�rnych hodnot�ch a na inštit�ci�ch. 

Nikoho nevylučuje, je inkluz�vny. Pr�kladom by mohol byť nacionalizmus obyvateľov 

Spojen�ch Št�tov. Niektor� autori pritom tak�to občiansku formu za nacionalizmus ani 

nepovažuj�. Etnick� nacionalizmus pracuje s etnicitou, n�boženstvom, preto nie je 

univerz�lny. M� tiež emot�vny rozmer.36 Pr�kladom je baskick� nacionalizmus vo svojej 

p�vodnej, etnicky vymedzenej forme. Keating upozorňuje, že u v�čšiny 

nacionalistick�ch hnut� ide o zmes oboch typov nacionalizmu, podľa publika na ktor� sa 

pr�ve obracaj�. Jazyk občianskeho nacionalizmu je napr�klad d�ležit� pre z�skavanie 

medzin�rodnej legitimity.37

Formy nacionalizmu

Ako bolo vysvetlen� v predošlej podkapitole, nacionalizmus vytv�ra n�rody až od 

začiatku 19.storočia. V reakcii na tento proces, ako aj na proces moderniz�cie 

a industrializ�cie vznik� na konci 19. storočia nacionalizmus vo svojej subšt�tnej forme. 

Fenom�n v literat�re označovan� ako subšt�tny, minoritn�, perif�rny, mikro- či etno-

nacionalizmus, podľa Keatinga „vyvracia exkluz�vne n�roky št�tneho nacionalizmu 

a snaž� sa z�skať pr�vo na sebaurčenie pre skupiny, ktor�  zahŕňa.“ V minulosti bol 

považovan� za obyčajn� regionalizmus, autonomizmus a za prek�žku v pokroku.38 Ako 

34 Renan, Ernst: What is a Nation? 1882 in http://ig.cs.tu-
berlin.de/oldstatic/w2001/eu1/dokumente/Basistexte/Renan1882EN-Nation.pdf, (12.10.2009).

35 Gellner 1993, s 17-18.
36 Keating, Michael: Naciones contra el Estado. El nacionalismo de Catalu�a, Quebec y Escocia, Ariel, 
Barcelona 1996, s. 17-18.
37 Ibidem, s.18.
38 Keating Michael, 1996, s. 31-33.
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presne tak�to nacionalizmus vznikol? Ide o veľmi širok� heterog�nnu podmnožinu 

nacionalizmu, je teda ťažk� n�jsť charakteristiky so všeobecnou platnosťou. Tak�to 

nacionalizmy vznikali často vo vyspel�ch oblastiach, priekopn�ckych v 

rozvoji priemyselnej revol�cie. Niektor� vznikli v negat�vnej reakcii na vlnu modernity 

(baskick� nacionalizmus), in� boli naopak založen� na vlastnom pokroku (katal�nsky 

a šk�tsky nacionalizmus). 39 Napr�klad Katal�nsko, svoj�m stupňom moderniz�cie 

porovnateľn� s oblasťou Piemont-Lombardsko, ktor� v Taliansku st�la v čele 

vznikaj�ceho n�rodn�ho št�tu, sa c�tilo mať neadekv�tne politick� postavenie v r�mci 

zaostal�ho Španielska. Baskick� nacionalizmus vznik� naopak v odmietan� modernity 

a uchyľuje sa k m�tu šťastnej, od Španielska nez�vislej, preindustri�lnej spoločnosti.40

Hechter vysvetľuje v pr�pade Spojen�ho Kr�ľovstva vznik keltsk�ho nacionalizmu 

(�rsko, Wales, Šk�tsko) ako d�sledok „vn�torn�ho kolonializmu“, ktor� marginalizoval 

spom�nan� perif�rne regi�ny v 19. storoč�.41 Tie mali potom pocit, že ich politick� 

vplyv a �časť na spravovan� št�tu nezodpoved� ich hospod�rskemu pr�spevku 

(Katal�nsko).

Španielsky historik a odborn�k v oblasti nacionalizmu, Juan Pablo Fusi, využ�va 

term�n Walkera Connora „etno-nacionalizmus“, ktor�m pomen�va rozmach 

nacionalistick�ch hnut� v z�padnej civiliz�cii od polovice 60-tych rokov. Fašizmus 

a xenof�bia druhej svetovej vojny na čas zdiskreditovali nacionalizmus ako tak�. 

Svojho n�vratu sa však podľa Fusiho dočkal v podobe černošsk�ho boja za menšinov� 

pr�va a n�sledne  v podobe intenz�vneho vypuknutia ďalš�ch etno–nacionalizmov 

v z�padnej Eur�pe 60-tych a 70-tych rokov. Všetky sa vyznačuj� spoločnou snahou 

o sebaurčenie n�rodov, menš�n a n�rodnost�.42 Baskick�, fl�msky, walesk�, korzick�, 

gal�cijsk� a �rsky nacionalizmus sa vyprofilovali ako nacionalizmy etnick�. Etnicita, 

spoločn� p�vod a jazyk s� z�kladom ich identity a n�rodnosti. Naopak nacionalizmy 

Quebecu, Katal�nska a pravdepodobne aj Šk�tska s� podľa Fusiho založen� na 

občianskom princ�pe. Napriek nespornej d�ležitosti kult�ry a jazyka, ich z�kladom s� 

39 Balfour Sebastian, Quiroga Alejandro: The Reinvention of Spain. Nation and Identity since democracy. 
Oxford University Press, Oxford 2007, s. 127-128.
40 Elorza Antonio:  El 98 y la Crisis del Estado-Naci�n In:Guere�a, Mu�oz: Los nacionalismos en la 
Espa�a contempor�nea, CEDMA, Malaga  2006, s. 48.
41 Fusi,Pablo, 2003, s. 283.
42 Ibidem, s.283.
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hodnoty a politick� filozofia demokracie, občianskej spoločnosti a individu�lnych i 

občianskych pr�v.43

Hechter pracuje s term�nom perif�rny nacionalizmus, definovan� ako 

nacionalizmus, ktor� sa snaž� o sebaurčenie oddelen�m vlastn�ho n�roda od 

hostiteľsk�ho št�tu.44 Tento vznikol podľa neho všade na svete v reakcii na 

n�rodotvorn� nacionalizmus, v d�sledku priemyselnej revol�cie a modernity, ktor� 

umožnila nastoliť priamu vl�du nad cel�m �zem�m št�tu. Keďže existuje viac 

perif�rnych regi�nov v r�mci št�tov, ako št�tov samotn�ch, je perif�rny nacionalizmus 

jednoznačne najčastejš� typ nacionalizmu na svete.45

Tak�to nacionalizmus b�va označovan� za nacionalizmus minoritn� (Keating, 

Nagel), perif�rny (Hechter, Keating), region�lny (Balfour 2007), etno-nacionalizmus 

(Connor, Fusi), mikro-nacionalizmus alebo dokonca za nacionalizmus separatistick� 

(Keating). Je však nutn� dodať, že mnoh� zo spom�nan�ch autorov uv�dzaj� tieto pojmy 

ako synonym�, ktor� označuj� v podstate jeden širok� modern� fenom�n.46 Niekedy sa 

tiež použ�va v�raz subšt�tny nacionalizmus (sub-state nationalism), ktor� je už zo svojej 

defin�cie dosť všeobecn� nato, aby bez v�hrady zahrnul všetky nacionalizmy tohto 

druhu v Eur�pskej �nii. Niektor� totiž nie je možn� ch�pať ako jednoznačne perif�rne 

či minoritn� (Belgicko), in� nie s� separatistick� (španielska Gal�cia), ďalšie nemaj� 

jasn� etnick� rozmer (Šk�tsko) a podobne. Všetky však p�sobia vo vn�tri člensk�ho 

št�tu, kde spochybňuj� jeho exkluz�vny n�rok na suverenitu a snažia sa s v�čš�m či 

menš�m d�razom o n�rodn� sebaurčenie. Subšt�tny nacionalizmus je preto pre �čely 

tejto pr�ce najvhodnejš�m term�nom. 

Secesionizmus a secesionistický nacionalizmus

Baskick� a šk�tsky nacionalizmus považuje autorka tejto pr�ce za nacionalizmy so 

secesionistick�mi (odštiepeneck�mi) tendenciami. Čo je teda secesionizmus? Americk� 

autor Hechter tvrd�, že neexistuje komplexn� te�ria secesionizmu a s�m sa pok�ša 

navrhn�ť ist� teoretick� predpoklady: „Secesionizmus je požiadavka na form�lne 

43 Ibidem, s.285.
44 Hechter, Michael: Containing Nationalism. Oxford University Press 2000, s. 70.
45 Ibidem, s. 70-71.
46 Napr. Keating 1996, s. 31 alebo Fusi, 2003 s.281.
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opustenie centr�lnej politickej autority jej členskou jednotkou alebo jednotkami na 

z�klade n�roku na nez�visl� suver�nny status“.47 „Ako tak� sa odlišuje od separatizmu, 

ktor� nesleduje podobn� opustenie (celku), a tiež od oslobodeneck�ch hnut� v kol�ni�ch, 

ktor� nie s� subjednotkami hostiteľsk�ch št�tov. Secesia je �spešn�, keď je tento odchod 

uznan� hostiteľsk�m št�tom a ostatn�mi št�tmi medzin�rodn�ho spoločenstva.“48

Hechter tvrd�, že je nejasn�, koľko št�tov mus� odštiepeneck� jednotku uznať. �spešn� 

„čist�“ secesia, t.j. odštiepenie časti funguj�ceho št�tu, je zriedkav� jav. Podľa neho 

k tomu došlo len dvakr�t v hist�rii: v roku 1905 v pr�pade secesie N�rska od Šv�dska 

a v roku 1921 sa odštiepilo �rsko od Spojen�ho Kr�ľovstva. 49

Predstavitelia baskick�ho a šk�tskeho nacionalizmu, v pr�pade �vah 

o samostatnosti neprem�šľaj� o jej unilater�lnom vyhl�sen�, ale pr�ve o secesionizme. 

Chc� to dosiahnuť so s�hlasom hostiteľsk�ho št�tu, ku ktor�mu by malo d�jsť napr�klad 

aj vďaka prevažuj�cej verejnej mienke, alebo v�sledku nez�v�zn�ho referenda. 

V Baskicku t�to snahu o s�hlas hostiteľsk�ho št�tu doklad� tzv. pl�n Ibarretxe50

schv�len� nacionalistickou v�čšinou v parlamente vo Vitorii, v Šk�tsku pl�n vl�dnej 

SNP vyp�sať referendum na konci roku 2010, ktor� m� v pr�pade jasn�ho �spechu 

v demokratickej spoločnosti vytvoriť tlak na britsk� s�hlas so secesiou. Secesionizmus 

je proces (v�čšinou nikdy neukončen�), mnoh� nacionalistick� hnutia a regi�ny sa daj� 

označiť za secesionistick�, ot�zka je iba do akej miery. Sk�man� dva subšt�tne 

nacionalizmy maj� však v r�mci Eur�pskej �nie mimoriadne v�razn� secesionistick� 

tendencie, podložen� podporou osciluj�cou možno až okolo 50% obyvateľstva. Autorka 

pr�ce preto považuje baskick� a šk�tsky nacionalizmus za secesionistick� subšt�tne 

nacionalizmy.

Hechter ďalej tvrd�, že „regi�ny, ktor� maj� odlišn� ekonomick� z�ujmy 

a z�roveň odlišn� kult�ry (od hostiteľsk�ho št�tu), maj� najlepšie vyhliadky pre v�voj 

secesionistick�ch hnut�.“51 „Ekonomika, a/alebo inštit�cie a politiky št�tu 

47 Wood 81:110 in Hechter, M: The Dynamics of Secession, Acta Sociologica (Taylor & Francis Ltd); 
1992, Vol. 35 Issue 4, s. 267
48 Hechter, M: The Dynamics of Secession, Acta Sociologica (Taylor & Francis Ltd); 1992, Vol. 35 Issue 
4, s. 267 
49 Ibidem, s.279.
50 Tzv. „Pl�n Ibarretxe“ bol n�vrh b�val�ho predsedu baskickej vl�dy Ibarretxeho na radik�lnu zmenu 
baskick�ho štat�tu (obdoba �stavy pre španielske auton�mne spoločenstv�), ktor� obsahoval okrem in�ho 
pr�vo Baskov na sebaurčenie. V roku 2004 ho schv�lil baskick� parlament vo Vitorii spolupr�cou 
vl�dnych nacionalistov a radik�lnej nacionalistickej ľavice. V roku 2005 pl�n jednoznačne zamietol 
španielsky parlament.
51 Hechter, M: The Dynamics of Secession, Acta Sociologica (Taylor & Francis Ltd); 1992, Vol. 35 Issue 
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vykon�vaj�ceho priamo spr�vu m�žu ovplyvniť potenci�lny pr�nos suverenity pre 

perif�rne n�rody a t�m aj ich secesionistick� požiadavky“.52 Z predch�dzaj�cich tvrden� 

vypl�va, že hlavn� predpoklady určuj�ce mieru secesionizmu u subšt�tnych n�rodov s� 

nasledovn�: odlišn� kult�ra v širokom zmysle slova, odlišn� ekonomick� z�ujmy 

a politika hostiteľsk�ho št�tu voči nim.

Metodológia

Pr�ca si prim�rne kladie za cieľ analyzovať a porovnať faktory, ktor� formuj� oba 

secesionistick� nacionalizmy a n�sledne definovať vplyv decentraliz�cie a Eur�pskej 

�nie na ne. Najvhodnejšou met�dou pre tento �čel je komparat�vna pr�padov� št�dia, 

ktor� sk�ma dva a viac pr�padov a n�sledne ich podrobuje porovn�vacej anal�ze. 

V�skumn�m cieľom bude tzv. kontrast kontextov (contrast of contexts). Pri tomto cieli 

ide o anal�zu sk�man�ho s�boru pr�padov ako tak�ch, prioritou nie je vyvodzovanie 

teoretick�ch z�verov. Na z�klade empirickej reality sa nevytv�raj� nov� 

zovšeobecnenia. Je to typ komparat�vnej št�die, ktor� nevych�dza z vysvetlenia ale 

z porozumenia.53 Kontrast kontextov je jedna z typov komparat�vnej pr�padovej št�die 

klasifikovan� p�nmi Skocpol & Somers v roku 1980. Kompar�cia tu sl�ži k pouk�zaniu 

na jedinečn� znaky jednotliv�ch pr�padov, tento pr�stup umožňuje jasnejšie definovať 

znaky jedn�ho pr�padu v porovnan� s koncepčne alebo funkčne ekvivalentn�mi znakmi 

v inom pr�pade.54 T�to pr�ca napr�klad okrem in�ho analyzuje občiansky charakter 

šk�tskeho nacionalizmu, ktor� bude možn� jasnejšie pochopiť v kontexte kontrastu

s etnick�m nacionalizmom baskick�m.

Baskick� a šk�tsky nacionalizmus s� na prv� pohľad pomerne odlišn� 

(občiansky verzus etnick� a n�siln� nacionalizmus). Oba pr�pady s� po anal�ze 

jednotliv�ch faktorov podroben� porovn�vaniu, v�stupom s� spoločn� a odlišn� znaky. 

Po každej čiastkovej anal�ze okamžite nasleduje pokus o porovnanie. Kv�li 

4, s. 269
52 Hechter, Michael: Containing Nationalism. Oxford University Press 2000, s. 132.
53Karlas, Jan: Komparativn� př�padov� studie v: Drul�k, Petr a kol: Jak zkoumat politiku: kvalitatovn� 
metodologie v politologii a mezin�rodn�ch vztaz�ch. Port�l, Praha 2008, s. 67.
54 Skocpol, Somers, 1980 in: Scheidel: The Standford Ancient chinese and Mediterranean empires, 
Comparative History Project at http://www.stanford.edu/~scheidel/acme.htm.
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prehľadnosti a pochopiteľnosti pr�ce ako v�chodisko posl�ži nasleduj�ci zjednodušen� 

model (viď obr�zok): Oba secesionistick� nacionalizmy tvoria pre �čely pr�ce z�visl� 

premenn�. Sk�maniu autorka podrob� p�ť nez�visl�ch premenn�ch, t.j. p�ť faktorov 

určuj�cich charakter nacionalizmu. Na z�klade teoretick�ho z�kladu nacionalizmu a 

secesionizmu boli zvolen� nasleduj�ce faktory: historick� predpoklady, jazyk, v�ľa byť 

n�rodom, ekonomika a nositelia nacionalizmu. Historick� predpoklady a m�ty, rovnako 

ako jazyk a v�ľa byť n�rodom reprezentuj� odlišn� kult�ru a identitu, ekonomika 

symbolizuje odlišn� ekonomick� z�ujmy hostiteľsk�ho št�tu a Šk�tska/Baskicka. 

Sprostredkovan� premenn� s� v tomto teoretickom modeli decentraliz�cia a členstvo 

v EU, pretože oba tieto fenom�ny posledn�ch dek�d v Baskicku a Šk�tsku ovplyvňuj� 

mieru secesionistick�ch tendenci� v regi�ne. Pr�ca objasn� a porovn� stupeň dosiahnutej 

auton�mie a spokojnosť s ňou pre oba sk�man� pr�pady, ako aj postavenie Baskicka 

a Šk�tska v r�mci EU a jeho implik�cie pre secesionistick� nacionalizmus. 

Historick� predpoklady                                         

Jazyk secesionistick� nacionalizmus šk�tsky

V�ľa byť n�rodom                                      secesionistick� nacionalizmus baskick�

Ekonomika                         (z�visl� premenn�)

Nositelia                                                                              

(nez�visl� premenn�)                                                

decentralizácia EU

(sprostredkovan� premenn�)

Je možn� namietať, že oba nacionalizmy nie s� vhodn� na kompar�ciu pre 

z�sadn� rozdiely vo svojom charaktere i pre rozdielny stupeň auton�mie v r�mci 

n�rodn�ch št�tov (Lond�nom prepožičan� pr�vomoci šk�tskeho parlamentu verzus 

�stavne zakotven� postavenie baskickej moci). Napriek tomu sa autorka domnieva, že 

tak�to komparat�vna pr�padov� št�dia m� svoje opodstatnenie a potenci�lny akademick� 

pr�nos. Každ� z t�chto nacionalizmov je špecifick� a potrebuje samostatn� pr�padov� 

št�diu. V s�lade s metodologick�m pr�stupom pr�ce presk�mam oba rozdielne 

nacionalizmy a pop�šem spoločn� znaky bez amb�cie na všeobecne platn� teoretick� 
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z�very. Tie bude možn� do istej miery vyvodiť v�lučne v poslednej časti o subšt�tnom 

nacionalizme a Eur�pskej �ni�, v ktorej intern� rozdiely prest�vaj� hrať rolu a d�raz sa 

pres�va na interakciu oboch subšt�tnych administrat�v a nacionalistick�ch politick�ch 

str�n s n�rodnou vl�dou a s „Bruselom“.
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2. Baskick� verzus šk�tsky nacionalizmus

Ideov� z�klad baskick�ho a šk�tskeho nacionalizmu

Ak� s� z�kladn� charakteristiky baskick�ho nacionalizmu? Nie je ľahk� n�jsť 

jednoduch� odpoveď, keďže t�to ideol�gia m� svoju radik�lnu a umiernen� verziu 

a navyše prešla v�razn�mi premenami v jednotliv�ch etap�ch. V každom pr�pade je pre 

pochopenie baskick�ho nacionalizmu nevyhnutn� stručne objasniť ideol�giu a politick� 

projekt jeho zakladateľa Sabina Aranu (1865-1903).  Biskajsk� a n�sledne aj baskick� 

nacionalizmus55 sa sformovali ako odpoveď na industrializ�ciu, moderniz�ciu 

a imigr�ciu do regi�nu na konci 19. storočia. Arana považoval za hlavn� probl�m 

prisťahovan�ch robotn�kov („maketos“). T�to prich�dzali do Biskajska vo veľk�ch 

počtoch, boli ochotn� pracovať za v�razne nižšie mzdy ako biskajsk� robotn�ci, a preto

pre miestnych mali znamenať ekonomick� a kult�rnu hrozbu. „Boh a V�sady“ (Dios y 

Fueros) bol slogan biskajsk�ho nacionalizmu zaveden� Aranom. Fuerizmus (hnutie za 

v�sady) znamenal navr�tenie všetk�ch star�ch v�sad, ktor� regi�n pož�val pred 25. 

okt�brom 1839, kedy im boli v�sady odobrat� po prehratej karlistickej vojne (vlastn� 

daňov� a coln� režim, v�nimka zo španielskej povinnej vojenskej služby a pod.)56

Jeden zo z�kladn�ch kameňov jeho učenia m�žeme z dnešn�ho pohľadu označiť 

za rasizmus. Arana vo svojich textoch často na obhajobu baskickej kult�rnej identity 

opakuje, že t�to sa zaklad� na „jedinečnej, čistej rase, nepoškvrnenej in�mi n�rodmi 

v priebehu svojej hist�rie, t�to rasa m� tiež „starod�vny a jedinečn� jazyk, vl�du, 

z�kony, povahu a baskick� zvyky.“57 Španielov považuje za menejcenn�ch vo všetk�ch 

spom�nan�ch aspektoch a apeluje na Biskajcov, aby sa nemiešali s maketos a nenechali 

sa „nakaziť“ ich jazykom a zvyklosťami.  Podľa Aranu bol dobr� Biskajec jedine 

fuerista, separatista a katol�k, s baskick�m menom bez španielskych pr�buzn�ch. Ostan� 

boli maketofili a espaňolisti (prisťahovalci alebo ich prisluhovači). Ideol�gia Sabina 

Aranu je teda xenof�bna a v dnešnej dobe vysoko kontroverzn�. Jeho politick� projekt 

smeruje k �plnej nez�vislosti, či už by šlo o nez�vislosť pre Biskajsko alebo nez�visl� 

55 Baskick� nacionalizmus sa spočiatku formoval ako biskajsk� nacionalizmus v priemyselnej provincii 
Vizcaya, ktor� bola hlavn�ch cieľom španielskych migrantov za pr�cou. Odtiaľ sa postupne s �spechom 
Aranovej strany rozš�ril i do ďalš�ch provinci�.
56 Antol�gia de Sabino Arana, s. 200.
57 Ibidem, s. 230.



Diplomov� pr�ce Subšt�tny nacionalizmus v EU. Baskicko a Šk�tsko

- 29 -

konfeder�ciu bratsk�ch n�rodov spojen�ch rasou, jazykom, povahou a zvyklosťami. 

Navrhuje prizvať aj ostatn� Baskami ob�van� regi�ny (Alava, Gipuzkoa, Lapurdi, 

Navarra, Naparrobera a Zuberoa) a vytvoriť konfeder�ciu na z�klade rasy 

a n�boženstva. Minim�lne v prv�ch rokoch navrhuje nevpustiť do tejto konfeder�cie 

Španielov, aby sa uľahčilo vymazanie st�p, zvykov a jazyka utl�čateľov.58

Zd� sa byť nepredstaviteľn�, aby sa Aranove xenof�bne a anachronick� učenie 

prejavovalo v modernom baskickom nacionalizme. Sabino Arana je dodnes napriek 

všetk�mu hrdinom, mnoh� ulice nes� jeho meno, najsilnejšia politick� strana od roku 

1981, Baskick� nacionalistick� strana (PNV) sa hrdo hl�si k svojmu zakladateľovi, 

otcovi baskick�ho nacionalizmu.59 Z jeho ideol�gie sa zachoval kľ�čov� 

protišpanielsky prvok (antiespa�olismo). Radik�lni nacionalisti (ETA, Herri Batasuna) 

považovali Španielsko vždy za utl�čateľsk� št�t, za nepriateľa, ktor�ho treba poraziť. 

Dokonca aj umiernen� nacionalisti, reprezentovan� predovšetk�m stranou PNV, mali 

vždy prevažne negat�vny postoj voči Španielsku, s v�nimkou nevyhnutnej pragmatickej 

politiky pri vyjedn�van� baskick�ho štat�tu (Estatuto de Guernica). Protišpanielsky 

postoj vo svojich r�znych podob�ch bol znakom identity baskick�ho nacionalizmu od 

Aranu až po dnešn� dobu.60 Konečn� cieľ dosiahnutia nez�vislosti (symbolick� n�vrat 

k m�tick�m fueros) je ďalš�m prvkom Aranovho učenia, ktor� tiež dodnes rezonuje 

v baskickom nacionalizme. Dokonca aj umiernen� PNV bola vždy ambivalentn� 

v ot�zke svojho konečn�ho cieľa, pok�ša sa zos�ladiť boj o nez�vislosť v te�rii 

a autonomizmus v praxi.61 N�boženstvo a rasa už v dnešnom baskickom nacionalizme 

nehraj� viac ako margin�lnu rolu. Radik�lny nacionalizmus je naopak ateistick�, 

ľavicov� a antikapitalistick�. Rasov� argument už dnes nie je spoločensky 

akceptovateľn�.

Radik�lnu vetvu baskick�ho nacionalizmu vystihuje baskick� historik Granja 

Sainz heslami: „Baskicko proti Španielsku. Nez�vislosť alebo smrť“ Prv�m radik�lnym 

baskick�m nacionalistom bol Sabino Arana. Strana PNV podporovala republiku (1931 –

1936) a baskick� auton�miu v r�mci nej, radik�lni nacionalisti sa od nej preto 

58 Ibidem, s. 230
59 PNV prev�dzkuje kult�rnu nad�ciu Sabina Aranu (Fundaci�n de Sabino Arana), ktor� sa zaober� 
št�diom a propag�ciou baskick�ho nacionalizmu.
60 Granja Sainz, Jos� Luis: El siglo de Euskadi. El nacionalismo Vasco en la Espa�a del siglo XX. 
Tecnos, Madrid 2003, s. 43-44.
61 Ibidem, s. 43.
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dištancovali a zd�razňovali doktrin�lnu čistotu Aranovho učenia. Boli veľmi katol�cki, 

kritizovali španielske nemor�lne zvyky, mysleli v antagonistick�ch kateg�ri�ch 

my(patrioti)/oni, nez�vislosť/nič, neexistovala pre nich stredn� cesta, akou by bola 

auton�mia. Prelom v radik�lnom nacionalizme sp�sobila ETA, teroristick� organiz�cia 

založen� v roku 1959. S v�nimkou n�božensk�ho učenia nadviazali s�ce na Aranovu 

doktr�nu, ale centr�lny symbol rasy nahradili jazykom (euskera). Protišpanielske 

Aranove učenie aplikovali na frankistick� �tlak a prešli od slov k n�siln�m činom. Ich 

hlavn�m ideol�gom sa v 60-tych rokoch stal lingvista Federico Krutwig, ktor� Aranovu 

ideol�giu pre potreby novej gener�cie upravil, klad�c d�raz na baskičtinu a na 

guerillov� boj proti koloniz�torskej španielskej moci.62 V roku 1978 vznikla strana 

Herri Batasuna, politick� vetva radik�lneho nacionalizmu, ktor� pod r�znymi menami 

prež�vala v demokratickom Španielsku až do radik�lneho z�sahu �stavn�ho s�du, ktor� 

ju v posledn�ch rokoch zrušil, ako aj všetky jej pr�buzn� strany (posledne v roku 2008). 

Radik�lny baskick� nacionalizmus dnes s�ce nem� leg�lne politick� zast�penie 

v parlamente a v stran�ckom syst�me Baskicka, napriek tomu samozrejme nezanikol. 

Vo svojej podstate je etnick�, keďže neodsudzuje n�silie, nie je univerz�lny, pracuje 

s etnicitou vo forme jazyka (už nie rasy), m� siln� emot�vny charakter, nie je racion�lny 

a neopiera sa o inštit�cie. Z politick�ho hľadiska je preto neakceptovateľn�, na 

španielskej i eur�pskej �rovni. Radik�lny nacionalizmus je možn� na politickom spektre 

klasifikovať ako radik�lnu ľavicu. Ned�vno zak�zan� strany združen� okolo Herri 

Batasuna a ich pr�vrženci b�vaj� všeobecne označovan� za „izquierda abertzale“ 

(radik�lna nacionalistick� ľavica).

Druh� hlavn� vetva baskick�ho nacionalizmu je stelesnen� stranou PNV. Tak�to 

nacionalizmus by sa v in�ch podmienkach pr�vom označoval za nacionalizmus 

extr�mistick� (občasn� iredentistick� r�torika, ochota spolupracovať s radik�lnymi 

antisyst�mov�mi stranami).63 PNV s�ce podporovala druh� republiku a v novodobej 

demokracii tiež inštit�cie baskickej auton�mie, podľa v�čšiny autorov ide však 

o pragmatizmus, ktor� je len taktikou na ceste k maximalizmu. Baskick� spisovateľ 

a akademik Jon Juaristi tvrd�, že jadro ideol�gie baskick�ho nacionalizmu je zhodn� pre 

radik�lnu i „umiernen� formu“: „protišpanielsky pr�stup, ktor� znemožňuje ak�koľvek 

62 Ibidem, s. 54-62.
63 Juaristi, Jon: Los nacionalismos vascos al filo del milenio. Revista de Occidente No. 241, 2001, s. 174.
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formu integr�cie baskick�ho nacionalizmu do španielskeho politick�ho syst�mu. 

Pragmatizmus je len taktick�m n�strojom, ktor�m sa odlišuje umiernen� 

nacionalizmus.64 Tento fakt doklad� ochota PNV spolupracovať s extr�mnymi 

nacionalistami a so stranami napojen�mi na organiz�ciu ETA 65, nev�ľa predefinovať 

ideologick� z�klady Sabina Aranu, ku ktor�m sa znovu prihl�sili pri pr�ležitosti st�ho 

v�ročia strany v roku 1995, či v�roky niektor�ch ned�vnych l�drov strany. Predseda 

Arzalluz (1985-2004) napr�klad vyhl�sil, že PNV nemala „politick� v�ľu hlasovať za 

španielsku �stavu v roku 1978, lebo nikdy neverila v existenciu španielskeho n�roda“, 

ako ho formuluje �stava v čl�nku 2. „Baskick� n�rod sa nezmest� do �stavy“, vyhl�sil 

predseda PNV a vtedajš� predseda auton�mnej vl�dy (lehendakari) Ibarretxe.66 PNV ako 

dlhoročn� vl�dna strana v Baskicku tiež nevystupovala presvedčivo v boji proti n�siliu 

a teroru zo strany organiz�cie ETA, pričom volala po stiahnut� španielskych 

bezpečnostn�ch zložiek zameran�ch na boj proti organiz�ci� p�sobiacich v Baskicku. 

PNV a takzvan� umiernen� baskick� nacionalizmus je konzervat�vny a pravicov�. 

Z uveden�ho vypl�va, že i umiernen� baskick� nacionalizmus m� prevažne 

etnick� charakter. Občianske črty „umiernen�ho“ baskick�ho nacionalizmu sa zdaj� byť 

do veľkej miery len pragmatickou taktikou.  S istou d�vkou zjednodušenia je možn� 

tvrdiť, že baskick� nacionalizmus je dnes st�le prevažne etnick� a v konečnom cieli 

secesionistick�. Jeho z�kladom je jazyk, m�tus o španielskej nadvl�de a protišpanielske 

povedomie. Radik�lny nacionalizmus sa nach�dza v�razne vľavo na politickom spektre, 

umiernen� nacionalizmus a strana PNV s� konzervat�vnou pravicou.

Z�kladn� charakteristiky šk�tskeho nacionalizmu nie je tak zložit� uchopiť, 

keďže nacionalizmus tu nie je do takej miery heterog�nny a spoločnosť nie je zďaleka 

tak� polarizovan� ako v Baskicku. Keating tvrd�, že šk�tsky nacionalizmus m� 

jednoznačne charakter občiansky, a nie etnick�. Panuje tu širok� konsenzus o defin�cii 

Šk�ta ako osoby žij�cej v Šk�tsku. Kult�ra, symboly a jazyk ako d�ležit� prvok 

64 Ibidem, s. 175.
65 V roku 1998 v meste Estella/Lizarra uzavreli strany  umiernen�ho nacionalizmu pakt so 
stranami radik�lneho nacionalizmu. Jedn�m zo z�sadn�ch bodov paktu bolo presadzovať nez�vislosť 
celej baskicky hovoriacej oblasti (Euskal Herria).
66 Granja Sainz,  2003, s. 70.
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existuj�, ale t�to dimenzia tradične nie je pre nacionalistov kľ�čov�.67 „Byť Šk�tom stoj� 

človeka menej ako byt Katal�ncom alebo Walesanom, stač� tam jednoducho žiť.“68

Nacionalistick� diskurz je založen� na praktick�ch argumentoch o inštit�ci�ch, 

zodpovednosti a politike. SNP, strana, ktor� dnes zosobňuje šk�tsky nacionalizmus, 

nepracuje s hist�riou, jazykom, či kult�rou v tradičnom zmysle slova, nesnaž� sa vr�tiť 

d�vnu sl�vu či folklorizovan� minulosť. Centr�lna ideou strany je viera v efektivitu 

šk�tskej samospr�vy a t�žba po šk�tskom hospod�rskom raste. 69

Veľmi d�ležit� je teritori�lny princ�p. Hranice šk�tskeho n�roda maj� byť 

zhodn� s politick�mi hranicami. Šk�tsky n�rod je pritom definovan� teritori�lne, 

v s�lade so šk�tskou hist�riou. Geograficky s� totiž hranice Šk�tska určen� už od vojen 

o nez�vislosť v 14. storoč�, kedy Šk�tsko z�skalo severn� ostrovy od N�rska a Berwick-

upon Tweed na hranici s Anglickom.70 Šk�tsky nacionalizmus bol vždy pacifistick�, 

nem� trad�ciu n�silia, ako je tomu v pr�pade Baskicka. Ak existuj� protianglick� n�lady 

v r�mci šk�tskej spoločnosti, smeruj� viac proti štrukt�ram britsk�ho št�tu ako proti 

Angličanom ako jedincom či rase.71

Občiansky charakter šk�tskeho nacionalizmu doklad� v�čšinov� vn�manie 

spoločnosti o tom, kto je Šk�t. Hlavn�m predpokladom je miesto narodenia, a nie 

p�vod, resp. krit�rium krvi.72 Šk�tsky nacionalizmus je protip�lom xenof�bie. SNP 

napr�klad použ�va term�n „New Scots“ pre prisťahovalcov, ktor�ch v�ta do svojich 

radov. Deti imigrantov s� už považovan� za Šk�tov, a to hlavne ak rozpr�vaj� so 

šk�tskym akcentom. Politick� identita Šk�ta je dokonca založen� na tom, kde človek 

žije a nie na tom, kde sa narodil. Preto Šk�ti považuj� za opr�vnen�, aby Angličania 

žij�ci v Šk�tsku mohli voliť v šk�tskych auton�mnych voľb�ch, i keď opačne tomu tak 

nie je.73

Historicky existuj� r�zne trad�cie šk�tskeho nacionalizmu. T� najstaršia m� 

konzervat�vny charakter a nadv�zuje na jakob�nsku podporu dynastie Stuartovcov 

v 18.storoč�. Priamy odkaz nacionalizmu k jakob�nskym povstaniam je však 

67 Keating,  Michael, 1996, s. 218
68 Nagel, Klaus- J£rgen, 2004, s. 58
69 Lynch, Peter: SNP. The History of the Scottish National Party. Welsh Academic Press, 2002, s.4.
70 Ibidem, s.3.
71 Keating, Michael, 1996, s. 218.
72 Kiely, Richard, Bechhofer, Frank, McCrone, David: Birth, Blood and belonging: identity claims in 
post-devolution Scotland. The Sociological Review, 2005, vol. 53, No. 1, s. 170.
73 Ibidem, s. 151 a 170.
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problematick�. Je pravda, že povstania (najm� to z roku 1715) boli veden� v duchu 

rozpustenia anglicko-šk�tskej �nie, ak by sa podarilo dostať na tr�n šk�tsku dynastiu 

katol�ckych Stuartovcov. Na druhej strane mal však konflikt siln� n�božensk� 

charakter, čo stavalo presbyteri�nov zo šk�tskej N�žiny, ktor�m Z�kon o �nii garantoval 

nedotknuteľnosť ich cirkvi, jednoznačne proti jakob�nskym povstalcom.74 Po 

definit�vnom krvavom potlačen� povstan� v roku 1746 a n�sledn�ch represi�ch voči 

kult�re a n�boženstvu klanov z Vysočiny sa dominantn� trad�cia šk�tskeho 

nacionalizmu odvodzuje od dominuj�cej presbyteri�nskej cirkvi. 

Šk�tsko sa ch�pe ako progres�vna a demokratick� spoločnosť zbrzďovan� 

konzervat�vnym Anglickom. Inštit�cie ak�mi s� šk�tska cirkev, s�dny syst�m a vlastn� 

vzdel�vac� syst�m d�vaj� Šk�tsku historicky pocit odlišnosti voči zvyšku Spojen�ho 

Kr�ľovstva. Šk�tska literat�ra, hudba, športov� mužstv�, noviny a školy zaistili 

reprodukciu zmyslu pre šk�tske c�tenie a nacionalizmus. Šk�tska n�rodn� strana, ako 

hlavn� inici�tor politick�ho nacionalizmu, nemusela „vytv�rať“ šk�tsku identitu. 

Musela ju však spolitizovať a premeniť vo voličsk� podporu strane, a to v hist�rii SNP 

nebolo jednoduchou �lohou.75

Pokiaľ ide o ideologick� smerovanie šk�tskeho nacionalizmu, spočiatku nebola 

pravo-ľav� orient�cia podstatn�. Začiatkom 20. storočia sa dominantn� nacionalistick� 

diskurz definoval v�razne vľavo, s hnut�m Red Clydeside s marxistick�m 

revolucion�rom MacLeanom na čele, ktor� sa usiloval o šk�tsku socialistick� republiku. 

SNP sa od svojho vzniku v roku 1934 profilovala ako strana podporuj�ca nez�vislosť, 

jasn� soci�lne demokratick� smerovanie z�skala až v 60-tych rokoch. V 70-tych rokoch 

sa ľavicov� charakter strany ešte zv�raznil, keďže v dobe vl�dy Margaret Thatcherovej 

nacionalisti stotožňovali neoliberalizmus s anglick�mi hodnotami. Z SNP sa stala 

soci�lne demokratick� strana, ktor� s�ťaž� na rovnakom poli ako labouristi. Šk�tsky 

nacionalizmus v podan� SNP je ľavicov�, ale sk�r antikonzervat�vny, ako radik�lny. Od 

konca 80-tych rokov navyše z�skal jasn� proeur�psky rozmer.76

Šk�tsky nacionalizmus je teda občiansky, pacifistick�, demokratick� 

a inkluz�vny, politicky stredoľav�. Jazyk a kult�ra tvoria len komplement�rnu zložku 

nacionalizmu, vďaka čomu nie je šk�tska spoločnosť zďaleka tak� polarizovan� ako 

74 Roberts, John L.: Scotland and the Military Campaigns of 1715 and 1745. Edinburgh University Press, 
2002, �vod.
75 Lynch Peter, 2002.s. 3-4.
76 Ibidem, s. 220-222.
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baskick�. V Šk�tsku neexistuje podobn� nespochybniteľn� otec šk�tskeho 

nacionalizmu ako je v baskickom pr�pade Sabino Arana. Šk�tsky a baskick� 

nacionalizmus tvoria vo svojej charakteristike dokonal� protip�ly. Napriek tomu ich 

sp�ja v s�časnej Eur�pe relat�vne vysok� podpora obyvateľstva pre secesionistick� 

riešenie. 

2.1 Historické predpoklady a vznik

Prv� zo sk�man�ch faktorov, ktor� určuj� charakter nacionalizmu je historick� 

sk�senosť a inštitucion�lne pozostatky z minulej doby v�čšej politickej auton�mie. Pre 

anal�zu Renanovho „spoločn�ho vlastn�ctva bohat�ch spomienok“ v oboch sk�man�ch 

pr�padoch bude nutn� sa kr�tko zamyslieť nad staršou hist�riou Šk�tov a Baskov.

Historick� sk�senosť Šk�tov 

Za prv� historick� udalosť relevantn� pre modern� šk�tsky nacionalizmus je možn� 

považovať už anglicko-šk�tske vojny, ktor� začali v roku 1296. Konflikt vypukol 

v d�sledku n�stupn�ckej kr�zy dynastie Mac Malcolmovcov na šk�tskom tr�ne a trval 

do roku 1314. V šk�tskej popul�rnej kult�re dodnes rezonuj� men� William Wallace 

a Robert VIII de Bruce. Wallace v roku 1297 zavraždil jedn�ho anglick�ho šerifa a t�m 

spustil všeobecn� povstanie. V�ťazstvo pri Stirlingu mu prinieslo sl�vu, krut� 

zaobch�dzanie s n�m v anglickom zajat� ho premenilo v n�rodn�ho mučen�ka. Šk�tsky 

kr�ľ Robert VIII de Bruce, �dajne inšpirovan� Wallacovou statočnosťou,  v boji

a n�sledne na diplomatickom poli nakoniec zabezpečil nez�visl� postavenie Šk�tskeho 

kr�ľovstva. Pr�ve v anglicko-šk�tskych vojn�ch m� p�vod i tradičn� spojenectvo 

s franc�zskym kr�ľom, ktor� v konflikte podporoval šk�tsku stranu. Anglicko-šk�tske 

vojny nepochybne posilnili rast n�rodnej identity v Šk�tsku.77

77 Davies, Norman: Ostrovy. BB art, Praha 2003, s. 299-304.
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Až do začiatku 17. storočia boli teda Anglicko a Šk�tsko dve �plne nez�visl� 

kr�ľovstv�. Po cel� storočia v nich vl�dli r�zni monarchovia s rozličn�mi syst�mami 

vl�dnutia. Čast� vojny v stredoveku a v 16. storoč� dokazuj� ich rivalitu. Situ�cia sa 

zmenila, keď v roku 1603 umrela bezdetn� anglick� kr�ľovn�, Alžbeta I. Tudorova a na 

anglick� tr�n nast�pil jej pr�buzn�, šk�tsky kr�ľ Jakub VI (v Anglicku Jakub I) z 

dynastie Stuartovcov. T�to dynastia prišla v dvan�stom storoč� z Bret�nska a od roku 

1371 jej patril šk�tsky tr�n. Ďalš�ch sto rokov boli vzťahy oboch kr�ľovstiev spojen�ch 

osobou panovn�ka pomerne nevraživ�, napriek tomu vznikli prv� �vahy o �nii. 

Okolo roku 1700 sa zmenili vonkajšie aj vn�torn� okolnosti. Šk�tsko bolo 

finančne zruinovan� po ne�spešnej oper�cii v Dariene78 a t�žilo po možnosti 

obchodovať s anglick�mi kol�niami. Anglicko sa b�lo spolupr�ce katol�ckeho 

Franc�zska so silnou jakob�nskou z�kladňou na šk�tskej Vysočine, hlavne v kontexte 

eur�pskych vojen o španielske dedičstvo v rokoch 1701-1713. Začiatkom roku 1707, po 

niekoľkoročnom vyjedn�van� a intenz�vnej verenej debate v samotnom Šk�tsku 

nakoniec oba parlamenty ods�hlasili čl�nky Z�kona o �nii. Obe strany z�skali, to po 

čom t�žili: Anglicko dostalo garanciu n�stupn�ctva Hannoverskej dynastie na šk�tskom 

tr�ne, a t�m i dlhodob� bezpečnostn� garanciu pred jakob�nsko-franc�zskou hrozbou. 

Šk�ti z�skali priamy pr�stup na anglick� koloni�lne trhy a tiež r�zne ekonomick� 

v�hody na ozdravenie šk�tskej ekonomiky. Šk�tsky parlament však musel s�hlasiť s 

vlastn�m rozpusten�m. Namiesto nez�visl�ho parlamentu v Edinburghu z�skalo Šk�tsko 

45 poslancov vo Westminsterskom parlamente a 16 šk�tskych šľachticov v Snemovni 

Lordov. Išlo o zdanlivo nespravodliv� pomer, ktor� však neodr�žal pomer počtu 

obyvateľov, ale naopak pomerne veľkoryso reflektoval pomer ekonomickej sily oboch 

celkov.79 Z�kon garantoval šk�tsky s�dny syst�m a nakoniec aj poz�ciu šk�tskej 

presbyteri�nskej cirkvi (Scottish Kirk) v Brit�nii.80

78 Dari�nske dobrodružstvo bol šk�tsky pokus o založenie vlastnej kol�nie v Karibiku- Novej Kaled�nie. 
Anglicko, spojen� so Šk�tskom osobou panovn�ka, oper�ciu nielen že nepodporilo, ale dokonca 
torp�dovalo, lebo si nechcelo pokaziť krehk� mier so Španielskom. Okrem toho os�dlovanie 
prenasledovala smola, �plavica i nekompetentnosť organiz�cie. N�sledkom toho Darien znamenal 
obrovsk� fiasko a finančn� zruinovanie pre Šk�tsko, ako aj pokazenie vzťahov v r�mci person�lnej �nie. 
Podľa:  Davies, Norman: Ostrovy. BB art, Praha 2003, s. 504-525.
79 Podľa Wormvaldov�, Jenny (vyd.): Dějiny Skotska. , Praha: Lidov� Noviny, 2007, s. 147-148, Welsh, 
Frank: The Four Nations. HarperCollinsPublishers, 2002, s.196-202.
80 Podľa  Act of Union 1707 in http://www.parliament.uk/actofunion/lib/visuals/pdf/articlesofunion.pdf
Interakt�vna internetov� str�nka britsk�ho parlamentu pri pr�ležitosti 300-ho v�ročia Z�kona o �nii at 
http://www.parliament.uk/actofunion/ , (17.11.2009)
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Deň vst�penia zmluvy v platnosť, 1. m�ja 1707 sa konali b�rliv� oslavy 

v Lond�ne, Edinburgh sa však nepripojil.81 Napriek všetk�m z�rukam a ekonomick�m 

v�hod�m mali mnoh� Šk�ti pocit, že sa n�rod vzdal svojej nez�vislosti a št�tnej integrity 

v prospech nezaručen�ho sna o ekonomickej prosperite.82 Britsk� historik walesk�ho 

p�vodu, Norman Davies, tvrd�, že spojenie oboch kr�ľovstiev rozhodne nebolo 

manželstvom z l�sky. Partnerstvo v �nii a v imp�riu bolo v�sledkom politickej 

nevyhnutnosti. Neopieralo sa o dejiny, o kult�ru, o ľudov� nadšenie. Napriek tomu 

Šk�ti urobili v danej realite v�hodn� obchod.83

Do polovice 18.storočia bol tzv. probl�m Vysočiny hlavnou prek�žkou pre 

integr�ciu Šk�tska do britsk�ho št�tu. Vysočina - nehostinn� hornat� regi�n na severe 

a z�pade Šk�tska, vr�tane vzdialen�ch a ťažko kontrolovateľn�ch ostrovov, sa 

vyznačoval svojou soci�lnou a etnickou špecifickosťou. Spoločnosť na Vysočine bola 

usporiadan� do klanov s dedičnou funkciou n�čeln�ka, cel� syst�m pripom�naj�ci 

hierarchizovan� feud�lnu spoločnosť bol tiež garantovan� Z�konom o �nii. Obyvatelia 

Vysočiny sa stavali proti �nii a podporovali n�vrat katol�ckych Stuartovcov na tr�n. 

Jakob�ni mali preto v oblasti mas�vnu z�kladňu. Pr�ve tu začali okrem in�ch menš�ch 

dve veľk� jakob�nske povstania v rokoch 1715 a 1745, veden� proti �nii a na podporu 

Stuartovcov. Hlavne druh� povstanie bolo mimoriadne �spešn�, aj vďaka podpore 

Franc�zov dokonca v�žne ohrozilo aj Lond�n v čase, kedy boli britsk� vojsk� viazan� v 

konflikte o rak�ske dedičstvo na kontinente. Jakob�nske povstania boli definit�vne 

potlačen� v bitke pri Cullodene v apr�li roku 1746, ktor� nebola, ako by si boli 

romantick� nacionalisti priali, bojom medzi Šk�tmi a Angličanmi. Obe nepriateľsk� 

arm�dy nastupovali pri zvuku šk�tskych g�jd, tri anglick� regimenty boli totiž tvoren� 

šk�tskymi odporcami jakob�nov.84 Po Cullodene na Vysočine nasledovali krvav� 

represie, systematick� popravy rebelov a ničenie ich domovov, kult�ry a komunity. 

Repres�lie zahŕňali tiež z�kaz nosiť tartan, odzbrojenie pod hrozbou v�zenia či rozklad 

klanov. Ďalš�m traumatick�m z�žitkom pre šk�tske kult�rne povedomie bol fenom�n 

čistiek na Vysočine (Highland Clearances). Začiatkom 18.storočia prišiel z Anglicka 

trend ohradzovania, ktor� umožnil z ekonomick�ho hľadiska v�hodn� veľkochov oviec 

a dobytka. V Šk�tsku v d�sledku rozloženia klanovej štrukt�ry tiež došlo k vyh�ňaniu

81 Podľa http://www.parliament.uk/actofunion/08_01_thanksgiving.html (17.11.2009).
82 Wormvaldov�, Jenny (vyd.): Dějiny Skotska. , Praha: Lidov� Noviny, 2007, s. 148.
83 Davies, Norman: Ostrovy. BB art, Praha 2003, s. 524-525.
84 Welsh, Frank, 2002, s. 206.
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n�jomcov z mal�ch a nerentabiln�ch pol�čok hlavne na Vysočine, ktor� trpela 

preľudnenosťou a ne�rodnou p�dou. Medzi bezprostredn� sp�šťače patrila ne�roda 

zemiakov, obrovsk� pokles ceny r�kosia, dobytku a vlny. Emigr�cia bola čiastočne 

financovan� vl�dou (Severn� Amerika, Kanada). Zbaven� p�dy alebo rovno vyhosten� 

boli štyria n�jomcovia z desiatich. Dodnes existuje horkosť v šk�tskej 

kult�re, historickej pam�ti i b�sňach. Ojedinel� pr�pady boli mimoriadne n�siln�. Čistky 

na Vysočine s� st�le kontroverzn�, i keď modern� ekon�mia stoj� v sp�tnom hodnoten� 

udalosti na strane majiteľov p�dy. V d�sledku čistiek sa tiež prehĺbila kult�rna priepasť 

medzi Vysočinou a N�žinou, odkiaľ poch�dzali mnoh� majitelia p�dy. 85

Šk�tsko malo historicky bohat� a špecifick� kult�ru. Kult�ra Vysočiny bola 

keltsk�, bližšia �rsku ako šk�tskej N�žine. T� bola ovplyvnen� anglosaskou kult�rou. 

Šk�tsko bolo navyše otvoren� kontinent�lnym vplyvom a samo prispelo k eur�pskemu 

osvietenstvu. V 18. storoč� bol šk�tsky Edinburgh prez�van� tiež At�ny Severu, 

p�sobili tu osobnosti ako David Hume, Adam Smith alebo Fergusson. Je však nutn� 

uviesť, že ich z�sluhy boli prezentovan� ako plody �nie a oni sami nevenovali Šk�tsku 

vo svojich spisoch veľk� pozornosť. Po tom, čo sa v roku 1603 šk�tsky kr�ľovsk� dvor 

i s panovn�kom presunul do Lond�na, vznikol komplex podriadenosti vo vzťahu 

k anglickej kult�re. 86 Kult�ra Vysočiny navyše upadla po jakob�nskych povstaniach do 

nemilosti. Okolo roku 1745 ofici�lna propaganda znela, že Severn� Brit (rozumej Šk�t) 

je primit�vny p�peženec. Potl�čanie spoločensk�ho usporiadania a kult�ry klanov 

prinieslo �spešn� asimil�ciu v s�lade s osvietenskou štandardiz�ciou a unifik�ciou. 

Predpokladalo sa, že šk�tske jazyky z Vysočiny časom zanikn�. Šk�ti sa podľa Daviesa 

dokonca hanbili sa za svoj šk�tsky dialekt.87

Obrat nastal začiatkom romantizuj�ceho 19. storočia. V Šk�tsku sa začali stavať 

pomn�ky Williama Wallaca často financovan� z verejn�ch zbierok.88 V roku 1815 

k populariz�cii kult�ry Vysočiny v�razne prispela šk�tska kaval�ria v kiltoch 

pochoduj�ca Par�žom po v�ťazstve pri Waterloo. Šk�tsky autor romantizmu Walter 

Scott v tom čase publikoval svoj vlajkov� rom�n Waverly, ktor� spracov�va jakob�nsko 

-unionistick� konflikt ako ľ�bostn� pr�beh mlad�ch ľud� z dvoch znepriatelen�ch rod�n. 

85 Podľa: Davies, Norman: Ostrovy. BB art, Praha 2003, s. 570
86 Keating, Michael, 1996, s. 227.
87 Davies, Norman, 2003, s. 624.
88 Ten najv�čš� stoj� pri meste Stirling, kde sa odohrala jeho najv�znamnejšia v�ťazn� bitka a je dnes 
veľkou turistickou atrakciu. (http://www.nationalwallacemonument.com/).
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Kult�ra Vysočiny sa stala „m�dnym hitom“. Kr�ľ Juraj IV v roku 1822 navšt�vil ako 

prv� z Hannoverskej dynastie Šk�tsko,  ceremoni�r Walter Scott ho obliekol do kiltu 

Stuartovsk�ho klanu. Victoria s Albertom si zriadili letn� s�dlo Barmoral, Albrecht 

poch�dzaj�ci zo saskej dynastie si dokonca vymyslel vlastn� kilt. Romantick� šk�tska 

kult�ra sa paradoxne dostala do m�dy,89 zatiaľ čo boli skutočn� chudobn� obyvatelia 

Vysočiny vyh�ňan� zo svojich domovov.

V 19. storoč� bola v�konnosť šk�tskeho priemyslu mimoriadne vysok�, v mnohom 

Šk�tsko do roku 1900 dokonca predstihlo Anglicko. Kľ�čov� bol ťažk� stroj�rensk� 

priemysel, predovšetk�m v�roba lod� na rieke Clyde. Do roku 1900 sa tu vyr�bala 

približne tretina svetovej produkcie lod�, čo niekedy prekon�valo v�kon s�hrnu 

Nemecka a Spojen�ch Št�tov dokopy. V�znamn� bola aj ťažba uhlia a železa, v�roba 

ocele a lokomot�v. Do priemyslov�ch oblast� sa sťahovali obyvatelia Vysočiny a �ri vo 

veľk�ch počtoch. T�to žili v uzavret�ch katol�ckych komunit�ch, vykon�vali najhoršie 

pr�ce a v majoritne presbyteri�nskej šk�tskej spoločnosti zauj�mali najnižšiu poz�ciu. 

Koncom storočia sa ložisk� uhlia a ocele začali zmenšovať. Po prvej svetovej vojne 

bola zmrazen� stavba lod� a začali sa zatv�rať uholn� bane. 90

Šk�tsko si v 19. storoč� bolo vedom� svojej n�rodnej svojbytnosti,  nemalo pritom 

z�ujem o žiadnu otvoren� formu separatizmu alebo nez�vislosti. Prosperitu ch�pali ako 

d�sledok �nie. Politicky nechal Lond�n riadenie Šk�tska na spr�vne rady obsaden� 

Šk�tmi, oslavovan� piliere šk�tskej spoločnosti pr�vo, presbyteri�nska cirkev 

a školstvo, zost�vali neohrozen�. Šk�ti navyše neboli nijak diskriminovan�, v r�mci 

Imp�ria aj Brit�nie dosahovali nezriedka najvyšš�ch postov. Ak� veľk� podporu mal 

britsk� št�t medzi Šk�tmi sa uk�zalo po začiatku vojny v auguste 1914, kedy bol podiel 

Šk�tov dobrovoľne sa hl�siacich do arm�dy vyšš� než v ktorejkoľvek inej časti 

monarchie.91

89§ Ibidem, s. 624.
90 Hutchinson I.G.C.: D�lna imp�ria: 19.stolet�. v: Wormwaldov� Jenny (vyd.): Dějiny Skotska. Lidov� 
Noviny, Praha 2007, s. 165-169.
91 Ibidem, s. 187-191.
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Vznik a intenzifik�cia šk�tskeho nacionalizmu

Prv�kr�t myšlienku šk�tskej samospr�vy prezentoval liber�lny politik William 

Gladstone, ktor� v roku 1879 v r�mci predvolebnej kampane v Šk�tsku hovoril 

o samospr�ve pre všetk�ch (Home Rule all-round). Gladstonov n�vrh s�ce stroskotal, 

ale myšlienka šk�tskej samospr�vy sa odvtedy začala objavovať v najr�znejš�ch 

n�vrhoch a projektoch.92 V medzivojnovom obdob� sa v Šk�tsku naplno prejavila 

medzin�rodn� hospod�rska kr�za, nezamestnanosť sa v 30. rokoch zv�šila zo 14% 

(1923) na 22% a zost�vala vysok� cel� dek�du. Probl�mom bola z�vislosť šk�tskeho 

priemyslu na ťažk�ch stroj�rskych odvetviach a prisp�sobenie v�roby na vojnov� 

zbrojn� priemysel na �kor in�ch odvetv�. Dopyt po lodiach najm� kv�li zabaven�m 

nemeck�m flotil�m ustal. Chudoba, a sk�senosť so štrajkami robotn�kov za vojny 

odradili potenci�lnych investorov v oblasti. Hospod�rske probl�my ako 

nezamestnanosť, chudoba a bytov� ot�zka dominovali šk�tskej politike. Pr�ve v tomto 

obdob� m�žeme hovoriť o vzniku politick�ho nacionalizmu v Šk�tsku, v roku 1934 bola 

totiž založen� Šk�tska n�rodn� strana. Po vojne vznikla umiernenejšia nacionalistick� 

politick� sila, Šk�tske Zhromaždenie (Scottish Convention), založen� Johnom 

McCormickom, ktor� požadovalo vlastn� parlament pri zachovan� spoločnej meny, 

monarchie, obrany a zahraničnej politiky. V roku 1949 podp�salo 2 mili�ny Šk�tov 

konvenciu so spom�nan�mi požiadavkami. Vl�dne strany ju však nebrali do �vahy. 93

K intenzifik�cii šk�tskeho nacionalizmu došlo v 60.tych rokoch, a to z viacer�ch 

d�vodov. Zomrel Mc Cormick a s n�m zaniklo Šk�tske Zhromaždenie, č�m z�skala 

strana SNP jedinečn� postavenie na politickej sc�ne. Okrem toho sa prehĺbila zl� 

hospod�rska situ�cia v regi�ne. Strana SNP, s programom šk�tskej nez�vislosti, z�skala 

v roku 1967 kreslo vo Westminstri. V polovici 60. rokov nastalo „veľk� prebudenie“94, 

alebo pocit, že zl� stav britskej ekonomiky odporuje star�mu argumentu o prospešnosti 

�nie pre Šk�tsko. V�znamn�m intenzifik�torom nacionalizmu v šk�tskej spoločnosti 

bolo objavenie ropy v Severnom mori, ku ktor�mu došlo v roku 1969. SNP n�sledne 

zabodovala s kampaňou „Its Scotlands oil“. Vo voľb�ch roku 1974 z�skala SNP už 

30% šk�tskych hlasov a 11 zo 72 šk�tskych kresiel v britskom parlamente. Volebn� 

92 Kas�kov�, Zuzana.: Vznik skotsk�ho parlamentu - konec procesu devoluce? In Tomalov�, E. a 
Kas�kov�, Z.: Sborn�k z�padoevropsk�ch studi�, Karolinum, Praha, 2005, s. 92.
93 Wormwaldov�, Jenny, 2007, s. 199-203.
94McCreadie, Robert: Scottish Identity and the Constitution in: Crick, B (vyd.):  National Identities. The 
Constitution of the United Kingdom. Blackwell Publishers 1991, s. 43.
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potenci�l SNP znepokojil obe veľk� britsk� strany, ktor� tiež začali zvažovať podporu 

devol�cie, aby nestratili šk�tske hlasy. Labouristi sa postavili za myšlienku šk�tskeho 

parlamentu, a napriek ne�spechu tejto snahy v roku 1979 sa šk�tska auton�mia stala pre 

mnoh�ch zrazu mysliteľnou m�tou.95

Za ďalš� intenzifik�tor je možn� považovať obdobie vl�dy Margaret 

Thatcherovej, kedy v Šk�tsku konzervat�vci definit�vne stratili podporu. Thatcherov� 

nekompromisne zatv�rala nerentabiln� priemyseln� podniky, a t�m v Šk�tsku zasiahla 

kľ�čov� lodiarsky priemysel, oceliarstvo i ťažobn� odvetvia (lame ducks). V�razn� 

ne�spech strany v Šk�tsku vo voľb�ch roku 1987 premi�rku neodradil v rozhodnut� 

vysk�šať nov� „daň z hlavy“ (poll tax) pr�ve v tomto regi�ne. Thatcherov� bola tiež 

zn�ma svoj�m britsk�m centralistick�m zm�šľan�m a negat�vnym postojom k devol�cii. 

Vzniknut� situ�cia nahr�vala nacionalistom.96 Edinburghsk� profesor a šk�tsky 

liber�lny demokrat, Robert McCreadie, naz�va toto obdobie „Thatcherovej anglick� 

nacionalizmus“ a  tvrd�, že „pani Thatcherov� svoj�m tvrdohlav�m n�stojen�m na 

usporiadan� �nie z roku 1707 paradoxne narušila konsenzus, na ktorom bola �nia 

postaven�.“97

Historick� sk�senosť Baskov

Historick� a inštitucion�lna sk�senosť Baskov je sama o sebe pre nacionalizmus 

pomerne nedostatočn�. V 11. storoč� pokr�valo Kr�ľovstvo Navarra približne rovnak� 

terit�rium, ako je dnes Baskick� Auton�mne Spoločenstvo, Navarra a tri franc�zske 

provincie (spolu s ďalš�m �zem�m dnešnej Kast�lie a Aragonu). Toto kr�ľovstvo je 

(nacionalistami) považovan� za politick�ho predchodcu nez�visl�ho Baskicka 

(Euskadi), ktor� bolo obsaden� a rozdelen� španielskymi a franc�zskymi okupantmi.98

V skutočnosti je ťažk� hovoriť o Navarre ako o baskickom kr�ľovstve. V�čšina 

obyvateľov provinci� Navarra, Vizcaya, Guipuzcoa, Alava, �zem� za Pyrenejami a tiež 

veľk� časť obyvateľov Aragonu a Kast�lie hovorila s najvyššou pravdepodobnosťou 

baskicky, tento jazyk tu však nebol pokladan� za m�dium politiky alebo vyššej kult�ry. 

Baskom ch�bal pocit spolun�ležitosti a jednoty a ani samotn� monarchia nepovažovala 

95 Ibidem, s. 43.
96 Wormwaldov�, Jenny, 2007, s. 213-214.
97 McCreadie, Robert: Scottish Identity and the Constitution in: Crick, B (vyd.), 1991, s. 47.
98 Riviere 2000:183 in Balfour, Quiroga, 2007, s. 140
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sama seba za baskick� št�t. Už v 12. storoč� sa navyše provincie Guipuzcoa, Vizcaya 

a Alava dostali pod vl�du silnej�cej Kast�lie, zatiaľ čo na druhej strane Pyrenej� stratilo 

navarrsk� kr�ľovstvo v�čšinu �zem� v prospech akvit�nskych kniežat.99 Na konci 

stredoveku, rovnako ako na jeho začiatku, boli Baskovia poddan�mi r�znych 

kr�ľovstiev a nepovažovali sa za n�rod.100

Od rann�ho stredoveku bolo bežn� na celom Pyrenejskom polostrove, že kr�ľ 

alebo šľachta spisovala so svojim obyvateľstvom listinu v�sad, tzv. fueros. V 15. a 16 

storoč�  boli početn� miestne fueros vo všetk�ch baskick�ch provinci�ch nahraden� 

s�stavou platnou pre cel� provincie. Fueros de Navarra schv�lilo v roku 1418 

zhromaždenie z�stupcov z cel�ho kr�ľovstva. Španielski kr�li museli po dobyt� Navarry 

zakažd�m prisahať, že zachovaj� tieto v�sady. Fueros de Vizcaya boli prijat� v roku 

1526, na zhromažden� všetk�ch hlavn�ch predstaviteľov a z�stupcov provincie (Junta 

General) pod star�m, dnes m�tick�m, dubom v Gernike. Rozličn� pr�va a v�sady 

zaznamenan� v r�znych s�boroch fueros a s�pisoch zvykov�ch pr�v do konca 

17.storočia vlastnila každ� zo siedmych baskick�ch provinci�, obmedzovali možnosť 

vonkajš�ch z�sahov do ich finančn�ch, politick�ch a pr�vnych z�ležitost� zo strany 

španielskej alebo franc�zskej �strednej vl�dy (napr�klad daňov� �ľavy a vyňatie 

z povinnej vojenskej služby). Posilňovali teda vedomie vlastnej identity v r�mci 

provincie, ned�vali však žiaden pocit n�rodnej spolun�ležitosti Baskov,101 ako to dnes 

interpretuje baskick� nacionalizmus. 

Centralizačn� franc�zska moc zrušila všetky fueros do konca 18. storočia, 

v Španielsku sa udržali až do karlistick�ch vojen, kedy Vizcaya a Guipuzcoa bojovali 

na strane karlistov, čo sa uk�zalo byť pre fueros osudnou chybou. Karlistick� ideol�gia 

zd�razňovala pr�va monarchie a cirkvi a odmietavo sa stavala voči pr�dom politick�ho 

liberalizmu vl�dnych kruhov v Madride. Zaryt� konzervativizmus Baskov a ich tradičn� 

vidiecke ch�panie hodn�t, ako aj strach o fueros povzbudzovali sympatie Baskov ku 

karlizmu. Fueros boli po prehrat�ch karlistick�ch vojn�ch definit�vne zrušen� v roku 

1876.102

99 Collins, Roger: Baskov�. Nakladatelstv� Lidov� Noviny, 1997 Praha, s. 161.
100 Ibidem, s. 226.
101 Ibidem, s.235-241.
102 Ibidem, s. 235.



Diplomov� pr�ce Subšt�tny nacionalizmus v EU. Baskicko a Šk�tsko

- 42 -

Vznik a intenzifikácia baskického nacionalizmu

Baskick� nacionalizmus vznikol v priemyselnom Bilbau v poslednej dek�de 

19.storočia, proti Španielsku: čeliac liber�lnej monarchii v št�diu reštaur�cie a �stave 

z roku 1876, opovrhuj�c španielskym n�rodom a jeho občanmi.103 Nacionalizmus tu 

vznikol proti vlne modernity, na antišpanielskom, xenof�bnom a konzervat�vnom 

z�klade. Jednoznačne najv�čš�m intenzifik�torom pre baskick� nacionalizmus bolo 

obdobie frankistickej diktat�ry, potom čo v roku 1939 zhasli Baskom n�deje na vlastn� 

auton�miu v druhej republike.

Francov režim sa vyznačoval španielskym centralistick�m a unit�rnym 

nacionalizmom. Pod heslom „Španielsko jednotn�, veľk�, slobodn�“ (Espa�a una, 

grande, libre), zrušil alebo ignoroval auton�mne štat�ty Baskicka, Katal�nska a Gal�cie 

z 2. republiky a cielene trestal tieto historick� regi�ny. Nacionalistick� hnutia 

v Baskicku, Katal�nsku i Gal�cii boli tvrdo potlačovan�, ich špičky boli v�znen� 

alebo zastrelen�. V pr�pade Baskicka je zauj�mav� diferencovan� pr�stup režimu 

k jednotliv�m častiam. Provincie Vizcaya a Guipuzcoa mali byť potrestan� (odstr�niť 

ak�koľvek zvyšok baskickej hospod�rskej, pr�vnej a ekonomickej samospr�vy), ako 

provincie Francovi nepriateľsky naklonen� (provincias traidoras- provincie, ktor� 

zradili), zatiaľ čo vern� provincia Alava a susedn� Navarra si ponechali v�čšinu v�sad. 
104 Frankizmus v prv�ch rokoch využ�val na potl�čanie subšt�tnych nacionalizmov 

dvojit� strat�giu: brut�lne repres�lie a kult�rnu propagandu. Použ�vanie baskick�ho 

jazyka, klasifikovan�ho ako dialekt, bolo zak�zan� dekr�tom z m�ja 1937. Za porušenie 

tohto nariadenia hrozili v prv�ch rokoch veľk� pokuty, či dokonca v�zenie.105

Minim�lne do 60. rokov boli prenasledovan� subšt�tne jazyky, literat�ra, kult�ra 

a symboly.106 Miestne kult�rne symboly, sviatky a pesničky boli nahraden� symbolmi 

režimu. Všetky tieto opatrenia sa však nesk�r uk�zali ako ne�činn�. Menšinov� jazyky 

mali pozoruhodn� schopnosť uchovať sa v utajen�. Nedemokratick� frankistick� 

centralizmus naopak prispel k tomu, že nenacionalistick� španielske strany (socialisti, 

komunisti) prijali autonomistick� ciele subšt�tnych nacionalistov za svoje.107

103 Granja Sainz, J.L, 2003, s.45.
104 Borrachina, Maria-Aline: Idea nacional y nacionalismos bajo el franquismo. In: Guere�a, J., Mu�oz, 
M.: Los nacionalismos en la Espana contemporánea, CEDMA, Malaga  2006, s. 209-210.
105 Ibidem, s. 218-224.
106 Fusi, Pablo, s. 295.
107 Borrachina 2006, s. 218-224.
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Mýty a legendy

Nacionalisti s� presvedčen�, že „ich n�rod existuje už dlh� dobu, a že ich hist�riu je 

možn� sledovať cel� storočia dozadu. Kedysi existovalo obdobie, kedy ich n�rod zažil 

sl�vu, jeho dnešn� pr�slušn�ci sa m�žu inšpirovať hrdinami zo zlat�ho veku. Probl�m 

tohto pr�stupu spoč�va v tom, že je �plne jasne v rozpore s faktami“108, tvrd� lakonicky 

britsk� profesor John Breuilly. Okrem objekt�vnej spoločnej historickej sk�senosti je 

pre nacionalizmus z�sadn� vytvoriť a udržiavať si m�tus spoločn�ho p�vodu. Renanov 

predpoklad pre n�rod „mať veľa spoločn�ho a veľa zabudn�ť“ by sa dal parafr�zovať 

ako „primyslieť veľa spoločn�ho a zabudn�ť že ide o m�tus“. V z�vere tejto kapitoly sa 

pok�sime identifikovať niektor� zo z�sadn�ch m�tov oboch nacionalizmov.   

M�tus spoločn�ho p�vodu- etnickej a jazykovej čistoty

Baskick� nacionalizmus je pln� tak�chto m�tov. Jeden zo z�kladn�ch 

a nespochybňovan�ch m�tov bol prevzat� priamo od Sabina Aranu. Ide o m�tus 

etnickej a jazykovej čistoty. Baskovia s� vykresľovan� ako p�vodn� obyvatelia Eur�py, 

ktor� nikdy neboli v�žnejšie ovplyvnen� r�znymi dobyvateľmi regi�nu. Podľa tejto 

v�čšinou nespochybňovanej interpret�cie sa Kelti, Ib�rijci, Rimania, Vizig�ti 

a moslimovia nikdy nemiešali s autocht�nnymi kmeňmi tejto oblasti. Balfour a Quiroga 

upozorňuj�, že t�to baskick� interpret�cia bola prevzat� do akademick�ch pr�c bez 

ďalšieho sk�mania, a že podobn� rasov� argumenty vysvetľuj�ce baskick� p�vod tvoria 

dnes s�časť školsk�ch učebn�c dejepisu v Baskicku.109 Uzn�van� španielsky filozof 

a demokrat Fernando Savater v tomto kontexte nap�sal, že „čist� etnik� s� v skutočnosti 

v�sledkom zamaskovan�ho alebo zabudnut�ho kr�ženia r�s.“110 M�tus etnickej čistoty 

navyše podporuje aj samotn� baskičtina, ktorej p�vod dodnes nie je zn�my. Podľa 

jazykovedcov nie je spr�buznen� so žiadnym zn�mym indoeur�pskym jazykom, čo 

podporuje interpret�ciu jazykovej a etnickej čistoty Baskov.

M�tus odvek�ch baskick�ch „ fueros“

108 Breuilly, John: Př�stupy k nacionalismu. In: Hroch, M (vyd): Pohledy na n�rod a nacionalismus, Slon, 
Praha 2003, s. 321.
109 Balfour S., Quiroga A., 2007, s. 139.
110 Savater, Fernando: El mito nacionalista. Alianza Editorial, Madrid 1996, s. 11.
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Baskick� fueros nacionalizmus interpretuje ako odvek� prirodzen� pr�va Baskov, ktor� 

tu s� od nepam�ti a odr�žaj� d�vne trad�cie baskickej spoločnosti. Ako sme už uviedli, 

šlo o bežn� prax udeľovania v�sad a pr�v poddan�m na celom polostrove. Je však 

d�ležit� si uvedomiť, ako p�še Collins, že fueros sa stali stelesnen�m pocitu 

spolupatričnosti všetk�ch s�čast� baskickej spoločnosti. Potom, čo baskick� kraje na 

južnej strane Pyrenej� pohltilo novovznikaj�ce španielske kr�ľovstvo a severn� oblasti 

sa stali s�časťou franc�zskej koruny, mohli obyvatelia vyjadrovať svoju identitu len 

t�m, že vyžadovali od kr�ľa uznanie t�chto v�sad, ktor� mali �dajne v baskick�ch 

provinci�ch d�vnu trad�ciu. 111 Fueros teda sl�žia dodnes ako n�hrada skutočn�ch 

spoločn�ch historick�ch inštit�ci� Baskov. M�tus odvek�ch a prirodzen�ch baskick�ch 

pr�v je dodnes siln� komponent nacionalizmu, udržovan� aj ritu�lom pr�sahy každ�ho 

nov�ho lehendakariho (predsedu baskickej auton�mnej vl�dy) pod stromom v Gernike, 

že bude dodržiavať fueros. 

M�tus spoločn�ho historick�ho št�tu všetk�ch Baskov

M�tus o spoločnom št�te Baskov využ�val už Sabino Arana. Z r�toriky nacionalistov 

vypl�va, že Baskicko bolo nez�visl�m št�tom až do prvej karlistickej vojny, kedy ho 

Španielsko porazilo a zrušilo mu fueros. Akademickejš� nacionalistick� diskurz 

prezentuje priamo navarrsk� kr�ľovstvo z 11. storočia ako historick� št�t Baskov, ktor� 

bol zabran� dvoma okupantsk�mi nepriateľsk�mi št�tmi. Prečo nie je ani pri 

benevolentnom pr�stupe možn� prijať tak�to interpret�ciu, bolo už vysvetlen�. Faktom 

je, že tak�to baskick� št�t všetk�ch Baskov na oboch stran�ch Pyrenej� nikdy 

neexistoval. Ak aj k podobn�mu �tvaru došlo, išlo o „n�hodu“ zapr�činen� 

dynastick�mi �zemn�mi dohodami a sob�šnou politikou panovn�ckych rodov, 

Navarrsk� kr�ľovstvo zahŕňaj�ce aj dnešn�ch 7 baskick�ch provinci� nemalo baskick� 

charakter a po kr�tkom čase zaniklo.

M�tus bezprecedentn�ho frankistick�ho �tlaku 

Ďalš�m rozš�ren�m m�tom je interpret�cia, že Baskovia trpeli za vl�dy gener�la Franca 

viac ako ktor�koľvek in� časť Španielska. Občianska vojna 1936-39 bola nacionalistami 

interpretovan� ako inv�zia do Baskicka. Ak by sme chceli byť akademicky presn�, t�to 

interpret�cia rozhodne nie je pravdiv�. Napr�klad provincie Madrid, Badajoz, alebo 

111 Collins, Roger: Baskov�. Nakladatelstv� Lidov� Noviny, 1997 Praha, s. 234.
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Malaga utrpeli brut�lnejšie represie s v�razne v�čš�m počtom obet�, ako baskick� 

provincie, ktor� upadli do nemilosti dikt�tora (Vizcaya a Guipuzcoa). Pravdou však je, 

že kv�li n�silnej a prehnanej reakcii režimu na aktivity organiz�cie ETA sa Baskicko 

v 60. a 70. rokoch stalo regi�nom s najvyšš�m počtom politick�ch v�zňov 

v Španielsku.112 M�tus hlavnej obete frankizmu m�, podobne ako ostatn� m�ty, dodnes 

siln� konzekvencie pre modern� baskick� nacionalizmus. Ten poukazuje na ist� 

kontinuitu medzi frankizmom a novou demokraciou, čo podporila aj existencia št�tneho 

terorizmu organizovanom socialistickou vl�dou Felipe Gonz�lesa v 80. rokoch.113

Pokiaľ ide o vlastn� historick� inštit�cie a bohat� spomienky, Šk�tky 

nacionalizmus nemus� pracovať do takej mieri s m�tami, keďže niekoľkostoročn� 

existencia samostatn�ho šk�tskeho kr�ľovstva z pred roku 1707 nie je nik�m 

spochybniteľn�. Napriek tomu, ako každ� nacionalizmus, m� aj ten šk�tsky svoju 

mytol�giu.

M�tus zapredania Šk�tska

Rozš�renou interpret�ciou sa stalo tvrdenie nacionalistov, že k Z�konu o �nii 

a rozpusteniu šk�tskeho parlamentu došlo len kv�li mas�vnemu upl�caniu šk�tskych 

politikov. Robert Burns to sformuloval vo svojej b�sni do zn�meho hesla „bought and 

sold for English gold.“ Toto podozrenie vzniklo už v roku 1714 v s�vislosti so 

sumou 20 000 libier, ktor� dostal Lord Queensberry v auguste roku 1706. Modern� 

v�skumy však ukazuj�, že v�čšina t�chto prostriedkov bola použit� na zaplatenie penzi� 

a platov št�tnym �radn�kom, vč�tane niekoľk�ch pr�slušn�kov šk�tskej šľachty. Tieto 

podlžnosti nemohli byť zaplaten� sk�r kv�li zbankrotovanej šk�tskej pokladni. Napriek 

tomu sa dnes prip�šťa možnosť, že štyria alebo piati poslanci mohli byť pri hlasovan� 

t�mito prostriedkami ovplyvnen�. V ostatn�ch pr�padoch malo �sť len o platy za 

uplynul� obdobie. D�vodom pre konečn� s�hlas so Z�konom o �nii nebolo anglick� 

zlato, ale smutn� priznanie si, že šk�tska ekonomika je v katastrof�lnom stave. 114

112 Ibidem, s.141.
113 V 80.rokoch prebiehala špinav� vojna proti teroristickej organiz�cii ETA, skupiny GAL (Grupos 
Antiterroristas de Liberaci�n- Protiteroristick� osloboditeľsk� skupiny), priamo napojen� na španielske 
Ministerstvo vn�tra, operovali na franc�zskej strane baskick�ho terit�ria. Kauza bola hlavnou pr�činou 
prehry socialistov vo voľb�ch v roku 1996.
114 Podľa: Welsh, Frank, 2003, s. 202 a 
http://www.parliament.uk/actofunion/09_bribery.html, (2.11.2009).
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M�tus spoločnej šk�tskej kult�ry a identity

Mnoh� autori zd�razňuj� obrovsk� rozdiely v kult�re a identite na Vysočine a v N�žine, 

ktor� sa od neskor�ho stredoveku prehlbovali. Davies napr�klad p�še: Walter Scott dobre 

vedel, že nezmieriteľnejš� konflikt v Šk�tsku po zjednoten� (s Anglickom) nebol ten 

politick� medzi pr�vržencami hannoversk�ho rodu a jakob�nmi, ale konflikt kult�rny, 

medzi šk�tskou Vysočinou a N�žinou. Po dobu dvoch alebo troch gener�ci� po roku 

1745 sa všetky n�deje na ukončenie konfliktu zdali m�rne, vyzeralo to, že kult�ra 

Vysočiny bude �plne vyhladen�.115 Šk�tsky autor Neil Davidson dokonca tvrd�, že 

hlbok� vz�komn� nevraživosť obyvateľov Vysočiny a N�žiny existovala ešte pred 

vznikom anglicko-šk�tskej �nie. Krvav� represie po bitke pri Cullodene v roku 1746 

vykon�vali prevažne šk�tski vojaci z N�žiny a nie Angličania.116 T�to bari�ru sa však 

napokon podarilo dokonale prekonať. Walter Scott a romantick� posadnutosť šk�tskou 

horalskou trad�ciou a tartanov�mi kiltmi spojili obe časti Šk�tska. Keď kr�ľ Juraj IV. 

oblečen� do kiltu Stuartovcov po prv�kr�t zav�tal do Šk�tska, z�častnil sa keltsk�ho 

sprievodu a dostalo sa mu nadšen�ho priv�tania šk�tskych poddan�ch v podobnom 

�bore, ktor� ešte doned�vna považovali obyvatelia N�žiny za oblečenie zlodejov. 

Zrodila sa n�rodn� trad�cia klanov, kiltov a Burnsov�ch noc�117, na ktorej sa mohli 

podieľať všetci. V�čšinov� Šk�ti z N�žiny otvorili srdcia horalom z Vysočiny. 

Skutočnosti, že „šk�tska horalsk� trad�cia“ v�bec nie je p�vodn�, alebo že kilty vyr�bali 

pre svojich šk�tskych zamestnancov anglick� firmy, boli irelevantn�. Zať Waltera 

Scotta, J.G. Lockart tento ošiaľ nazval „kolekt�vna halucin�cia“.118 M�dny trend 

romantizmu 19.storočia pomohol vytvoriť spoločn� kult�rnu identitu N�žiny 

a Vysočiny, ktor� je tiež možn� považovať za m�tus.  

Záver

V tejto kapitole boli analyzovan� historick� predpoklady a vznik oboch 

nacionalistick�ch hnut�, konkr�tna kult�rna a historick� sk�senosť, inštitucion�lne 

115 Davies, Norman: Ostrovy. BB art, Praha 2003, s. 624.
116 Davidson, Neil: The Origins of Scottish Nationhood. PlutoPress 2000, s. 104.
117 N�rodn� sviatok Šk�tov 25.janu�r, Burnsova noc podla šk�tskeho b�snika Roberta Burnsa, p�sal 
v šk�tskej angličtine (Scotts).
118 Davies, Norman, 2003, s. 624
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pozostatky z minulej doby, kontext konfliktu a kr�zy pri vzniku hnut� a konečne m�ty, 

ktor� t�to mozaiku historickej pam�te v�razne dotv�raj�.

Historick� sk�senosť a inštitucion�lne pozostatky s� jednoznačne silnejšie v pr�pade 

Šk�tska, kde existuje nespochybniteľn�, niekoľko storočn� trad�cia vlastn�ho 

kr�ľovstva. V roku 1999 znovu vytvoren� šk�tsky parlament je inštitucion�lny 

pozostatok z minulej doby, ktor�ho kontinuitu a opr�vnenosť tiež nikto nespochybňuje. 

Problematick� je len historick� pam�ť, že si ho Šk�ti dobrovoľne sami rozpustili na 

takmer 300 rokov. Tu nacionalizmus pracuje s m�tom zapredania Šk�tska, kde sa snaž� 

naznačiť, že n�rod prišiel o parlament kv�li skorumpovanosti podplaten�ch 

jednotlivcov. V baskickom pr�pade je nutn� konštatovať objekt�vny nedostatok 

spoločnej historickej sk�senosti a inštit�ci�. Št�t všetk�ch Baskov v podobe 

Navarrsk�ho kr�ľovstva je veľmi slab� a spochybniteľn� pozostatok spoločnej 

historickej inštit�cie, neporovnateľn� so šk�tskym pr�padom. Fueros, v jednu dobu 

n�hodou platn� v r�znych verzi�ch na všetk�ch baskick�ch �zemiach neboli v z�padnej 

Eur�pe baskick�m špecifikom. Baskovia dotv�raj� nedostatok spoločnej historickej 

sk�senosti  a inštit�ci� mytol�giou (a fanatick�m presadzovan�m spoločn�ho jazyka, 

ktor� m� t�to spoločn� historick� sk�senosť dokladať). Ďalšie, st�le v kult�re 

rezonuj�ce, momenty šk�tskej historickej pam�te s� „krivdy“ sp�chan� na Vysočine 

(kult�rne represie a čistky na Vysočine). V baskickom pr�pade je hlavnou krivdou 

ned�vny frankistick� �tlak, preto samozrejme rezonuje v baskickom diskurze 

v�raznejšie. V oboch pr�padoch išlo o �tlak fyzick� i kult�rny, čo tvor� dobr� z�klad na 

n�sledn� m�tizovanie tejto historickej sk�senosti. 

Ďalš� d�ležit� aspekt pre subšt�tny nacionalizmus je spoločn� p�vod. 

V baskickom pr�pade sa tento zaklad� na konštrukte prastar�ho a nemiešan�ho n�roda, 

d�kazom a hlavn�m triumfom je špecifick� jazyk (už nie špeci�lna rasa Španielom 

nadraden�, ako tomu bolo v skoršom obdob�). V šk�tskom pr�pade ide tiež o konštrukt, 

priepastn� rozdiely a historick� nevraživosť medzi N�žinou a Vysočinou pomohla 

preklen�ť až kult�ra Vysočiny spopularizovan� v 19. storoč�.

Pre vznik nacionalizmu je podľa Hrocha d�ležit� špecifick� kontext konfliktu 

a kr�zy. Tento predpoklad je možn� aplikovať na oba sk�man� pr�pady. Baskick� 
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nacionalizmus vznikol na pozad� konfliktu v d�sledku industrializ�cie. Prisťahovalci za 

pr�cou v priemysle boli v konzervat�vnom regi�ne vn�man� ako probl�m. V šk�tskom 

pr�pade re�lne vznik�  politick� nacionalizmus, keď v hospod�rskej recesii 30. rokov 

str�ca krehk� anglicko-šk�tska �nia šk�tsku podporu, keď prestane byť jednoznačne 

ekonomicky v�hodn� a keď doznie britsk� patriotizmus plyn�ci z Imp�ria a z v�ťazstiev 

v oboch svetov�ch vojn�ch. M�žeme teda hovoriť o kontexte kr�zy. Intenzifik�ciu 

oboch nacionalizmov m�žeme tiež vysvetliť podobne. V Baskicku v 60.rokoch p�sob� 

frankizmus, ktor� nacionalizmus radikalizuje a polarizuje (kontext konfliktu), 

v šk�tskom pr�pade nast�va v 60. rokoch ďalšia hospod�rska recesia a zatv�ranie 

šk�tskeho priemyslu, pričom Šk�tsku vl�dnu britsk� konzervat�vci bez podpory 

v regi�ne. Posledn� faktor intenzifik�cie nacionalizmu v Šk�tsku, objavenia ropy 

v Severnom mori, je špecifick� a do tejto sch�my už nezapad�.

Je tiež zauj�mav�, že oba regi�ny boli v 19. storoč� v r�mci svojej krajiny 

mimoriadne �spešn� v postupe industri�lnej revol�cie, špecializovali sa na ťažk� 

priemysel, oceliarstvo, železiarstvo a pod. N�sledne, v 20. storoč�, prebehla v oboch 

pr�padoch n�ročn� reštrukturaliz�cia, diverzifik�cia a prisp�sobenie sa nov�m 

požiadavk�m svetov�ho trhu. Zd� sa, že tento faktor p�sobil na oba nacionalizmy pr�ve 

opačne. V Baskicku priemyseln� �spechy vyvolali vlnu nev�le a podnietili „otca 

nacionalizmu“ k odporu, v Šk�tsku hospod�rske �spechy pravdepodobne n�sledne 

prispeli k pochybnostiam o v�hodnosti zotrv�vania v �nii. Každop�dne sa tu priamy a 

okamžit� d�sledok �spešnej industrializ�cie neprejavil tak, ako sa prejavila nechuť 

z deindustrializ�cie 80. rokov, ktor� prispela k intenzifik�cii nacionalizmu.

2.2 Jazyk

Vlastn� jazyk, odlišn� od jazyka hostiteľsk�ho št�tu, je jedn�m z kľ�čov�ch faktorov 

subšt�tneho nacionalizmu. V z�vislosti od miery rozš�renia tohto jazyka v regi�ne 

umožňuje kolekt�vne vymedzenie sa voči hostiteľsk�mu št�tu, a tak často posilňuje 

secesionistick� tendencie nacionalizmov. Tak je tomu napr�klad v pr�pade po 

franc�zsky hovoriaceho Quebecu alebo fl�mskeho nacionalizmu v Belgicku. Nie je to 
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však faktor nevyhnutn�, ako dokazuje pr�pad Šk�tska. Ak� �lohu zohr�va vlastn� jazyk 

pre v�voj oboch sk�man�ch secesionistick�ch nacionalizmov?

Jazyk a Baskicko

Podľa španielskej �stavy z roku 1978 je �radn�m jazykom na celom �zem� krajiny 

kast�lčina. Všetci Španieli maj� povinnosť ovl�dať ju a pr�vo ju použ�vať. Ostatn� 

španielske jazyky s� tiež jazykmi �radn�mi na �zem� svojich auton�mnych 

spoločenstiev v s�lade s �pravou v jednotliv�ch auton�mnych štat�toch. Auton�mne 

spoločenstv� so spoluofici�lnymi jazykmi (Katal�nsko, Bale�rske ostrovy, Valencia, 

Gal�cia, Baskicko a Navarra) prij�mali v 80. rokoch tzv. z�kony jazykovej normaliz�cie, 

z ktor�ch je zrejm� potreba ochraňovať jazyk a napraviť marginaliz�ciu t�chto jazykov 

v predošlom režime. Všetky z�kony maj� podobn� štrukt�ru: zav�dzaj� svoje jazyky 

ako �radn� v region�lnej i miestnej spr�ve, predpisuj� ich povinn� v�učbu na škol�ch (v 

menšej či v�čšej miere), potvrdzuj� pr�vo auton�mnej vl�dy zriaďovať m�dia 

a povinnosť zabezpečovať kult�rne aktivity v jazyku auton�mneho spoločenstva.119

Re�lna jazykov� politika v jednotliv�ch auton�mnych spoločenstv�ch 

samozrejme do veľkej miery z�lež� od zloženia auton�mnej vl�dy. V Baskicku vl�dli až 

do roku 2009 nacionalisti s Baskickou Nacionalistickou Stranou (PNV) na čele. 

Baskičtina sa stala povinn�m jazykom na škol�ch, študenti si m�žu vybrať z možnost� 

od modelu D (cel� v�učba len v baskičtine) po model A (v�učba v kast�lčine a niekoľko 

hod�n baskičtiny t�ždenne). Pr�ve model A je najčastejšie volen�m modelom, čo 

dokazuje d�ležitosť, ktor� Baskovia st�le pripisuj� kast�lčine a tiež limitovan� možnosti 

expanzie baskick�ho jazyka.120 Je však nutn� uviesť, že naučiť sa baskicky je pre 

človeka s rom�nskym rodn�m jazykom neporovnateľne n�ročnejšie, ako sa naučiť 

katal�nsky alebo gal�cijsky. Zatiaľ čo imigrant do Katal�nska bude po niekoľk�ch 

mesiacoch bez v�raznejšieho �silia minim�lne rozumieť katal�nčine, na porozumenie 

baskičtine je nutn� omnoho dlhšia doba a vyššie �silie. V parlamente vo Vitorii sa 

119 Siguan, Miguel: La situaci�n ling£�stica en Espa�a In: Guere�a, Mu�oz (vyd.): Los nacionalismos en 
la Espana contemporánea. Ideologías, movimientos y símbolos. Malaga 2006, s. 243.
120 Balfour, Sebastian, 2007, s. 150.



Diplomov� pr�ce Subšt�tny nacionalizmus v EU. Baskicko a Šk�tsko

- 50 -

baskick� pr�spevky musia simult�nne tlmočiť, keďže dokonca ani všetci členovia PNV 

neovl�daj� tento jazyk v dostatočnej miere.121

Napriek nespornej komplikovanosti baskičtiny sa nacionalistom dar�. Podľa 

baskickej vl�dy st�pol za posledn�ch 25 rokov počet obyvateľov, ktor� hovoria 

baskicky z 20 na 33%.122 Tento jazyk je považovan� za z�klad baskick�ho n�roda 

a kľ�čov� faktor odl�šenia sa od Španielov. Vl�da vynaklad� na jeho propag�ciu 

a rozširovanie veľk� �silie. Doned�vna bola baskičtina povinn� nielen pre žiakov, ale aj 

pre všetk�ch zamestnancov auton�mnej baskickej spr�vy. V tom spoč�va exkluzivita 

baskick�ho nacionalizmu. Asi 70% baskickej popul�cie sa m�že uplatniť len v 

s�kromnom sektore, s� z nich ak�si občania druhej kateg�rie. Skupina, ktor� hovor� 

baskicky, a ktor� zvyčajne z�roveň patr� do nacionalistick�ho t�bora, m� jednoduchšie 

pracovn� uplatnenie vo verejnom sektore.123

Je pozoruhodn�, do akej miery baskick� nacionalisti nahradili rasov� z�klad 

svojej ideol�gie jazykom a t�m znovu vytvorili bari�ru medzi skutočn�m Baskom 

a prišelcom, Španielom, španielskym sympatizantom či „maketom“. Kuriozitou pritom 

je, že samotn� „otec Baskov“ Sabino Arana sa musel tento jazyk od z�kladov naučiť, 

rovnako ako dlhoročn� politick� l�der nacionalistov a b�val� lehendakari Juan Jos� 

Ibarretxe. Obaja sa naučili tento zložit� jazyk veľmi dobre, čo svedč� o ich bystrom 

ume, ale aj o d�ležitosti, ktor� baskick� nacionalizmus pripisuje tomuto prvku n�rodnej 

identity. Baskick� jazyk tiež sl�ži ako n�hrada nedostačuj�cej spoločnej historickej 

sk�senosti a historick�ch inštit�ci� Baskov. Je to jeden z m�la symbolov, ktor� odkazuje 

na historick� spriaznenosť baskick�ch provinci� na oboch stran�ch Pyrenej�, preto je 

baskičtina z�sadn� pre radik�lnych nacionalistov.

Jazykov� vybavenosť Baskov ich menšinov�m jazykom nie je rozložen� 

rovnomerne. Podľa �dajov z roku 2006 (viď pr�loha č.3) sa tri baskick� provincie 

diametr�lne odlišuj� v miere dvojjazyčnosti. Najviac dvojjazyčn�ch Baskov žije 

v provincii Gipuzkoa (53,33% obyvateľov), nasleduje Bizkaia (31,33%) a najmenej sa 

baskicky hovor� v �lave (24,95%).124 Všeobecne sa predpoklad� korel�cia 

nacionalistick�ch preferenci� a baskick�ch jazykov�ch schopnost�. Ešte silnejšia sa zd� 

byť t�to korel�cia, pokiaľ ide špeci�lne o radik�lny nacionalizmus. Toto tvrdenie 

121 Siguan, Miguel,  2006, s. 248. 
122 Gara 5.oct�ber 2006 in Balfour S., 2007, s. 149.
123 Ibidem, s. 149.
124 Zdroj: Departamento de Cultura. IV Mapa Socioling£�stico 2006 at www.eustat.es, (9.11.2009).
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doklad� aj jednoduch� anal�za v�sledkov auton�mnych volieb z 1.marca 2009 (viď 

pr�loha č.4). Poradie a pomer podpory radik�lneho nacionalizmu v jednotliv�ch 

provinci�ch približne kop�ruje jazykov� rozloženie v nich: Gipuzkoa 79170 hlasov, 

Bizkaia 68610 hlasov, �lava 15673 hlasov. Provincia �lava je tradične najviac 

španielska, čo viedlo baskick�ch politikov k tomu, aby pr�ve do tejto „problematickej“ 

provincie umiestnili hlavn� mesto auton�mneho spoločenstva Vitoria. V provincii 

Gipuzkoa je najrozš�renejš� baskick� jazyk (53%) a tiež najv�čšie percento voličov 

nacionalistick�ch str�n.

Jazyk a Šk�tsko

V Šk�tsku je jedin�m �radn�m jazykom angličtina. V s�lade s Eur�pskou Chartou 

region�lnych a menšinov�ch jazykov m� status ofici�lne uzn�van�ho alebo 

menšinov�ho jazyka aj jazyk gaelsk� a šk�tsky (Gaelic a Scotts). 

Gaelčina je star� keltsk� jazyk, spr�buznen� s waleštinou, kornvalštinou 

a bret�nčinou, a veľmi pr�buzn� �rčine a gaelčine ostrovu Man. Podľa posledn�ho 

sč�tania obyvateľstva v Šk�tsku z roku 2001 hovor� gaelsky len 1,16% popul�cie, t.j. 

menej ako 60 000 os�b, z toho najviac na ostrovoch Hebridy (59,78%) a na Vysočine 

(asi 6,09%)125 Ďalš�ch asi 34000 os�b rozumie a dok�že v jazyku č�tať. Za posledn�ch 

100 rokov s�stavne kles� počet Šk�tov schopn�ch dorozumieť sa gaelsky. Zatiaľ čo 

v roku 1901 ich bolo ešte 230 806, v roku 1991 prieskumy uv�dzali už len asi 66 000 

os�b. Za dek�du 1991-2001 bol však pokles dvakr�t nižš� než za predch�dzaj�ce 

desaťročie.126 Zd� sa, že sa dar� zastaviť vymieranie tohto keltsk�ho jazyka. K�m sa až 

do 60. rokov v škol�ch vešali deťom na krk trestn� „tabuľky“ za každ� gaelsk� slovo, 

jazykov� obrodenie 70. rokov prinieslo gaelsk� telev�ziu,  rozhlas i dvojjazyčn� 

ukazovatele na cest�ch.127 Od roku 1985 existuj� z�kladn� školy s vyučovac�m jazykom 

gaelsk�m, v roku 2006/2007 tak�to školy navštevovalo 2092 žiakov na prvom stupni 

a 293 žiakov na druhom stupni.128

125 Sč�tanie obyvateľstva z roku 2001, General Register Office for Scotland in: 
http://www.scrol.gov.uk/scrol/browser/profile.jsp?profile=Population&mainArea=&mainLevel, 
(2.10.2009).
126Gaelic Board in  http://www.bord-na-gaidhlig.org.uk/about_gaelic/gaelic_today.html, (8.11.2009).
127 Davies, Norman: Ostrovy. BB art, Praha 2003, s. 723.
128 Gaelic Education at: http://www.bord-na-gaidhlig.org.uk/gaelic-education.html, (9.11.2009).
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Šk�tština (Scotts) je germ�nsky jazyk p�vodom z N�žiny a severn�ch ostrovov, 

podobne ako angličtina poch�dza od anglosask�ch kmeňov. V 11. storoč� sa v Šk�tsku 

stala dominantn�m jazykom pr�ve gaelčina, po vzniku person�lnej �nie a zl�čen� oboch 

kr�ľovstiev sa v N�žine presadila angličtina. Šk�tsky štatistick� �rad v roku 1996 

odhadoval, že šk�tsky hovor� 30% popul�cie regi�nu, t.j. asi 1,5mili�na Šk�tov.129

Šk�tska n�rodn� identita a nacionalizmus v skutočnosti nie s� tvoren� na 

jazykovom z�klade. Gaelčina sa v 19. storoč� stiahla do z�padnej časti Vysočiny. Hoci 

nacionalisti neust�le usiluj� o zachovanie tohto jazyka, neexistuje žiadne hnutie, ktor� 

by sa snažilo rozš�riť ho i do in�ch čast�. Šk�tština zase dlho trpela komplexom 

menejcennosti, ktor� skoncoval i so značnou časťou kult�ry N�žiny. Aj v tomto pr�pade 

s� nacionalisti pozit�vne naklonen� menšinov�mu jazyku, ale nikto re�lne ned�fa v jeho 

transform�ciu v �radn� jazyk.130

Jazyk a kult�ra s�ce nie s� z�sadnou zložkou nacionalistick�ho hnutia, to však od 

svojho zintenz�vnenia v 70. rokoch 20. storočia sprev�dzal rozmach šk�tskej kult�ry. 

Na hudobnom poli došlo k znovuobjaveniu šk�tskej ľudovej hudby, vznikol modern� 

šk�tsky rom�n z realistick�ho sveta šk�tskych chudobn�ch vrstiev a podobne. Kult�ra 

sa tiež premenila v bojov� pole, napr�klad aj zn�my Edinburghsk� festival čel� tlakom, 

aby sa stal šk�tskejš�. Uvažuje sa aj o vlastnom telev�znom kan�li, pretože doterajšia 

šk�tska telev�zia je len sekciou BBC. Šk�tska kult�ra zďaleka nie je homog�nna, 

neexistuje tu preto ani etnick� exkluzivita na kult�rnom, a ako sme videli, ani na 

jazykovom z�klade. V každom pr�pade miestna kult�ra už nie je považovan� za 

druhorad�, naopak sa snaž� profilovať ako origin�lna kult�ra v r�mci eur�pskeho 

kult�rneho spektra.131

. 

Jazykov� trad�cia existuje u oboch nacionalizmov, politicky relevantn� je ale len 

u nacionalizmu baskick�ho. Šk�tsky nacionalizmus s�ce bojuje o zachovanie oboch 

p�vodn�ch jazykov, ch�pe ich však len ako s�časť svojho kult�rneho dedičstva. 

V tomto pr�pade teda nem�žeme hovoriť o vlastnom jazyku ako o najd�ležitejšom 

aspekte šk�tskej n�rodnej identity. Napriek tomu m� šk�tska identita v�razn� jazykov� 

prvok v podobe špecifick�ho akcentu v angličtine, ktor� je všeobecne ľahko 

129 Podľa Scots Language Center (Centrum pre v�učbu šk�tštiny)  in: 
http://www.scotslanguage.com/books/view/2/1203, (9.11.2009).
130 Keating, Michael 1996, s. 229.
131 Ibidem, s. 231.
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rozpoznateľn�. Vlastn� jazyk je v Šk�tsku teda pr�tomn� len okrajovo a rozhodne nem� 

exkluz�vnu funkciu.

Baskick� nacionalizmus využ�va jazyk ako pozn�vac� znak „dobr�ho Baska“. 

Ide o kľ�čov� prvok tohto etnick�ho subšt�tneho nacionalizmu a z�roveň, spoločne 

s m�tick�mi fueros, o symbol historickej spolun�ležitosti všetk�ch baskick�ch 

provincii. Baskom sa cielenou politikou dar� rozširovať jazyk medzi obyvateľmi, na 

druhej strane sp�sobuje jazykov� aspekt aj siln� polariz�ciu.

2.3. V�ľa byť n�rodom

V�ľa byť n�rodom je faktor, ktor� m� bezprostredn� vplyv na mieru secesionizmu 

nacionalizmov. Pre �čely tejto pr�ce je možn� vyjadriť t�to v�ľu pomocou miery 

identifik�cie Šk�tov/ Baskov s Brit�niou/Španielskom. Na zistenie miery identifik�cie 

v Baskicku a Šk�tsku v�borne posl�žila tzv. Morenova ot�zka, ktor� tento španielsky 

akademik už v roku 1988 sformuloval, aby zistil v�skyt du�lnej identity v Šk�tsku. 

Morenova ot�zka znie: „Ktor� z nasleduj�cich možnost�, ak nejak�, V�s najlepšie 

popisuje?“ Respondenti si mohli vybrať spomedzi piatich možnost�, ktor� zahŕňaj� 

identifik�ciu v�lučne so Šk�tskom, v�lučne s Brit�niou a ich r�zne kombin�cie. 

Zisten�m s� potom buď du�lne identity (respondenti sa identifikuj� s oboma celkami), 

alebo exkluz�vne identity (respondenti sa identifikuj� v�lučne s jedn�m celkom). Tento 

v�skumn� postup je využ�van� zhodne v oboch sk�man�ch regi�noch, preto je možn� 

pomerne jednoducho porovn�vať.

Ak� v�znam m� miera identifik�cie s hostiteľsk�m št�tom pre secesionistick� 

nacionalizmus? Št�dia britskej sociologičky Pauly Surridge pre šk�tsky pr�pad ukazuje, 

že exkluz�vna identita je najrelevantnejšia premenn� pre podporu odchodu Šk�tska zo 

Spojen�ho Kr�ľovstva. T�, ktor� sa c�tia byť Šk�tmi a nie Britmi s� secesii naklonen� 

viac, ako t�, ktor� sa hl�sia k obom identit�m zhodne.132 V Baskicku plat� rovnak� 

princ�p, keďže respondenti s exkluz�vnou baskickou identitou volia v�lučne 

secesionistick� politick� strany, a to prevažne ilegalizovan� strany radik�lneho 

132 Surridge, Paula: A Better Union? In: Bromley, Curtice, McCrone, Park (vyd.): Has Devolution 
Delivered? Edinbunrg University Press 2006, s.41.
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nacionalizmu. Respondenti s du�lnou identitou, u ktor�ch prevažuje baskick� identita 

nad španielskou, volia už i stranu socialistov.133

Ako je rozložen� miera identifik�cie s hostiteľsk�m št�tom v sk�man�ch 

regi�noch? Najnovšie dostupn� �daje s� porovnan� v nasleduj�cej tabuľke.

Porovnanie identity v Šk�tsku a Baskicku
Ktor� z možnost� V�s najlepšie popisuje? Šk�tsko 

2003
Baskicko 2009

Šk�t, nie Brit / Bask, nie Španiel 31% 34%
Viac Šk�t ako Brit/ Viac Bask ako Španiel 34% 21%
Rovnako Šk�t a Brit/ Bask a Španiel 22% 34%
Viac Brit ako Šk�t/ Viac Španiel ako Bask 4% 2%
Len Brit/ Len Španiel 4% 5%

Zdroj: autorka, upraven� podľa Euskobarometro m�j 2009 (http://www.ehu.es/euskobarometro) a Curtice, 
McCrone, Park, 2006, s.145 .

K subšt�tnej identite ako minim�lne rovnocennej k identite n�rodn�ho št�tu sa hl�si 

87% Šk�tov a 89% Baskov. To znamen�, že drviv� v�čšina obyvateľstva sa c�ti byť 

(aspoň spolovice) Baskom/Šk�tom. U 65% Šk�tov a 55% Baskov prevl�da subšt�tna 

identita. Pre niekoho zar�žaj�ca však m�že byť druh� strana mince. Jasn� v�čšina, t.j. 

60% šk�tskych a 57% baskick�ch respondentov vykazuje du�lnu identitu. 64% Šk�tov 

a 62% Baskov sa hl�si aspoň do istej miery k identite britskej, resp. španielskej. Napriek 

budovaniu protišpanielskej identity baskick�m nacionalizmom sa st�le 62% Baskov c�ti 

byť aspoň trošku Španielmi. Ide o takmer identick� v�sledok s pr�padom šk�tskym, kde 

m� subšt�tny nacionalizmus občiansku a inkluz�vnu formu. V oboch pr�padoch sa zdaj� 

byť dve hlavn� identity v regi�ne bez probl�mov kompatibiln�. Vysok� miera du�lnej 

identity v Baskicku a Šk�tsku nenaznačuje vhodn� z�klad pre v�čšinov� secesionistick� 

tendencie. Spom�nan� rozpor v baskickom pr�pade potvrdzuje aj anglicko-španielska 

dvojica expertov Balfour a Quiroga, ktor� upozorňuj�, že region�lni nacionalisti sa už 

25 rokov snažia o masov� nacionalistick� politiky, ktor�mi by zv�šili v�skyt baskickej 

identity. T� bola pritom veden� proti „Druh�mu“ (rozumej Španielovi). Napriek tomu 

133 Podľa Eukobarometro, m�j 2009 na www.ehu.es/euskobarometro (9.1.2010).

http://www.ehu.es/euskobarometro
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zost�va percento Baskov s du�lnou identitou od začiatku demokracie po dnešok 

prakticky nezmenen� (okolo 60%).134

Identita je faktor veľmi citliv� na spoločensk� a politick� zmeny a n�lady, preto 

je pon�knut� statick� pohľad na obe identity nutn� doplniť o zmeny identity v čase.

Identita v Šk�tsku 1992-2003 
Ktor� z možnost� V�s najlepšie 
popisuje?

1992 m�j
1997

sept
1997

1999 2000 2001 2003

Šk�t, nie Brit 19% 23% 32% 32% 37% 36% 31%
Viac Šk�t ako Brit 40% 38% 32% 35% 31% 30% 34%
Rovnako Šk�t a Brit 33% 27% 28% 22% 21% 24% 22%
Viac Brit ako Šk�t 3% 4% 3% 3% 3% 3% 4%
Len Brit 3% 4% 3% 4% 4% 3% 4%

Zdroj: autorka podľa: Surridge, 2006, s. 38 a Bromley, Curtice, McCrone, Park, 2006, s. 38 a s.145 .

Identita v Baskicku 1999-2009
Ktor� z možnost� V�s 
najlepšie popisuje?

m�j 
1999

nov 
2001

Nov
2002

M�j 
2004

M�j 
2005

nov 
2006

M�j 
2008

m�j
2009

Bask, nie Španiel 26% 21% 25% 31% 33% 29% 26% 34%
Viac Bask ako Španiel 23% 30% 19% 22% 20% 26% 20% 21%
Rovnako Bask a Španiel 31% 34% 37% 34% 34% 33% 39% 34%
Viac Španiel ako Bask 6% 5% 6% 4% 6% 4% 5% 2%
Len Španiel 7% 4% 5% 6% 4% 5% 6% 5%

Zdroj: autorka, upraven� podľa Euskobarometro (http://www.ehu.es/euskobarometro).

Niektor� autori nepripisuj� prieskumom o n�rodnej identite veľk� v�hu, lebo ju 

považuj� za „ban�lnu“, ľahko ovplyvniteľn� každodenn�mi stretnutiami s n�rodn�mi 

symbolmi a moment�lnou tematiz�ciou n�rodn�ch ot�zok v m�di�ch.135 Z tabuľky je 

však možn� us�diť, že v baskickom a šk�tskom pr�pade vykazuj� jednotliv� identity 

relat�vnu stabilitu. V šk�tskom pr�pade je pozorovateľn� posilnenie exkluz�vnej šk�tskej 

identity po �spešnom referende o devol�cii v septembri 1997. Baskick� exkluz�vna 

identita m� v poslednej dek�de len nepresvedčiv� vzostupn� tendenciu. Tu je však 

134 Balfour S., Quiroga A: The Reinvention of Spain. Nation and Identity since democracy. Oxford 
University Press, Oxford  2007, s.127 a 153.
135 Billig (1995) in Bromley, Curtice, McCrone, Park (vyd.): Has Devolution Delivered? Edinbunrgh 
University Press 2006, s. 38.

http://www.ehu.es/euskobarometro
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nutn� zd�razniť, že v porovnan� s obdobn�m prieskumom v Katal�nsku z roku 2006, 

v ktorom sa k exkluz�vnej katal�nskej identite hl�silo len 15% op�tan�ch136, ide 

v baskickom pr�pade (29% v roku 2006) o relat�vne vysok� č�sla. N�rast exkluz�vnej 

baskickej identity o 8% za posledn� rok je pravdepodobne reakciou na vyl�čenie 

v�čšiny str�n radik�lnej ľavice z politick�ho boja a vytvorenie prvej vl�dy bez 

nacionalistov po voľb�ch v marci 2009, ktorej legitimitu preto spochybňuje až 48% 

op�tan�ch.137 Je pravdepodobn�, že aj šk�tska exkluz�vna identita od roku 2003, 

z ktor�ho je posledn� uveden� prieskum, vzr�stla. Je možn� predpokladať, že sa tak 

stalo v d�sledku vl�dnej poz�cie strany SNP od roku 2007, a s t�m spojen�mu 

zv�šen�mu priestoru v m�di�ch a v spoločnosti na tematizovanie šk�tskych ot�zok.

V oboch sk�man�ch regi�noch je možn� konštatovať pozoruhodne podobn� 

rozloženie exkluz�vnej a du�lnej identity, ktor� neodzrkadľuje zv�šen� mieru 

polariz�cie a etnicity nacionalizmu v baskickej spoločnosti. V oboch pr�padoch 

pozorujeme v�čšinov� kompatibilitu (nad 60%) subšt�tnej a španielskej/britskej 

identity.

Vysok� miera du�lnej identity, a teda vysok� miera identifik�cie s hostiteľsk�m 

št�tom, ktor� napriek snahe nacionalistov prevažuje v oboch regi�noch, je veľkou 

prek�žkou secesionistik�ch sn�h šk�tskeho a baskick�ho nacionalizmu. Pr�ve tento 

faktor však m�že podliehať zmen�m. V�ľa byť n�rodom, alebo miera identifik�cie so 

Šk�tskom a Baskickom je s�ce veľmi siln�, ale vysok� v�skyt du�lnej identity zatiaľ 

nepraje secesionistick�m tendenci�m. V šk�tskom pr�pade, kde nacionalisti od�vodňuj� 

secesiu na z�klade pragmatick�ch argumentov (ekonomika, vlastn� hlas v EU), a nie na 

z�klade negat�vneho vymedzovania sa voči hostiteľsk�mu št�tu, nemus� byť du�lna 

identita nutne prek�žkou.

2.4. Ekonomick� hľadisko

Ekonomika subšt�tneho regi�nu vzhľadom na celok, ako aj jej subjekt�vne vn�manie 

obyvateľstvom regi�nu, s� d�ležit�mi faktormi pre mieru secesionistick�ch tendenci� 

subšt�tneho nacionalizmu. „Ak perif�rny n�rod ver�, že m�že prosperovať po vyst�pen� 

zo slab�ho hostiteľsk�ho št�tu (host state), požiadavky na suverenitu by mali narastať“ 

136 Sondeig d’opini�, ICPS 2006 in: Balfour, Sebastian, 2007, s. 152.
137 Podľa Eukobarometro, m�j 2009 na www.ehu.es/euskobarometro (9.1.2010).
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138, tvrd� Michael Hechter. Do akej miery je ekonomick� hľadisko kľ�čov� pre 

secesionistick� tendencie baskick�ho a šk�tskeho nacionalizmu?

Industrializ�cia a štruktur�lne probl�my

Začiatkom 20. storočia bolo Šk�tsko na čele v produkcii ocele, lod� a pr�buzn�ch 

kovospracuj�cich odvetv�. Siln� str�nky tvorilo tiež pr�vo a �čtovn�ctvo, vďaka ktor�m 

si v obdob� Britsk�ho imp�ria vybudovalo dodnes v�znamn� medzin�rodn� finančn� 

služby a investičn� fondy. Ako s�časť atlantickej ekonomiky, sa stal pre Šk�tsko 

z�sadn�m tiež obchod.139 Napriek r�chlej industrializ�cii regi�nu sa Šk�tsko v obdob� 

1851-1961 dlhodobo umiestňovali najhoršie v ekonomick�ch štatistik�ch Spojen�ho 

Kr�ľovstva, HDP per capita tu bolo neust�le nižšie ako v Anglicku. D�vodom bola 

jednostranne zameran� v�roba, na rozdiel od diverzifikovan�ho anglick�ho priemyslu. 

Hechter tento stav ch�pe ako diskrimin�ciu keltskej perif�rie v Brit�nii, a fenom�n 

keltsk�ho nacionalizmu (šk�tskeho, ako i walesk�ho) popisuje ako reakciu na 

pretrv�vaj�cu nerovnosť.140 Preto sa Šk�tsko muselo vysporiadať s dvoma hlbok�mi 

recesiami, v medzivojnovom obdob� a n�sledne aj v 50.rokoch, t.j. vždy keď klesol 

dopyt po produktoch ťažk�ho priemyslu. Tieto štruktur�lne probl�my šk�tskej 

ekonomiky sa vl�da v 70. rokoch pok�šala vyriešiť reindustrializ�ciou, region�lnou 

politikou a subvenciami, ktor� pril�kali investorov. N�sledne však zasiahla regi�n  

mimoriadne tvrdo politika vl�dy Margaret Thatcherovej, ktor� zrušila subvencie, mnoh� 

novovzniknut� podniky boli pozatv�ran� a dramaticky sa zv�šila nezamestnanosť. 

Šk�tska ekonomika sa konsolidovala až začiatkom 90. rokov.141

Na rozdiel od Veľkej Brit�nie, resp. Anglicka a jeho nespochybniteľnej role 

kol�sky priemyselnej revol�cie, bolo Španielsko v 19. storoč� zaostalou agr�rnou 

krajinou. Priemyseln� Baskicko a Katal�nsko sa preto stali neporovnateľne 

prosperuj�cejš�mi regi�nmi, ako zvyšok krajiny. V polovici 19. storočia prešla oblasť 

Biskajsk�ho z�livu ekonomickou a fyzickou premenou v s�vislosti s rozvojom obchodu 

138 Hechter, Michael: Containing Nationalism. Oxford University Press 2000.
139 Mitchell, James: Scotland, the Union State and the International Environment. In: Keating M, 
Loughlin J (vyd): The Political Economy of Regionalism.London: Franc Cass, 1997, s. 406.
140 Hechter, Michael: Industrialization and National Development in the British Isles., Journal of 
Development Studies; Apr72, Vol. 8 Issue 3, s.155-183.
141 Keating, Michael, 1996, s. 241-242.
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so železnou rudou a niektor�ch miestnych odvetv� ťažk�ho priemyslu. Železn� ruda sa 

vo veľk�ch množstv�ch vyv�žala do Anglicka. N�sledne sa začal budovať vlastn� 

oceliarsky a železiarsky priemysel v provincii Vizcaya, čo pril�kalo masov� imigr�ciu 

nebaskick�ch pracovn�kov a zabezpečilo prosperitu regi�nu.142 Do roku 1930 malo 

Baskicko druh� najv�konnejšiu ekonomiku po Katal�nsku. Predbehlo upadaj�cu 

Andal�ziu, priekopn�ka v priemyselnej revol�cii na polostrove, i Madrid.143 Po cel� čas 

pr�dili do regi�nu za pr�cou množstv� imigrantov, v roku 1960 sa Baskicko dostalo 

podľa HDP per capita s hodnotou 175,1 (Španielsko =100) i pred Katal�nsko 

s hodnotou 140,4.144 Od roku 1973 sa pr�ve vo vysoko industrializovan�ch 

španielskych regi�noch, ak�m bolo Baskicko, prejavila hospod�rska kr�za najsilnejšie. 

Podobne, ako v spom�nanom pr�pade Šk�tska, išlo o veľmi v�žnu, štruktur�lnu kr�zu 

tradičn�ch priemyseln�ch odvetv� (kovospracuj�ci, oceliarsky, železiarsky priemysel, 

v�roba lod�, atď.), z ktorej prešiel regi�n do v�raznej ekonomickej konjunkt�ry až v 80. 

rokoch. 145

Šk�tsko i Baskicko boli teda v r�mci svojich n�rodn�ch št�tov mimoriadne 

industrializovan� regi�ny s prevl�daj�cim zameran�m na ťažk� priemysel. Oba celky 

prosperovali, i keď Šk�tsko v porovnan� s vyspel�m Anglickom dlhodobo vykazovalo 

horšie ekonomick� ukazovatele. Baskicko sa od začiatku 20. storočia stalo jednoznačne 

jedn�m z ekonomick�ch l�drov Španielska. Oba regi�ny sa museli vysporiadať so 

štruktur�lnymi probl�mami svojho m�lo diverzifikovan�ho ťažk�ho priemyslu.

Stav oboch ekonomík

Baskicko sa podľa �dajov Eurostatu (region�lny HDP na obyvateľa v parite k�pnej sily) 

pohybuje v r�mci Španielska za posledn� roky medzi druh�m a tret�m miestom po 

Madride a pr�padne Navarre. V roku 2006 dosiahlo v tomto ukazovateli hodnotu 132 

(EU 27=100), pričom Španielsko dosiahlo 104 bodov. (viď pr�loha č.6 a 7)

142 Ibidem. s 239-240.
143 Garc�a Delgado J.L: Espana. Economía. Espasa-Calpe, S.A., Madrid 1989, s. 712, tabuľka 4.
144 Ibidem, s. 731.
145 Fusi,  Pablo, 2003, s. 302.
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Porovnateľn� �daje generuje Eurostat aj pre Šk�tsko, probl�mom ale je, že v tomto 

pr�pade sa jedn� o štyri NUTS II regi�ny146: Severov�chodn� Šk�tsko (152, 3.miesto 

v r�mci Spojen�ho Kr�ľovstva), V�chodn� Šk�tsko (122, 8.miesto), Juhoz�padn� 

Šk�tsko (104) a Vysočina a ostrovy (90). V roku 2006 bola t�to hodnota HDP pre cel� 

Spojen� Kr�ľovstvo 120, 6. 147

Tieto �daje n�m neumožňuj� presn� porovnanie. Jasne však z nich vypl�va 

niekoľko relevantn�ch faktov: Baskicko a Šk�tsko maj� ekonomiky v�razne nad 

priemerom EU 27 (100) i nad priemerom EU15 (112).  K�m baskick� ekonomika je 

jednoznačne v�konnejšia ako ekonomiky v�čšiny ostatn�ch španielskych regi�nov i ako 

Španielsko samotn�, Šk�tsko sa udržuje približne na �rovni priemeru Spojen�ho 

Kr�ľovstva. 

V tejto s�vislosti je však zauj�mav� spomen�ť, že šk�tski nacionalisti často 

špekuluj�, ako by sa zmenilo HDP v pr�pade samostatnosti a z�skan� v�čšiny ziskov 

z ťažby ropy. Žiadna britsk� vl�da totiž nikdy nespochybnila, že toto nerastn� bohatstvo 

je dedičstvom samostatn�ho Šk�tska. SNP tvrd�, že by Šk�tsko patrilo medzi 

najbohatšie krajiny sveta, a predstihlo by o 20% zvyšok Spojen�ho Kr�ľovstva. Mlad� 

anglick� akademik Jo Murkens upozorňuje, že tieto v�počty maj� veľa probl�mov. 

Nepoč�taj� napr�klad s n�kladmi na nez�visl� št�t, nadhodnocuj� v�nosy z ropy pre 

šk�tsku pokladňu a podobne. Probl�mom op�ť je, že neexistuj� relevantn� štatistiky 

hrub�ho dom�ceho produktu pre Šk�tsko ako tak�. Murkens vo svojej opatrnej anal�ze 

doch�dza k z�veru, že nie je možn� presne odhadn�ť dopad samostatnosti na šk�tsku 

ekonomiku a tiež, že obe ekonomiky s� mimoriadne prepojen� a hospod�rsky 

integrovan�.148

146 Nuts II regi�ny je rozdelenie Eur�pskej �nie pre štatistick� �čely Eurostatu. Španielsko je rozdelen� 
do 17 NUTS II regi�nov, ktor� kop�ruj� auton�mne spoločenstv�. Spojen� kr�ľovstvo je rozdelen� do 37 
Nuts II regi�nov, pričom na Šk�tsko pripadaj� 4.
147 Eurostat, region�lne štatistiky pre španielske NUTSII regi�ny at:  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/, 
6.12.2009

148 Murkens, Jo Eric: Scottish Independence. A Practical Guide. Edinburgh University Press, 2002, s. 
182-198.
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Kto profituje a kto dopláca?

V�čšina decentralizovan�ch št�tov v EU, až na mal� v�nimky, si ponech�va vo svojich 

ruk�ch pr�vo vyberať dane. Jednotliv� auton�mne regi�ny v�čšinou zďaleka nemaj� 

dostatok vlastn�ch zdrojov, aby mohli vyfinancovať prenesen� pr�vomoci. Centr�lne 

vl�dy im preto posielaj� peniaze, buď ako jednorazov� subvenciu (ak�si pauš�l), alebo 

podmienene podľa konkr�tnych požiadaviek. Šk�tsko dost�va každ� rok tak�to 

jednorazov� subvenciu vypoč�tan� na z�klade britsk�ch verejn�ch v�dajov a nav�šen� 

podľa tzv. Barnettovho vzorca. Baskicko so svojou dohodou Concierto Económico tvor� 

jednu z m�la v�nimiek. Vyber� vlastn� dane a n�sledne prispieva do centr�lneho 

španielskeho rozpočtu dohodnutou sumou. Toto španielske riešenie, špecifick� pre 

Baskicko a Navarru, je s�časťou fueros, a je teda pozostatkom z minulosti, pripom�na 

sk�r syst�m financovania v konfeder�cii ako v decentralizovanom št�te. 

Šk�tsko

Po vytvoren� šk�tskeho parlamentu v roku 1999 nenastala pre Šk�tsko žiadna 

z�sadnejšia zmena v sp�sobe financovania. Rovnako ako v pr�pade Severn�ho �rska 

a Walesu financovanie prebieha každoročne jednor�zovou subvenciou z pokladne Jej 

Veličenstva podľa Barnettovho vzorca (Barnett formula). Šk�tsko navyše z�skalo na 

z�klade Z�kona o Šk�tsku z roku 1998 ist� obmedzen� fišk�lne pr�vomoci, šk�tsky 

parlament m�že pozmeniť sadzbu dane z pr�jmu o 3%. T�to potenci�lna daň sa vo 

vyhrotenej kampani pred referendom o spom�nanom z�kone naz�vala tartanov� daň.149

V skutočnosti t�to možnosť dodnes šk�tsky parlament nevyuž�va, a ak by ju aj využil, 

nešlo by o podstatn� sumu pre jeho rozpočet.150 Daňov� pr�vomoci šk�tskeho 

parlamentu v dnešnej podobe maj� viac politick� ako ekonomick� v�znam. SNP 

v predvolebnej kampani v roku 2003 a 2007 okrem smerovania k nez�vislosti 

požadovala viac pr�vomoc� v oblastiach s�visiacich so šk�tskou ekonomikou. Jeden zo 

z�kladn�ch receptov  strany na naštartovanie šk�tskej ekonomiky je zn�ženie dane 

pr�vnick�ch os�b. To by však vyžadovalo prenesenie širš�ch daňov�ch pr�vomoc� na 

Holyrood (šk�tsky auton�mny parlament).151 V roku 2007 SNP v predvolebnom 

manifeste deklarovala z�mer apelovať na zn�ženie dan� z pr�jmov pr�vnick�ch os�b 

149 Tartan je k�rovan� l�tka, z ktorej sa vyr�baj� šk�tske kilty.
150 Kas�kov�, 2005, s. 136.
151 Lynch, Peter: SNP. The History of the Scottish National Party. Welsh Academic Press 2002, s. 256.



Diplomov� pr�ce Subšt�tny nacionalizmus v EU. Baskicko a Šk�tsko

- 61 -

v Šk�tsku, v jednotliv�ch �rovniach až o 20%, keď šk�tska vl�da z�ska kompetencie pre 

tak�to finančn� n�stroj. 152

Barnettov vzorec sl�ži teda na v�počet jednorazovej subvencie pre financovanie 

prenesen�ch pr�vomoc�. Barnettov vzorec je čoraz častejšie terčom kritiky, vyč�ta sa 

mu, že alokuje Šk�tsku nespravodlivo vysok� diel britsk�ch verejn�ch zdrojov. Na 

akom princ�pe funguje tento vzorec v Šk�tsku? Z�kladnou myšlienkou je, že verejn� 

v�daje by mali byť rozložen� rovnomerne tak, aby všetky regi�ny mohli poskytovať 

rovnocenn� štandard služieb, ktor� v niektor�ch regi�noch z d�vodov napr�klad 

infraštrukt�ry m�žu byť n�kladnejšie. V 70. rokoch bolo odhadnut�, že chudobnejšie 

Šk�tsko m� potrebu v�dajov 1,16% kr�t vyššiu ako Anglicko, pričom sa vych�dzalo 

z vtedajšej hladiny verejn�ch v�dajov. Dnes sa šk�tska ekonomika pribl�žila, resp. 

vyrovnala anglick�mu hospod�rstvu,  v�chodisk� pre Barnettov vzorec však zost�vaj� 

nezmenen�. To umožňuje Šk�tsku napr�klad nespoplatňovať vysokoškolsk� št�dium, 

zatiaľ čo anglick� študenti platia tis�ce libier ročne. S�m Lord Barnett, ktor� viedol 

ministerstvo financi� v roku 1978, kedy spom�nan� vzorec navrhol, si mysl�, že by sa 

mal dnes zrušiť. Nikdy si nemyslel, že vydrž� tak dlho. Z toho, že prežil obviňuje 

jednotliv�ch premi�rov, ktor� sa b�li konfliktu so Šk�tmi a Walesanmi. Lord Barnett 

tvrd�, že vzorec je dnes „jednoznačne nespravodliv�“.153 Ďalšou kritikou tohto syst�mu 

je ch�baj�ca motiv�cia pre šk�tsku samospr�vu zaobch�dzať s pauš�lnou a každoročne 

garantovanou sumou hospod�rne a efekt�vne.154

V j�ni 2009 bola zverejnen� spr�va Calmanovej komisie, ktor� bola zriaden� 

britsk�m parlamentom a mala za �lohu vyhodnotiť desaťročie šk�tskej devol�cie. 

Z�roveň mala odporučiť reformy, a to hlavne v syst�me financovania. Šk�tska vl�da 

odmietala s komisiou spolupracovať a za legit�mne f�rum o bud�cnosti devol�cie 

považovala len vlastn� N�rodn� konverz�ciu (National Conversation).155 Calmanova 

komisia v oblasti financovania navrhla umožniť šk�tskemu parlamentu vyberať časť zo 

všetk�ch dan� (okrem dane z ropy), a to až do v�šky 10 % z každej libry. Z�roveň by sa

152 SNP Hollyrood Manifesto, 2007 at: http://www.snp.org/node/13534. (9.11.2009).
153§ Does Scotland get its fair share? At: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/7196486.stm, 
(10.09.2009).
154 Scotland’s Economy- Fiscal Debate,  Scottish Council For Development and Industry at: 
http://www.law.ed.ac.uk/europa/files/scd41899fiscaldiscussionpaper.pdf.
155 The Comission on Scottish Devolution - the Calman Comission, 30.11.2009, Parliament and 
Consitution Centre at: http://www.parliament.uk/commons/lib/research/briefings/snpc-04744.pdf
(11.1.2009)
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rovnakou mierou zn�žila daň vyberan� britskou pokladňou a tiež jednorazov� subvencia 

šk�tskemu parlamentu. Tak by sa dosiahol spravodlivejš� syst�m financovania i priama 

zodpovednosť šk�tskej vl�dy za časť svojho rozpočtu (accountability). Britsk� vl�da 

vydala bielu knihu, v ktorej pl�nuje uviesť Calmanove n�vrhy do praxe. Šk�tska vl�da 

považuje p�sobenie Calmanovej komisie za straten� pr�ležitosť.156 Podľa Salmonda s� 

Calmanove n�vrhy na daňov� reformu nedostatočn� a mohli by stav vec� naopak 

zhoršiť. Ďalej kritizuje, že britsk� vl�da odmieta preniesť na šk�tsku vl�du pr�vomoc 

požičiavať si peniaze (borrowing powers), ktor� je v čase hospod�rskej kr�zy z�sadn�.157

Z objekt�vneho pohľadu je nespochybniteľn�, že syst�m financovania je ku 

Šk�tsku v r�mci Spojen�ho Kr�ľovstva veľmi štedr�. Pre sk�man� šk�tsky 

nacionalizmus je však d�ležitejš�, ako re�lny stav, subjekt�vny pocit obyvateľov Šk�tska 

o ekonomickej v�hodnosti, či nev�hodnosti tohto syst�mu a v konečnom d�sledku 

o v�hodnosti �nie. Podľa prieskumov z roku 2003, Šk�ti nemaj� pocit že by Šk�tsko 

dost�valo viac, ako je jeho spravodliv� podiel vl�dnych v�dajov. 48,6% respondentov si 

naopak mysl�, že Šk�tsko inkasuje trochu alebo omnoho menej ako je jeho spravodliv� 

podiel. Tretina op�tan�ch si mysl�, že je tento podiel približne spravodliv�.158

V porovnan� s in�mi časťami Spojen�ho Kr�ľovstva, Šk�tsko dost�va:

omnoho viac ako spravodliv� diel vl�dnych v�dajov 2,5%

trochu viac ako spravodliv� diel vl�dnych v�dajov 8,1%

približne spravodliv� diel vl�dnych v�dajov 33,4%

trochu menej ako spravodliv� diel vl�dnych v�dajov 34,5%

omnoho menej ako spravodliv� diel vl�dnych v�dajov 14,1%
Zdroj: Scottish Social Attitudes Survey 2003 at: http://nesstar.esds.ac.uk/webview. (09.01.2010)

.

Ak polož�me ot�zku  širšie, v�čšina Šk�tov (40%) si  mysl�, že ekonomick� prospech 

z �nie je vyv�žen� medzi oboma partnermi, pre takmer tretinu Šk�tov profituje viac 

Anglicko. Po zaveden� šk�tskeho parlamentu (1999) však v�razne kles� n�zor, že 

Anglicko profituje viac ako Šk�tsko a st�pa dojem zhodn�ho prospechu pre oboch.

156 Ibidem.
157Alex Salmond sets out case for independence, 29.11.2009 at http://www.snp.org/node/15894
(11.1.2009).
158 Scottish Social Attitudes Survey 2003 at: http://nesstar.esds.ac.uk/webview (09.01.2010).

http://nesstar.esds.ac.uk/webview


Diplomov� pr�ce Subšt�tny nacionalizmus v EU. Baskicko a Šk�tsko

- 63 -

Ktor� ekonomika m� v�čš� prospech z �nie, n�zory 1992-2003

1992 M�j 1997 Sept 1997 1999 2001 2003

anglick� 49% 50% 48% 36% 38% 30%

Šk�tska 14% 11% 14% 22% 18% 24%

obe zhodne 32% 31% 32% 36% 39% 40%

počet op�tan�ch 957 882 676 1482 1605 1508
Zdroj: P. Surridge: A Better Union? In Bromley, Curtice, McCrone, Park (vyd.) 2006, s. 37.

Pokiaľ ide o financovanie, v�čšina Šk�tov si teda st�le v rozpore s faktami 

neuvedomuje v�hodnosť blokov�ho grantu na z�klade Barnettovho vzorca. Že je �nia 

pre Šk�tsko nev�hodn� si však mysl� len menej ako tretina obyvateľstva, a to napriek 

snah�m nacionalistov využ�vať argument ropy.  U t�chto štatist�k je však nutn� si 

uvedomiť, že s� už pomerne star�, a že n�zor verejnosti tu pravdepodobne vykazuje 

veľk� mieru volatility a m�že byť ľahko ovplyvnen� napr�klad medializ�ciou spr�vy 

o ekonomickej sebestačnosti Šk�tska a podobne.

I nacionalisti z radov SNP si uvedomuj�, že Barnettov vzorec umožňuje 

v Šk�tsku v�razne vyššie vl�dne v�daje na osobu ročne, ako je tomu v Anglicku. 

Westminster tvrd�, že tento rozdiel čin� 1500 libier na osobu, podľa SNP je to len 1068 

libier. SNP však trv� na tom, že v�nosy z ropy by v�razne prekonali t�to v�hodu a po 

vyrovnan� by sa zv�šili v�daje na osobu v Šk�tsku ešte o ďalš�ch 700-800 libier 

v rokoch 2005 až 2007, v z�vislosti na cen�ch ropy. Experti spochybňuj� tieto v�počty 

a tvrdia, že navyše nevypovedaj� nič o stave, kedy by Šk�tsko bolo nez�visl�.159

Podľa r�toriky SNP by ekonomika samostatn�ho Šk�tska mala z�skať pozit�vny 

impulz aj vďaka vlastnej hospod�rskej politike, ktor� by parlament prisp�sobil šk�tskej 

ekonomike. Akt�vna politika na pril�kanie investorov a cielen� imigračn� politika s� 

opatrenia, ktor� fungovali v in�ch krajin�ch a preto SNP nevid� d�vod, prečo by nemali 

fungovať v Šk�tsku.160 Šk�tski nacionalisti vo veľkej miere využ�vaj� ekonomick� 

argumenty na podporu nez�vislosti. Predseda strany SNP a s�časn� prv� minister 

159 Do the Scots subsidise the English? 
http://www.channel4.com/news/articles/world/do+the+scots+subsidise+the+english/166260 (11.10.2009).
160 Internetov� str�nka SNP at http://www.snp.org/node/240 (12.10.2009).
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v Šk�tsku (šk�tsky premi�r) Alex Salmond, ktor� ako ekon�m p�sobil aj v Royal Bank 

of Scotland, urobil z ekonomiky jednu z kľ�čov�ch t�m strany.161

V každom pr�pade z uveden�ho vypl�va, že v Šk�tsku nie je �plne jasn�, kto na 

koho dopl�ca, keďže re�lne finančn� dopady šk�tskej nez�vislosti s� nevyč�sliteľn�, 

v�nosy z ropy nestabiln� a prepojenosť na Veľk� Brit�niu enormn�. Syst�m 

financovania je veľmi štedr�. Tento stav  je n�chyln� na tenzie v r�mci Spojen�ho 

Kr�ľovstva a z�roveň predstavuje pre šk�tskych nacionalistov širok� pole p�sobnosti.

Syst�m financovania je ku Šk�tom zatiaľ veľmi štedr�, nacionalisti však i tak chc� pre 

šk�tsku vl�du v�čšie fišk�lne pr�vomoci a pr�vo požičiavať si peniaze.

Baskicko

Španielska �stava z roku 1978 predpoklad� obecn� a zvl�štny režim financovania 

(reg�men com�n y foral). V pr�pade 13 auton�mnych spoločenstiev dane vyber� 

centr�lna Št�tna daňov� agent�ra (Agencia estatal tributaria), n�sledne sa dane rozdelia 

medzi št�t a spoločenstv� podľa presn�ho kľ�ča. V s�lade s �stavn�m princ�pom 

medziregion�lnej solidarity sa pomocou Vyrovn�vacieho a kompenzačn�ho fondu 

prerozdeľuj� v�nosy z dan� medzi všetk�mi 17 spoločenstvami s cieľom vyrovnať 

ekonomick� a soci�lne rozdiely. Z�roveň �stava garantuje, že celkov� ponechan� podiel 

na v�nosoch zo všetk�ch druhov dan� vybran�ch na �zem� spoločenstva nebude nižš� 

než 35%.162

Baskicko (a podobne Navarra) spadaj� ale pod zvl�štny režim, garantovan� ako 

s�časť star�ch fueros. Po dočasnej bolestivej strate t�chto star�ch pr�v ich Baskovia 

považuj� za prirodzen� a neodňateľn� odvek� v�sady. Tento zvl�štny režim upravuje 

dokument zvan� “El Concierto Econ�mico Vasco“ v poslednej �prave z roku 2002.163

Podľa neho v�ber dan� v Baskicku nezabezpečuje centr�lna agent�ra ale org�ny každej 

z baskick�ch provinci�. Každ�ch 5 rokov sa vyjedn�va v�ška vy�čtovania („cupo“), 

ktor� Baskicko odv�dza centr�lnej vl�de za služby, ktor� si Madrid ponech�va vo 

svojich kompetenci�ch, ak�mi s� napr�klad obrana, zahraničn� politika, infraštrukt�ra, 

161 Lynch, Peter, 2002, s. 206.
162 Dvoř�k, Miroslav: Vybran� aspekty decentralizace tzv. st�tu autonomi�. 2006 rukopis, s. 56 
163 EL Concierto Econ�mico Vasco napr�klad na: 
http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/publicaciones/docs/P3_0c.pdf, (18.11.2009)
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letisk� a podobne. Ide o pomern� podiel dan� nevyhnutn� na chod št�tu. Jeho v�počet je 

veľmi zložit�, čiastočne spoč�va na odhadoch, a preto umožňuje pomerne širok� r�mec 

na vyjedn�vanie.

V roku 2005 pripadlo na každ� euro pre občanov spoločenstiev s obecn�m 

režimom financovania 1,73 eura na obyvateľa Baskicka. V roku 2007 činilo spom�nan� 

baskick� vy�čtovanie centr�lnej vl�de 1,565 miliardy eur pri celkov�ch vybran�ch 

daniach v troch provinci�ch približne 13 miliard eur. 164 Baskick� pr�spevok centr�lnej 

pokladni čin� teda v spom�nanom roku len asi 12,04% pr�jmov auton�mneho 

spoločenstva. Rosa Diez, predsedn�čka menšej strany �nia pokroku a demokracie 

(UPyD) navrhla v roku 2009 prehodnotiť baskick� zvl�štny režim a konkr�tne fenom�n 

cupo, ale nestretla sa porozumen�m.165

S�časťou špeci�lneho hospod�rskeho režimu pre tri baskick� provincie 

a Navarru je, že si m�žu navyše upravovať v�šku dan� z pr�jmov pr�vnick�ch os�b až o 

3% (prenesenie tejto pr�vomoci by chcela strana SNP dosiahnuť v Šk�tsku). Všetky tri 

baskick� parlamenty to využili a zn�žili dane z pr�jmov pr�vnick�ch os�b o 2,5% nižšie 

než je všeobecn� 35%-n� sadzba.166 Na toto zareagovali vl�dy spoločenstiev La Rioja 

a Kast�lia- Le�n, ktor� napadli baskick� daňov� režim tvrden�m, že št�t skryte poskytuje 

subvencie na zv�hodnenie dan� pr�vnick�ch os�b v Baskicku prostredn�ctvom 

podhodnoten�ho vy�čtovania. T�m by vlastne doch�dzalo k nepovolen�mu št�tnemu 

subvencovaniu daňov�ch �ľav v jednom regi�ne. Pr�pad sa po predbežnej ot�zke 

baskick�ho najvyššieho s�du dostal pred S�d Eur�pskych Spoločenstiev v Luxemburgu. 

Z�stupcovia auton�mneho spoločenstva Kast�lia- Le�n argumentovali, že nikto nepozn� 

met�dy v�počtu tohto vyrovnania, vyjedn�vania s� d�vern� a cel� syst�m je 

netransparentn�. Tiež bolo upozornen�, že „španielska vl�da sa pok�sila prehodnotiť 

cupo, ale ust�pila pri vyjedn�vaniach o št�tnom rozpočte so stranou PNV“.167

Z hľadiska eur�pskeho pr�va je baskick� daňov� politika podľa „Luxemburgu“ 

164 Euskadi renueva su excepci�n financiera y pagar� s�lo 1.565 millones este a�o, La Vanguardia 
5.10.2007, 
http://www.lavanguardia.es/premium/publica/publica?COMPID=53402106058&ID_PAGINA=22088&I
D_FORMATO=9&turbourl=false, (7.11.2009).
165 Rosa Diez aboga por eliminaci�n del cupo vasco y navarro. P�blico, 14. 07.2009 at: 
http://www.publico.es/espana/politica/238697/rosa/diez/nacionalismo/catalan/coordinador/gobierno
(10.01.2010)
166 Dvoř�k, Miroslav: Vybran� aspekty decentralizace tzv. st�tu autonomi�. 2006 rukopis. s 57
167 Castilla y Le�n y La Rioja acusan al Pa�s Vasco de recibir subvenciones del Estado en el Cupo 
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20080228/mas-actualidad/economia/altos-cargos-asisten-juicio-
200802280956.html
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v poriadku. Tak�to režim financovania je pre Baskicko nesporne veľmi v�hodn�. 

Nielenže je vyjednan� cupo pravidelne relat�vne mal�, navyše m�žu baskick� provincie 

daňovou flexibilitou l�kať investorov. 

Ako vn�maj� status quo Baskovia? Keďže ot�zka v�šky vy�čtovania je pomerne 

citliv� a z�roveň v Baskicku nik�m nespochybňovan�, neexistuj� štatistiky ohľadne 

baskick�ch n�zorov na spravodlivosť statu quo. 75% Baskov však v roku 2008 

považovalo Concierto Económico za d�ležit�, alebo veľmi d�ležit� pre baskick� 

auton�miu. 17% sa pritom vyjadriť nevedelo.168

V tomto pr�pade sa zd� byť jednoznačn�, že v s�časnej situ�cii ekonomicky 

profituje Baskicko na �kor Španielska. Baskovia svoje v�sady v tejto oblasti ch�pu nie 

ako �stupok, ale ako prirodzen� odvek� pr�vo, a nie s� ochotn� zv�žiť spravodlivejšie 

riešenie. Ak by sa centr�lna vl�da pok�sila siahnuť na Concierto Económico, ch�pali by 

to Baskovia ako krivdu a mohli by sa dramaticky vystupňovať secesionistick�

tendencie. V s�časnej, pre Baskov priaznivej situ�cii však ekonomika pravdepodobne 

nehr� z�sadn� rolu pre secesionistick� preferencie obyvateľov regi�nu.

Záver

Španielsko i Brit�nia sa snažia od začiatku decentraliz�cie n�jsť modus operandi, aby 

boli verejn� v�davky rozložen� rovnomerne podľa re�lnych potrieb a re�lne 

poskytnut�ch služieb v auton�mnych regi�noch. Barnettov vzorec i Concierto 

económico boli v minulosti nastaven� pre oba regi�ny veľmi v�hodne, dynamika 

nacionalizmu však centr�lnym vl�dam nedovoľuje r�zne zakročiť a t�to situ�cii upraviť. 

Baskicko i Šk�tsko, oproti ostatn�m decentralizovan�m regi�nom v oboch 

n�rodn�ch št�toch, v�razne zo syst�mu financovania profituj�. Baskovia, ak s� si toho 

vedom�, to považuj� za prirodzen� historick� a nespochybniteľn� pr�vo svojho regi�nu. 

Navyše maj� mimoriadne vysok� fišk�lne kompetencie, ktor� využ�vaj� na pril�kanie 

invest�ci� do regi�nu. Šk�ti maj� fišk�lne pr�vomoci neporovnateľne menšie, až 

symbolick�. Dost�vaj� však jednorazov� subvenciu per capita v�razne vyššiu ako 

zvyšok krajiny, ktor� dnes už neodr�ža re�lne potreby verejn�ch v�dajov v Šk�tsku. 

168 Conocimiento y opiniones de la cuidadan�a respecto al Concierto Econ�mico Vasco, okt�ber 2008 at 
www.euskadi.net/estudios_sociologicos (8.11.2009).
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Časť Šk�tov je ale presvedčen�, že by po osamostatnen� mohli profitovať viac, keďže 

jasn� v�čšina z�sob ropy by pripadla Šk�tsku. T�to domnienku nie je možn� ani 

potvrdiť, ani vyvr�tiť. Kľ�čov� ot�zka v dejin�ch �nie bola, či na jej z�klade Šk�tsko 

profituje. Zd� sa, že najm� v s�vislosti s ropou sa konsenzus o jasnej prospešnosti �nie 

pre Šk�tsko str�ca. Strana SNP často využ�va vo svojich kampaniach ekonomick� 

argumenty a presadzuje v�razn� rozš�renie fišk�lnych pr�vomoc� šk�tskeho parlamentu, 

ide�lne v maximalistickej verzii pri dosiahnut� nez�vislosti.V baskickom pr�pade 

bohat�ho a profituj�ceho regi�nu sa nezd�, že by ekonomick� faktor hral veľk� rolu 

v secesionistick�ch tendenci�ch baskick�ho nacionalizmu. Ekonomika by však z�skala 

veľk� d�ležitosť, ak by si španielska vl�da dovolila siahnuť na s�časn� syst�m

financovania v Baskicku.

Oba regi�ny s� v r�mci svojho n�rodn�ho št�tu ekonomicky mimoriadne 

v�znamn�, či už je to kv�li nerastn�m surovin�m alebo vysok�mu HDP. Žiadny št�t sa 

dobrovoľne nevzd� ľahko svojho terit�ria, a už v�bec nie, ak ide o terit�rium 

prosperuj�ce a pre celok ekonomicky prospešn�. Preto boli a s� Španielsko i Brit�nia 

ochotn� oba regi�ny v�razne finančne a kompetenčne zv�hodňovať. 

2.5. Nositelia nacionalizmu

Podpora nacionalizmu v spoločnosti 

Podpora nacionalizmu a podpora secesionizmu v spoločnosti nie s� jednoznačne 

zistiteľn�. Do veľkej miery z�lež� na tom, ako je položen� ot�zka. Podľa 

Euskobarometru z m�ja 2009 sa 41% baskickej spoločnosti považuje za nacionalistov, 

51% pritom nem� nacionalistick� c�tenie. Rovnak� prieskum sa p�tal na t�žbu Baskov 

po nez�vislosti. 33% Baskov pociťuje veľk� t�žbu, 33% mal� t�žbu a 24% žiadnu 

t�žbu. Je zauj�mav�, že podľa t�chto prieskumov sa asi 15% respondentov nepovažuje 

za nacionalistov a pritom sa hl�si aspoň k malej t�žbe po nez�vislosti (pričom mohli 

zvoliť možnosť „žiadna t�žba“). 

Podľa spom�nan�ho prieskumu Omnibus z roku 2006 bola podpora nez�vislosti 

v Šk�tsku až 52%-n�. Tento mimoriadne vysok� v�sledok sa až tak nevymyk� 

z dlhodob�ch prieskumov. Ak bola ot�zka postaven� jednoznačne („Podporujete, aby 

sa Šk�tsko oddelilo od zvyšku Spojen�ho Kr�ľovstva?“), podpora nez�vislosti bola 
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v r�znych prieskumoch od roku 2005 nameran� v hodnot�ch 46%, 46%, 52%, 40%, a 

34%. Pri diferencovanejšej možnosti odpovedi, ktor� zahŕňala napr�klad aj rozš�renie 

devol�cie o daňov� pr�vomoci, neprekročila podpora nez�vislosti od roku 1999 nikdy 

hranicu 34%.169

V šk�tskom i baskickom pr�pade je podpora nez�vislosti z�visl� na sp�sobe 

položenia ot�zky, pričom pri v�čšom počte pon�knut�ch alternat�v v odpovedi podpora 

secesionizmu kles�. Aj preto je ak�koľvek referendum o nez�vislosti a položenie ot�zky 

v ňom problematick�.

Obe spoločnosti maj� nezanedbateľn� tendencie podporovať secesiu svojho 

regi�nu. Ktor� politick� strany volia nacionalisti so secesionistick�mi tendenciami? 

V Baskicku volia jednoznačne dnes už �stavne zak�zan� extr�mnu nacionalistick� 

ľavicu (izquierda abertzale)170, pr�padne jej st�le leg�lnu pr�buzn� stranu Aralar. 

Zauj�mav� je, že dokopy i 80% elektor�tu strany „umiernen�ho“ nacionalizmu PNV m� 

veľk� alebo mal� t�žbu po nez�vislosti.

T�žba Baskov po nez�vislosti:
Hlasovanie, auton�mne voľby 2009

Veľk� t�žba 33% 97% zak�zan� izquierda abertzale + 71% Aralar , 60% EA, 
45% PNV 

Mal� t�žba 33% EB 59%, PNV 35% PSE-EE 35%
Žiadna t�žba 24% PP 67%, UPD 67% PSE-EE 50%
Je mi to jedno 6%

Zdroj: autorka, upraven� podľa Euskobarometro, m�j 2009 at: www.ehu.es/euskobarometro. (9.1.2010)
Politick� strany v Baskicku: PNV- Baskick� nacionalistick� strana,  PSE-EE – Španielska socialistick� 
strana, EB- Spojen� ľavica (komunistick� strana), PP- Ľudov� strana (španielska najv�čšia pravicov� 
strana). UPD - �nia pokroku a demokracie

S�hlasili alebo nes�hlasili by ste s t�m, aby sa Šk�tsko stalo nez�vislou krajinou?
Hlasovanie – legislat�vne voľby 2005

s�hlas 52% 82% SNP,  49% Labour,  35%LibDem,  30%Cons.
nes�hlas 35% 63% Cons., 47% LibDem, 40% Labour, 13%SNP
Nevie 13%

Zdroj:  Scottish Omnibus, ICM Research , November 2006.

169 http://ukpollingreport.co.uk/blog/scottish-independence (11.1.2010).
170 V�čšina voličov t�chto str�n po ich ilegaliz�ci� odovzd�va neplatn� hlasy na znak protestu, ktor� 
politol�govia vykladaj� ako hlasy určen� radik�lnej ľavici.

http://www.ehu.es/euskobarometro/
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V Šk�tsku nez�vislosť podporuj� voliči SNP a tiež takmer polovica labouristick�ch 

a tretina liber�lnych a konzervat�vnych šk�tskych voličov. V oboch pr�padoch sa podľa 

prieskumov voliči najv�čš�ch nacionalistick�ch str�n PNV a SNP vyjadrili pomerne 

jasne v prospech nez�vislosti, čo nie je možn� jednoznačne povedať o dlhodobom 

programe a r�torike t�chto str�n.

Nacionalistické politické strany

Pre �spech secesionistick�ho nacionalizmu s� najd�ležitejšie nacionalistick� politick� 

strany, ktor� presadzuj� nez�vislosť a maj� širok� voličsk� z�kladňu. Za tak�to strany, 

m�žeme považovať Šk�tsku n�rodn� stranu (SNP) a Baskick� nacionalistick� stranu 

(PNV). Pre oba regi�ny bude nevyhnutn� spomen�ť aj ďalšie strany, ktor� m�žu 

s veľk�mi nacionalistick�mi stranami tvoriť koal�ciu. Predovšetk�m na baskickej 

politickej sc�ne existuje veľk� pluralita nacionalistick�ch str�n. Avšak hlavn� hybn� 

sily nacionalizmu zost�vaj� spom�nan� dve strany, preto sa im t�to kapitola venuje 

podrobnejšie.

Baskicko

Baskick� nacionalistick� politick� sc�na je značne fragmentovan�, podobne ako 

baskick� spoločnosť. Všetky nacionalistick� strany sleduj� nez�vislosť, čo dok�zali pri 

spoločnom hlasovan� o „Ibarretxeho pl�ne“ v parlamente vo Vitorii. Strany radik�lneho 

baskick�ho nacionalizmu, tiež označovan� ako izquierda abertzale alebo radik�lna 

ľavica, podporuj� radikalizmus a s� do istej miery spriaznen� s organiz�ciou ETA, 

preto bola v�čšina z nich v minulosti ilegalizovan� španielskym Najvyšš�m s�dom. To 

plat� v posledn�ch rokoch pre strany koal�cie Komunistick� strana baskick�ch krajov 

(PCTV-EHAK), ktor� bola zak�zan� v septembri 2008. T�to koal�cia bola jedn�m 

z mnoh�ch transformovan�ch n�sledn�kov predt�m zrušenej strany Batasuna, resp. 

Herri Batasuna, ktor� bola považovan� priamo za politick� kr�dlo organiz�cie ETA. 

Koal�cia PCTV-EHAK vyzvala svojich priaznivcov, aby vo voľb�ch v m�ji 2009

odovzdali neplatn� hlasy (votos nulos). Na z�klade toho m�žeme tvrdiť, že podpora 

radik�lneho nacionalizmu (spolu so stranou Aralar) lež� moment�lne okolo 16% 
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voličstva (viď pr�loha č.4 ). Tento n�zorov� segment baskick�ch voličov v�čšinou nem� 

v parlamente zast�penie, kv�li čomu vznikla polemika o nelegit�mnosti vl�dnej 

koal�cie.171 Jedinou parlamentnou stranou radik�lnej ľavice je v s�časnosti strana Aralar 

(4 kresl� zo 75).

Umiernen� nacionalizmus reprezentuje okrem PNV i menšia strana Eusko 

Alkarkasuna (Baskick� solidarita), ktor� sa v roku 1986 odtrhla od materskej PNV. So 

svoj�m aktu�lnym 1 kreslom je však margin�lna. 

Hlavnou politickou silou, ktor� určuje nacionalistick� diskurz v Baskicku je teda 

nepochybne strana PNV. Stranu založil v roku 1895 spom�nan� Sabino Arana, 

ideol�giou strany bolo jeho učenie. Strana zriadila sekcie pre ženy a mlad�ch, športov� 

centr� a odbory určen� v�lučne pre baskick�ch pracovn�kov. Cieľom bolo osloviť 

spoločnosť a posilniť „baskickosť“. Politicky mala PNV spočiatku len mal� �spechy, 

v roku však 1917 z�skala v�čšinu v provincii Vizkaya, v ostatn�ch baskick�ch 

provinci�ch bol jej v�znam zanedbateľn�. Diktat�ra Prima de Riveru (1923-30) �tlakom 

nechtiac posilnila region�lne nacionalizmy, už v 30.rokoch sa stala PNV najsilnejšou 

stranou v Baskicku. Pred z�nikom druhej republiky boli Baskovia len krok od 

schv�lenia vlastn�ho auton�mneho štat�tu republik�nskou vl�dou v Madride. 

V 70.rokoch musela PNV kv�li narastaj�cej popularite organiz�cie ETA prehodnotiť 

svoj program. Opustila star� n�božensk� a rasov� trad�ciu a pribrala k nacionalizmu 

demokratick� hodnoty.172 Po frankistick�ch represi�ch vst�pila PNV do demokracie 

posilnen� a od roku 1981 až do m�ja 2009 tvorila baskick� vl�du, pričom jeden z jej 

l�drov bol vždy lehendakari. Dnes je t�to opozičn� strana st�le najsilnejšou stranou 

v Baskicku, do opoz�cie ju po prv�kr�t v hist�rii demokratick�ho Španielska odsunula 

protinacionalistick� pravo-ľav� koal�cia socialistov a ľudovcov (Partido Popular). PNV 

m� zast�penie aj v Navarre, ako s�časť nacionalistick�ho zoskupenia Nafarroa Bai, 

a v menšej miere tiež vo franc�zskych provinci�ch. Strana, ktor� je v baskick�ch 

podmienkach považovan� za „umiernene“ nacionalistick�, na svojich ofici�lnych 

str�nkach uv�dza: „My, Baskovia zo šiestich tvor�me jeden ľud spojen� naš�m p�vodom 

171 Až 48% považuje vl�dnu koal�ciu za nelegit�mnu. Podľa Euskobarometro, m�j 2009, 
www.ehu.es/euskobarometro. (9.1.2010)
172 Podľa Balfour Sebastian., Quiroga Alejandro, 2007, s. 130-135.
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a v�ľou, sme našimi p�nmi, neuzn�vame a nerešpektujeme in� suverenitu.“173 Strana sa 

tu tiež hl�si k svojmu zakladateľovi a k jeho heslu „Boh a star� z�kony“, hoci sa dnes 

už považuje za nekonfesi�lnu stranu.

PNV v sebe sp�ja umiernen� i separatistick� pr�dy, avšak od roku 2003 a tzv. 

pl�nu Ibarretxe m�žeme stranu nazvať secesionistickou. Išlo totiž o pl�n na reformu 

baskick�ho auton�mneho štat�tu, ktor� by z�roveň garantoval pr�vo na sebaurčenie 

v bud�cnosti. Veľk� znalec baskickej problematiky a madridsk� profesor, Antonio 

Elorza, konštatuje: “Konečn�m cieľom politiky PNV je st�le baskick� suverenita, a to 

nielen baskick�ho auton�mneho spoločenstva, ale suverenita celku Euskal Herria.174

Francisco Llera, profesor na univerzite v Bilbau a riaditeľ baskick�ho štatistick�ho 

�radu Euskobarometro ch�pe PNV ako stranu, ktor� „sa pohybuje medzi akcept�ciou 

statu quo a pokušen�m nez�vislosti, pričom v poslednej dobe prevl�da secesionistick� 

r�torika.“175

V neposlednom rade v Baskicku funguje širok� a silne polarizovan� občianska 

spoločnosť, ide najm� o r�zne demokratick� f�ra proti n�siliu a za občiansky 

nacionalizmus (hnutie Basta Ya! – Už dosť!, Foro de Ermua a pod.), a na druhej strane 

s� čast� r�zne spolky za presun politick�ch v�zňov ETA do baskick�ch v�zn�c. 

Šk�tsko

Šk�tska politick� sc�na je v�razne jednoduchšia ako baskick�. Jedinou secesionistickou 

nacionalistickou stranou je SNP, ktor� v roku 2007 porazila labouristov a stala sa 

najsilnejšou stranou v regi�ne. Moment�lne tvor� menšinov� vl�du s dvoma poslancami 

Šk�tskej strany zelen�ch. SNP vznikla až v roku 1934 ako strana, ktor� ako jedin� 

podporovala devol�ciu. Strat�gia strany však spočiatku nebola jasn�, lebo jej jednotliv� 

frakcie strany sa l�šili v miere požadovanej auton�mie. Od roku 1942, kedy zo strany 

vyst�pil umiernen� John Mac Cormick, aby založil vlastn� iniciat�vu (Scottish 

Convention), začala SNP jednoznačnejšie podporovať nez�vislosť, čo ju spočiatku 

stavalo na okraj šk�tskeho politick�ho spektra. V 70. rokoch, vďaka synergick�mu 

efektu objavenia ropy a zv�šenej pociťovanej t�žby po auton�mii, sa z SNP stal siln� 

173 Ofici�lna str�nka EAJ-PNV, Declaraci�n de Centenario at: http://www.eaj-
pnv.eu/esp/conoce_historia.asp. (18.11.2009).
174 Elorza, Antonio: La hora de Euzkadi, Disidencias I, Galaxia Gutenberg, Barcelona 2003, s.35.
175 Llera, Franscisco (vyd.): Nacionalismo y democracia, 2003, s. 41.
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politick� subjekt.176 V 70. rokoch bodovala s programom „Its Scotlands oil“, v roku 

1974 z�skala 11 poslancov v britskom parlamente (1966 0 poslancov, 1970 2 poslanci). 

V posledn�ch dek�dach, do roku 2007, bola SNP druhou najsilnejšou šk�tskou stranou 

po labouristoch. Je to stredoľav� politick� strana, zaber� približne rovnak� politick� 

spektrum ako Labouristick� strana, pr�padne na ňu v čase Blairovej New Labour �točila 

zľava. Šk�tska politick� sc�na je totiž tradične ľavicovo orientovan�. SNP je tiež 

ekologicky zameran�, čo sa premieta napr�klad do jej politiky jadrov�ho odzbrojenia 

a požiadavky odstr�niť jadrov� rakety Trident zo svojho �zemia.177

SNP už niekoľko desaťroč� presadzuje nez�vislosť v r�mci EU (heslo 

„Independence in Europe“). Ako vl�dna strana zah�jila verejn� diskusiu na t�mu 

nez�vislosť, pričom sa stavia jasne na stranu secesie, ktor� prezentuje, ako 

najv�hodnejšiu možnosť. Biela kniha z novembra 2009 ukončila f�zu verenej debaty 

a stanovuje konkr�tne ciele. Vl�da chce v roku 2010 podať n�vrh o Z�kone o referende 

v Šk�tsku do britsk�ho parlamentu. Po schv�len� chce zorganizovať referendum 

o nez�vislosti, ktor� bude mať podľa �stavy poradn� charakter. „Je však nemysliteľn�, 

aby britsk� vl�da ignorovala jasn� prianie šk�tskeho ľudu urobiť krok k nez�vislosti. To 

by bolo proti medzin�rodn�mu pr�vu a z�kladn�m demokratick�m princ�pom“, p�še sa 

v Bielej knihe nazvanej „Your Scotland, Your Vote.“178 SNP je teda jednoznačne 

secesionistick� nacionalistick� strana, ktor� ud�va nacionalistick� diskurz v regi�ne. Je 

však nutn� dodať, že ostatn� strany tiež podporuj� zvyšovanie kompetenci� Holyroodu 

(s v�nimkou konzervat�vcov), i keď s� jasne proti secesii.

SNP i PNV s� hlavn� politick� sily, ktor� určuj� diskurz secesionistick�ho 

nacionalizmu v oboch regi�noch. Obe strany s� secesonistick�, PNV m� navyše 

iredentistick� tendencie (často zahŕňa do preferovan�ho baskick�ho št�tu i franc�zske 

�zemia).  SNP sa rad� na politickom spektre vľavo od stredu, PNV je pravicov� strana. 

SNP pristupuje k secesii jednoznačne a vecne, vypoč�tava hlavne ekonomick� v�hody. 

PNV sa nevyjadruje jednoznačne kv�li vlastnej n�zorovej roztrieštenosti,  situ�ciu 

komplikuje tiež nejasnosť teritori�lneho aspektu nez�vislosti, a stanovisko voči 

radik�lnej nacionalistickej ľavici.

176 Lynch, Peter: SNP. The History of the Scottish National Party. Welsh Academic Press 2002, s. 7-10.
177 kampaň „Say No to Trident“ at: http://www.snp.org/campaigns (10.1. 2010).
178 White Paper „Your Scotland,Your Vote“, 2009 at: http://www.snp.org/node/15891 (09.1.2010).
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V�čšina voličov oboch str�n si praje nez�vislosť (viď kapitola 2.3), ale rozhodne 

nie všetci. Domnienka, že voliči t�chto str�n by sa v pr�padnom referende o nez�vislosti 

automaticky vyjadrili kladne je preto veľmi zjednodušen�. Obe strany s� veľmi 

v�znamn� na region�lnej politickej sc�ne, moment�lne s� dokonca podľa počtu hlasov 

najsilnejš�mi subjektmi. PNV sa ocitla po prv�kr�t v opoz�cii, SNP po prv�kr�t 

menšinovo vl�dne. 
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3. Vplyv decentraliz�cie a členstva v EU na 
secesionistick� subšt�tne nacionalizmy.

T�to kapitola sa venuje dopadom dvoch modern�ch fenom�nov na šk�tsky a baskick� 

nacionalizmus. Stručne rozober� vplyv decentraliz�cie oboch n�rodn�ch št�tov na tieto 

nacionalizmy a detailnejšie analyzuje dopady členstva v EU na ne. 

3.1.  Dosiahnut� forma auton�mie v Baskicku a Šk�tsku

Inštitucion�lne porovnanie baskickej a šk�tskej auton�mie

Spojen� Kr�ľovstvo i Španielsko s� asymetricky decentralizovan� št�ty. Ani jeden 

z nich nie je možn� označiť za feder�lny št�t, ak�m je napr�klad Nemecko alebo 

Belgicko. Španielsku k tak�muto označeniu ch�baj� dva z�sadn� znaky: Sen�t ako 

funkčn� komora teritori�lnej reprezent�cie a kompetenčn� rovnosť všetk�ch jednotiek 

št�tu.179 Sen�t je v s�časnej podobe zvl�štna komora, ktor� reprezentuje viac jednotliv� 

provincie, ako auton�mne spoločenstv�, pričom najľudnatejšie provincie centr�lneho 

Španielska s� v ňom jasne nadreprezentovan�. Oproti nemeck�m L�nder nemaj� 

španielske spoločenstv� žiadnu siln� inštitucion�lnu možnosť spoluvytv�rať politiku 

št�tu.180 Auton�mne spoločenstv� navyše zďaleka nie s� rovn� vo svojich 

kompetenci�ch, aj keď v posledn�ch rokoch prebieha približovanie jednotliv�ch 

spoločenstiev k takzvan�m historick�m regi�nom. Kompetenčne  zv�hodnen� však 

zost�va Baskicko a Navarra. Špecifick� španielsky model označuj� španielski odborn�ci 

za št�t auton�mi� alebo tzv. zložen� št�t (estado compuesto). Decentraliz�cia, ktor� 

prebehla v Španielsku s�časne s demokratickou transform�ciou, je ako tak� garantovan� 

v �stave z roku 1978. Modus operandi pre jednotliv� auton�mne spoločenstv� upravuj� 

tzv. auton�mne štat�ty, ktor� maj� formu takmer �stavn�ho z�kona (ley org�nica) 

a každ�ch 5 rokov je možn� ich po vyjedn�van� oboch str�n novelizovať. Španielsky 

št�t auton�mii je teda ak�si polofeder�lny  model, ktor� nie je uzavret�, ale naopak 

dynamick�. Baskick� auton�mia je  �stavne zakotven�.

179 Dvoř�k, Miroslav: Vybran� aspekty decentralizace tzv. st�tu autonomi�. 2006 diplomov� pr�ca, 
Univerzita Karlova, s. 17 
180 Balfour Sebastian, Quiroga Alejandro, 2007, s. 199.
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Spojen� Kr�ľovstvo je všeobecne označovan� za asymetricky decentralizovan� 

št�t, pričom v tomto pr�pade nie je v�bec možn� hovoriť o procese federaliz�cie. 

Z�kladn�mi prek�žkami s� extr�mne asymetrick� štrukt�ra, kedy napr�klad Anglicko 

nem� žiadnu formu auton�mie a veľk� kompetenčn� rozdiely medzi existuj�cimi 

decentralizovan�mi celkami. Šk�tska auton�mia v tomto syst�me nie je �stavne 

garantovan�, proces devol�cie prebehol formou z�kona (Act of Scotland), ktor� m�že 

byť teoreticky vo Westminstri kedykoľvek op�ť zrušen�.

V Španielsku došlo k takejto rozsiahlej decentraliz�cii št�tu na začiatku 80. 

rokov v d�sledku diskredit�cie centralistickej politiky vl�dy gener�la Franca. Pr�činou 

bol tiež siln� vyjedn�vac� potenci�l nacionalistick�ch politick�ch str�n v španielskom 

parlamente. (nacionalisti r�chlo prišli nato, že ak sa spoja, resp. bud� spolupracovať, 

vyn�tia si viac �stupkov od centr�lnej vl�dy). K procesu devol�cie v Brit�nii došlo po 

referend�ch v roku 1997 v Šk�tsku a Walese. Za bezprostredn� pr�činu �spechu 

šk�tskych devolučn�ch sn�h je možn� považovať n�rast preferenci� strany SNP od 

polovice 70.rokov (n�lez ropy, vl�da Thatcherovej) a s n�m s�visiaci boj o šk�tske hlasy 

oboch hlavn�ch britsk�ch politick�ch str�n.

Baskick� kompetencie

Baskick� legislat�vne a exekut�vne kompetencie s� v�razne širšie, a v tomto pr�pade s� 

taxat�vne vymedzen� v baskickom auton�mnom štat�te (Estatuto de Guernica, 1981). 

Pr�vomoci parlamentu vo Vitorii sa naz�vaj� v�lučn� pr�vomoci (competencias 

exclusivas). V�lučn� pr�vomoci sa odlišuj� od šk�tskych prenesen�ch pr�vomoc� 

(devolved matters), ktor� už z terminol�gie vyjadruj� z�vislosť na org�ne, ktor� ich 

preniesol a zd�razňuj� tak ich potenci�lne dočasn� stav. Na rozdiel od Šk�tska v 

Baskicku k v�lučn�m pr�vomociam patr� aj priemysel a št�tna spr�va. Zvl�štnou 

kateg�riou s� zdieľan� kompetencie, v ktor�ch m� baskick� parlament všetky 

pr�vomoci v r�mci z�kladn�ho pr�vneho r�mca št�tu. Sem patr� napr�klad energetika. 

Trestn� a pracovn� s�dy spadaj� pod baskick� exekut�vne pr�vomoci.181 Tento syst�m 

pr�vomoc� (viď už v�razne zjednodušen� aproxim�ciu, pr�loha č.8) je pomerne 

komplikovan�, pr�padn� spory rieši v�lučne (a pomerne často) �stavn� s�d.

181 Podľa Estatuto de Guernica, 1979: http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-
2312/es/contenidos/informacion/estatuto_guernica/es_455/estatu_c.html (10.01. 2010).
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Špecifikom baskick�ho auton�mneho modelu je, že ide o formu konfeder�cie s troma 

rovnocenn�mi provinciami, troma parlamentmi a vl�dami (diputaciones, juntas) 

a navyše centr�lnymi baskick�mi org�nmi vo Vitorii.

Šk�tske kompetencie

T�to pr�ca z d�vodu rozsahu nem�že podrobne analyzovať zložit� s�bory kompetenci� 

v oboch pr�padoch, poskytne preto iba stručn� popis nevyhnutn� na ďalšie pochopenie 

vzťahu dosiahnut�ch auton�mii a nacionalizmu.

Auton�mny parlament Šk�tska vznikol na z�klade Z�kona o Šk�tsku z roku 1998. 

Tento z�kon explicitne vymenov�va ponechan� kompetencie, ktor� zostan� v ruk�ch 

centr�lnych org�nov (reserved matters), ostatn� oblasti sa považuj� za prenesen�. 

(devolved matters) Šk�tsky parlament nie je opraven� iniciovať z�kony v oblastiach: 

�stava, zahraničn� vzťahy, obrana, št�tna spr�va, finančn� a hospod�rske z�ležitosti, 

vn�torn� z�ležitosti, obchod a priemysel, m�dia a kult�ra atď. (viď pr�loha č. 8). Z�kon 

z�roveň u každej oblasti špecifikuje v�nimky, v ktor�ch šk�tsky parlament určit� 

pr�vomoci z�skal (napr�klad vo vzťahu k EU).182 Medzi prenesen� pr�vomoci potom 

patria s�dy a pol�cia, rybolov, školstvo, zdravotn�ctvo, poľnohospod�rstvo, či vn�torn� 

doprava. Ďalej m� britsk� parlament obmedzen� a dlho diskutovan� možnosť zmeniť 

daň z pr�jmu fyzick�ch os�b o 3% (tartan tax). Britsk� parlament je suver�nny, 

teoreticky m�že prij�mať ak�koľvek z�kony, ale v zmysle Sewelovej konvencie

dobrovoľne prij�ma legislat�vu v prenesen�ch oblastiach v�lučne so s�hlasom šk�tskeho 

parlamentu. Ponechan� pr�vomoci pre Šk�tsko m� na starosti vl�dou menovan� člen 

kabinetu – sekret�r pre Šk�tsko, ktor� riadi Scotland Office (ak�si ministerstvo pre 

Šk�tsko).183 V�čšie faktick� pr�vomoci m� šk�tska exekut�va, ktor� m�že vykon�vať 

pr�vomoci aj nad r�mec prenesen�ch kompetenci�, v pr�pade, že im tieto oblasti britsk� 

ministri prenechaj� (exekut�vna devol�cia) V prv�ch rokoch devol�cie sa spolupr�ca 

oboch vl�d a parlamentov vyznačovalo dobrou v�ľou a snahou o fungovanie nov�ho 

syst�mu.184

182 Kas�kov�, Z.: Vznik skotského parlamentu - konec procesu devoluce? In Tomalov�, E. a Kas�kov�, 
Z.: Sborn�k z�padoevropsk�ch studi�, Karolinum, Praha, 2005, s. 135.
183 Scotland Office at: http://www.scotlandoffice.gov.uk/scotlandoffice/CCC_FirstPage.jsp, 2.1.2009.
184 Bulmer S, Burch M a kol: British Devolution and European Policy-Making, Palgrave 2002, s. 143.
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Najd�ležitejš�m rozdielom je fakt, že baskick� model je jednoznačne �stavne 

ukotven�, zatiaľ čo  šk�tsky model s pretrv�vaj�cou suverenitou britsk�ho parlamentu 

je len „prenesen�“. Šk�tsko m� v�čšie kompetencie v s�dnictve, Baskicko m� navyše 

pr�vomoci v priemysle, št�tnej spr�ve i energetike. V oboch pr�padoch patr� medze 

exkluz�vne št�tne pr�vomoci �stava, resp. vyhl�senie referenda. Navyše španielska 

�stava v druhom odstavci uv�dza: „�stava sa zaklad� na nerozlučiteľnej jednote 

Španielskeho n�roda, spoločnej a nerozdeliteľnej vlasti všetk�ch Španielov, a uzn�va 

a garantuje pr�vo na auton�miu n�rodnost� a regi�nov, ktor� ho tvoria.“185 Spojen� 

kr�ľovstvo nem� �stavu v takejto podobe, ale jeden zo z�sadn�ch �stavn�ch princ�pov 

je tiež nedeliteľnosť �nie (unitary state). Act of Scotland z roku 1998 jasne rad� oblasť 

�stavn�ch z�ležitost�, ako napr�klad „�niu kr�ľovstiev Šk�tska a Anglicka“ medzi 

ponechan� pr�vomoci (reserved matters).  Murkens upozorňuje, že šk�tsky parlament 

m�že debatovať o ak�koľvek ot�zkach, vyhl�siť referendum však stoj� peniaze. Na jeho 

financovanie by bolo nutn� prijať v Holyroode z�kon, ktor� jasne vybočuje z r�mca 

prenesen�ch pr�vomoc�.186 To znamen�, že priestor pre unilater�lne z�konodarn� 

iniciat�vy ved�ce k nez�vislosti s� v Baskicku , rovnako ako v Šk�tsku jednoznačne 

proti�stavn�.  

Dopad decentralizácie/devolúcie na nacionalizmus

Existuj� dva protichodn� pohľady na dopady decentraliz�cie na ďalš� osud 

regionalizovan�ch št�tov. Niektor� autori sa domnievaj�, že m�že �sť o takmer 

nezastaviteľn� proces, ktor� v�razne zvyšuje pravdepodobnosť konečnej nez�vislosti 

regi�nu. Tento argument sa označuje „slippery slope“ (klzk� sp�d) a d� sa ch�pať ako 

obdoba neofunkcionalistickej te�rie eur�pskej integr�cie („spill-over“). Inštit�cie 

vytvoren� decentraliz�ciou, podobne ako eur�pske inštit�cie, zač�naj� podľa tohto 

konceptu žiť vlastn�m životom a pokračuj� v procese ďalej. Tak�to v�voj by vy�stil 

nakoniec až v eur�psky superšt�t, respekt�ve, v našom pr�pade, v nez�visl� Baskicko 

a Šk�tsko. Pr�klad tak�hoto procesu v dynamike šk�tskej decentraliz�cie uv�dza 

šk�tsky profesor a expert na devol�ciu James Mitchell: 

185 Španielska �stava, 1978, In: http://www.la-moncloa.es/NR/rdonlyres/79FF2885-8DFA-4348-8450-
04610A9267F0/0/constitucion_ES.pdf (8.11.2009).
186 Murkens, Jo Eric: Scottish Independence. A Practical Guide. Edinburgh University Press, 2002, s. 22-
25.
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„V Brit�nii sa odohr�va podobn� proces ak�m je eur�pska integr�cia 
v pon�man� neofunkcionalistov. V tomto procese je kľ�čov� byrokratick� politick� 
vedenie nadn�rodn�ch inštit�cii a „spill-over“ proces. Existencia byrokracie viedla 
k ďalšej zv�šenej integr�cii. Ak došlo k integr�cii v jednej oblasti, bolo pravdepodobn�, 
že sa rozš�ri i do ďalš�ch pr�buzn�ch oblasti. Podobne sa d� ch�pať pr�pad Šk�tskeho 
�radu (Scottish Office), ktor� z�skaval kompetencie a tak určoval smerovanie na ďalšiu 
administrat�vnu devol�ciu. V 80-tych rokoch z�skal �rad kompetencie v b�van�, 
životnom prostred�, vyššom vzdel�van� a v podnikan�. Tieto zmeny uľahčili �vahy 
o adekv�tnejšej šk�tskej odpovedi na aktu�lne probl�my.“187

Alternat�vnou interpret�ciou k neofunkcionalizmu by mohla byť te�ria, že t�to 

dynamiku �myselne podporuj� subšt�tni nacionalisti, ktor� decentraliz�ciu od počiatku 

ch�pu len ako jeden z krokov na ceste k nez�vislosti. Toto vystihuje pr�pad baskick�ho 

nacionalizmu, a do istej miery m� platnosť i pre SNP.

Druh�m, protichodn�m pohľadom na dopady decentraliz�cie na subšt�tny 

nacionalizmus je n�zor, že auton�mia upokoj� situ�ciu a zn�ži t�žbu po samostatnom 

št�te. Napr�klad Michael Hechter odpor�ča ako recept na zadržiavanie nacionalizmu 

„vr�tiť“ nacionalistick�m regi�nom priamu spr�vu (direct rule), ktor� de facto stratili 

silnej�cou spr�vnou centraliz�ciou modern�ch n�rodn�ch št�tov. „Č�m menšia je 

spr�vna auton�mia, ktor� m� n�rod v r�mci multin�rodn�ho št�tu, t�m v�čšia je 

možnosť nacionalistick�ho konfliktu.“ Hechter ale prip�šťa, že vzťah medzi 

federaliz�ciou n�rodn�ch št�tov a subšt�tnym nacionalizmom nie je jednoznačn�. 188

Pokiaľ ide o konkr�tne pr�pady baskick�ho a šk�tskeho nacionalizmu, rozhodne 

nie je pravdou, že by decentraliz�cia utlmila secesionistick� tendencie oboch 

nacionalizmov. Balfour a Quiroga konštatuj�, že v pr�pade Baskicka a Šk�tska to bolo 

pr�ve naopak. Zatiaľ čo v roku 1977 jeden zo štyroch Baskov podporoval nez�vislosť 

regi�nu, v m�ji 2006 st�pol tento počet podľa Euskobarometra na jedn�ho z troch 

Baskov. Podobn� situ�cia je v Šk�tsku, kde spom�nan� prieskumy z roku 2006 uk�zali 

podporu nez�vislosti 52%, čo je najvyššia podpora od zavedenia devol�cie v roku 

1999.189 V šk�tskom pr�pade sa tiež po zaveden� devol�cie posilnila miera identifik�cie 

187 Mitchell, James, In: Keating M, Loughlin J (vyd): The Political Economy of Regionalism. Franc Cass, 
London 1997, s. 412.
187 Murkens, Jo Eric: Scottish Independence. A Practical Guide. Edinburgh University Press, 2002, s. 22-
25.
187 Mitchell, James, In: Keating M, Loughlin J (vyd): The Political Economy of Regionalism. Franc Cass, 
London 1997, s. 412.
188 Hechter, Michael, 2000, s. 143-145.
189 Balfour Sebastian., Quiroga Alejandro, 2007, s.156.
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so Šk�tskom, ktor� tvor� jeden z kľ�čov�ch faktorov secesionistick�ch tendenci� 

nacionalizmu (viď tabuľka Identita v Šk�tsku, kapitola 2.4).

Proces šk�tskej devol�cie sa s najvyššou pravdepodobnosťou vznikom 

parlamentu nekonč�. Šk�tsky parlament a pr�tomnosť vo vl�de predstavuje pre stranu 

SNP nov� možnosti na presadzovanie širš�ch (napr�klad finančn�ch) pr�vomoc�. Od 

roku 1998 m�že strana k nez�vislosti smerovať „zadn�mi dvierkami“ prostredn�ctvom 

rozširovania devol�cie.190 St�le existuje priestor na ďalšie rozš�renie pr�vomoc�, napr. 

vo finančnej oblasti, alebo v oblasti zast�penia parlamentu na eur�pskej �rovni 

(probl�m všetk�ch n�rodn�ch parlamentov). Pre časť členov SNP je ustanovenie 

šk�tskeho parlamentu len prv�m krokom na ceste k nez�vislosti. Je však nutn� mať na 

pam�ti, že Westminster si zachoval suverenitu t�m, že m�že šk�tsky parlament 

potenci�lne pomerne jednoducho zrušiť.191

Proces decentraliz�cie v baskickom pr�pade už nem� veľa priestoru na ďalšie 

prehlbovanie, pretože pr�vomoci Baskick�ho auton�mneho spoločenstva s� v r�mci 

decentralizovan�ho Španielska spolu s Navarrou najvyššie. Z konkr�tnych požiadaviek 

rezonuje len v�čšie slovo pre Baskov v Eur�pskej �nii. A to je bez nez�vislosti kv�li 

štrukt�re samotnej EU len ťažko predstaviteľn�. Ďalšiu možn� dynamiku 

decentralizačn�ho procesu v�stražne predznačuje n�vrh reformy auton�mneho štat�tu 

pre Baskicko (tzv. Ibarretxeho Pl�n). Tento dokument, schv�len� nacionalistickou 

v�čšinou v baskickom parlamente v roku 2004 a n�sledne zamietnut� parlamentom 

v Madride, pripravoval Baskom cestu k nez�vislosti. Baskick� auton�mia priniesla ako 

„vedľajš� produkt“ zapojenie radik�lnych nacionalistick�ch str�n napojen�ch na 

organiz�ciu ETA do politick�ho života. Fakt, že tak�to antisyst�mov� strany mohli až 

doned�vna využ�vať demokratick� štrukt�ry na svoje zviditeľnenie sa, nepochybne 

posilnilo secesionistick� nacionalizmus v regi�ne. Nacionalisti (SNP, PNV) sa v oboch 

pr�padoch v�borne adaptovali v novovzniknut�ch inštit�ci�ch, dok�zali sa dostať do 

vl�dy (PNV pravidelne do roku 2009, SNP v roku 2007 po prv�kr�t) a z tejto poz�cie 

m�žu lepšie ovplyvňovať politick� sc�nu a diskurz v regi�ne. 

190 Lynch, Peter, s.2002, s. 253.
191 Kas�kov�, Z.: Vznik skotsk�ho parlamentu - konec procesu devoluce? In Tomalov�, E. a Kas�kov�, 
Z.: Sborn�k z�padoevropsk�ch studi�, Karolinum, Praha, 2005, s. 208.
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Z uveden�ho vypl�va, že decentraliz�cia nie je pre n�rodn� št�ty v pr�pade 

Baskicka a Šk�tska �činn�m receptom na odvr�tenie secesionistick�ch hrozieb. 

Inštitucion�lne existuje totiž minim�lne v pr�pade Šk�tska tendencia pokračovať 

v procese, postupne ho prehlbovať a rozširovať (spill-over). Mnoh� nacionalisti v oboch 

regi�noch navyše ch�pu decentraliz�ciu len ako ďalš� krok na ceste k samostatnosti a 

využ�vaj� auton�mne inštit�cie na naplnenie svojich dlhodob�ch cieľov.

3.2 EU a subšt�tny nacionalizmus

Eur�pska �nia priniesla kľ�čov� zmeny pre regi�ny a prispela k postupnej 

transform�cii n�rodn�ch št�tov. Narušila v�lučn� kompetencie št�tov v oblastiach ako 

je medzin�rodn� obchod, menov� politika či bezpečnosť. Doktr�na v�lučnej 

a nedeliteľnej suverenity n�rodn�ho št�tu str�ca platnosť. Vznikli nov� štrukt�ry ako s� 

eur�pske form�lne i neform�lne inštit�cie, ktor� znamenaj� pr�ležitosť pre (subšt�tne) 

nacionalistick� hnutia, často v aliancii s regi�nmi. Člensk� št�t tiež stratil pr�vomoci 

v colnej politike, regi�ny m�žu samostatne cezhranične obchodovať. „V�sledkom je 

komplexn� politick� syst�m, v ktorom sa eur�pska politika regionalizuje, region�lna 

politika europeizuje a t� n�rodn� sa s�časne europeizuje i regionalizuje.“192 Cieľom 

tejto kapitoly je odpovedať na ot�zku, ako členstvo v Eur�pskej �nii p�sobilo a p�sob� 

na sk�man� secesionistick� subšt�tne nacionalizmy. Zvolen�m pr�stupom bude anal�za 

z pohľadu hlavn�ch nacionalistick�ch politick�ch str�n v oboch pr�padoch. Za t�mto 

�čelom je najprv nutn� analyzovať, čo m�že Eur�pska �nia nacionalistom skutočne 

pon�knuť.

EU - pr�ležitosť pre subšt�tnych nacionalistov? 

Čo m�že poskytn�ť Eur�pska �nia subšt�tnym nacionalistom? Keating tvrd�, že EU 

predstavuje pre nich možnosť vytvoriť občiansky a teritori�lny projekt, zmierniť 

separatizmus a vst�piť do viac�rovňovej politiky. Nacionalistick� hnutia, často 

v spolupr�ci s regi�nmi, m�žu efekt�vne využ�vať eur�pske štrukt�ry. Nato však musia 

prehodnotiť svoju politiku a nesm� sa odch�liť od občianskeho nacionalizmu, pretože 

192 Keating, Hooghe 1995 in Keating M: Naciones contra el Estado, 1996. s.68.
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len ten je dlhodobo kompatibiln� s Eur�pou.193 Uspokojuj� však eur�pske štrukt�ry 

určen� pre r�znorod� eur�pske regi�ny amb�cie subšt�tnych nacionalizmov?

V 70. a 80. rokoch vznikli eur�pske fondy zameran� na zmierňovanie 

region�lnych rozdielov, t.j. regi�ny začali z členstva finančne profitovať. Maastrichtsk� 

zmluva z roku 1993 priniesla zlepšenie ich postavenia v eur�pskych štrukt�rach, ako 

najm� V�bor regi�nov, princ�p subsidiarity zakotven� v zmluv�ch a možnosť priamej 

�časti z�stupcov regi�nov v Rade ministrov. K t�mto nepochybn�m zlepšeniam je však 

nutn� pristupovať s ist�mi v�hradami. Štruktur�lne fondy s� v praxi založen� na 

medzivl�dnej spolupr�ci, regi�ny teda nedost�vaj� peniaze priamo z Bruselu.194 Priama 

�časť v Rade z�vis� od kvality spolupr�ce s exekut�vou n�rodn�ho št�tu a v s�časnosti 

ju umožňuje svojim regi�nom len Nemecko, Rak�sko, Belgicko, Veľk� Brit�nia a od 

roku 2004 aj Španielsko. Princ�p subsidiarity je v zmluv�ch garantovan� len pre �roveň 

EU – n�rodn� št�t, subsidiarita a jej miera a dodržiavanie v r�mci št�tov už je vn�tornou 

z�ležitosťou každ�ho z nich. Ist� možnosť sebarealiz�cie pre subšt�tnych nacionalistov 

predstavuje aj priama voľba do Eur�pskeho parlamentu a V�boru regi�nov. Ide však 

viac o možnosť zviditeľniť sa a symbolicky pouk�zať na svoje probl�my, ako o re�lny 

hlas v �nii. Obe inštit�cie totiž zatiaľ nepatria k t�m najvplyvnejš�m, i keď �loha 

parlamentu sa postupne posilňuje.

V�bor regi�nov nem�že byť uspokojivou inštit�ciou pre nacionalistov, ktor� 

maj� vyššie amb�cie ako v�čšina eur�pskych regi�nov. V�bor pozost�va z rozličn�ch, 

člensk�mi št�tmi určen�ch „regi�nov“ s rovnakou v�hou hlasu, sedia v ňom starostovia 

miest i z�stupcovia auton�mi� so širok�mi legislat�vnymi pr�vomocami. Každ� z členov 

V�boru by s�ce mal byť volen�m predstaviteľom, diskrepancie vo v�he ich funkci� s� 

však obrovsk�. Charakter V�boru regi�nov stavia všetky regi�ny na jednu �roveň, čo 

posilňuje slab� a oslabuje siln� regi�ny, a je teda proti z�ujmom subšt�tnych 

nacionalistov.195 Tento paradox sa ne�spešne usilovali prekonať regi�ny s legislat�vnou 

pr�vomocou, ktor� chceli vytvoriť vlastn� platformu v r�mci V�boru a postupne 

dosiahnuť ak�si tretiu vrstvu eur�pskej architekt�ry. V�bor m� okrem spom�nanej 

problematickej heterogenity tiež relat�vne mal� pr�vomoci (poradn� funkcia) a mal� 

193 Keating, M: European Integration and the Nationalities Question, Politics&Society, Vol 32, No. 3, 
September 2004, s.368-370.
194 Ibidem, s. 376.
195 Nagel, K.J, 2004, s. 60.
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finančn� zdroje. 196 Za z�sadn� n�stroje pre subšt�tnych nacionalistov v �nii m�žeme 

považovať len priamu �časť v Rade (len v člensk�ch št�toch, ktor� to umožňuj�) 

a pr�padne lobing prostredn�ctvom zast�pen� auton�mnych inštit�cii v Bruseli.

Napriek pokroku v region�lnej politike je Eur�pska �nia st�le jednoznačne 

založen� na n�rodn�ch št�toch. Keating v tejto s�vislosti poukazuje napr�klad nato, že 

eur�pske smernice m�žu n�rodn� št�ty aplikovať rozdielne, ale EU vyžaduje, aby ich 

implementovali v celom št�te jednotne. �nia teda podľa autora ani len administrat�vne 

neuzn�va eur�pske regi�ny.197 Nagel zase upozorňuje, že jazyk n�rodn�ho št�tu sa st�va 

okamžite automaticky ofici�lnym eur�pskym jazykom, čo m� za n�sledok paradoxy ako 

napr�klad neofici�lnu katal�nčinu so 7 mili�nmi ľud� a ofici�lnu slovinčinu s menej ako 

2 mili�nmi.198 Rola regi�nov v Eur�pe sa od konca 80.rokov zv�šila, z�skali viac 

možnost� pr�stupu k eur�pskym inštit�ci�m, ale tieto možnosti s� st�le jasne 

kontrolovan� n�rodn�mi št�tmi.199 Zmena v tejto oblasti nenastane ani v d�sledku 

Lisabonskej zmluvy,  ktor� sa tretej vrstve  EU nevenuje, ale naopak sleduje logiku 

deľby pr�vomoc� medzi eur�pskymi a št�tnymi inštit�ciami. Regi�ny a n�rodnosti si 

musia preto n�jsť svoj k�tik v Eur�pe št�tov a zabudn�ť na utopick� „Eur�pu 

n�rodov“.200

Nacionalistické strany a EU 

Re�lne možnosti subšt�tnych celkov v EU s� teda pomerne obmedzen�. Ako sa k tomu 

stavaj� eur�pske strany subšt�tneho nacionalizmu? Keating sa domnieva, že eur�pske 

štrukt�ry s� pre tak�to strany zauj�mavou pr�ležitosťou, lebo poskytuj� priestor na 

prezent�ciu a diskusiu o probl�moch nacionalistov. Mnoh� strany preto opustili svoje 

tradičn� požiadavku nez�vislosti a zmierili sa s politikou založenou na zdieľanej 

196 Keating M: European Integration, s. 377.
197 Ibidem, s382.
198 Nagel, Klaus-J£rgen: Transcending the National / Asserting the National: How Stateless Nations like 
Scotland, Wales and Catalonia React to European Integration., Australian Journal of Politics & History; 
marec 2004, Vol. 50 Issue 1, s. 60
199 Ibidem, s. 59.
200 Keating, M: European Integration and the Nationalities Question, Politics&Society, Vol 32, No. 3, 
September 2004, s. 382).
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suverenite. Rozhodli sa budovať svoj n�rod ako s�časť eur�pskej rodiny.201 Pr�kladom 

je Gal�cijsk� N�rodn� Blok (BNG), katal�nska CiU, alebo walesk� strana Plaid Cymru, 

ktor� v roku 2001 jednoznačne vyhl�sila, že v eur�pskom kontexte už n�rodn� 

nez�vislosť nie je potrebn�. U menš�n v strednej a v�chodnej Eur�pe eur�pske štrukt�ry 

nahradili iredentizmus a revanšizmus. Nie všetky nacionalistick� strany však vymenili 

secesionistick� snahy za akt�vnu politiku v Eur�pskej �nii. Ambivalentn� je postoj 

fl�mskej Volksunie, katal�nskej ERC a v podstate aj str�n PNV a SNP.202

Pokiaľ ide o strany založen� na etnickom nacionalizme či priamo rasizme, tie s� v �nii 

marginalizovan�, nenach�dzaj� partnerov a nakoniec sa uch�lia k protieur�pskej 

r�torike. Takto skončila talianska Liga Severu, keď bola v roku 1994 pre svoj rasizmus 

a extr�mizmus vyl�čen� z frakcie nacionalistick�ch str�n Eur�pska slobodn� aliancia 

(EFA). Podobne zostal bez spojencov i radik�lny Fl�msky blok. Ľavicov� 

a antisyst�mov� strany, akou je �rska Sinn Fein alebo baskick� Herri Batasuna a jej 

nasledovn�cke strany, sa obvykle stavaj� k EU a priori nepriateľsky, lebo ju považuj� za 

kapitalistick� klub.203

Strany občianskeho subšt�tneho nacionalizmu prišli v Eur�pe veľmi r�chlo nato, 

že je v�hodn� spolupracovať. V roku 1981 bola vytvorila vytvoren� parlamentn� frakcia 

Eur�pska slobodn� aliancia (EFA), ktor� združuje menšie ľavicov� nacionalistick� 

strany demokratick�ho charakteru. Od roku 2004 je EFA ofici�lne uznanou eur�pskou 

politickou stranou. V s�časnosti m� 7 europoslancov a vystupuje spoločne s frakciou 

Zelen�ch (dokopy 54 europoslancov). V EFA s� združen� napr�klad britsk� strany SNP 

a Plaid Cymru, baskick� Eusko Alkartasuna, gal�cijsk� BNG, katal�nska ERC alebo 

Andal�zska strana.  EFA teda združuje ľavicovo orientovan� strany subšt�tneho 

demokratick�ho nacionalizmu.

Ako vn�maj� Eur�psku �niu a jej štrukt�ry strany baskick�ho a šk�tskeho 

secesionistick�ho nacionalizmu? Ako využ�vaj� jednotliv� n�stroje eur�pskej 

architekt�ry? 

201 Ibidem., s. 369.
202 Ibidem., s. 369-371.
203 Keating, M: European Integration and the Nationalities Question, Politics&Society, Vol 32, No. 3, 
September 2004, 371.
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Baskick� politick� strany a EU

Španielsko sa stalo s�časťou Eur�pskych Spoločenstiev v roku 1986, v plnom procese 

inštitucionaliz�cie št�tu auton�mii. Nacionalisti vn�mali ES s�časne ako hrozbu, ktor� 

im odoberie ich novoz�skan� pr�vomoci i ako ist� pr�ležitosť.204 Španielsko je dlhodobo 

jednoznačne proeur�pskou krajinou, a to plat� aj o Baskicku (aj napriek 

nezanedbateľn�mu protieur�pskemu segmentu podporovateľov radik�lnej 

nacionalistickej ľavice). 

Keďže pre voľby do EP bol v Španielsku zvolen� model jedin�ho volebn�ho 

okrsku, kandiduj� nacionalistick� strany obvykle v spoločn�ch koal�ci�ch. Vo voľb�ch 

v j�ni 2009 kandidovala strana PNV v r�mci Koal�cie pre Eur�pu, zvolen� bol jeden 

europoslanec za t�to stranu a jeden katal�nsky poslanec. Do EP sa v minulosti dostala aj 

baskick� Eusko Alkartasuna (Baskicko a solidarita), ktorej predseda Carlos 

Garraikoetxea bol europoslancom a z�roveň predsedom eur�pskej strany EFA. EA je 

pravdepodobne eurooptimistickejšia ako jej b�val� matersk� strana PNV. Pre �čely tejto 

pr�ce je však najd�ležitejšia pr�ve najsilnejšia politick� strana na baskickej politickej 

sc�ne - PNV. Strany radik�lneho baskick�ho nacionalizmu sa obvykle do EP 

nedost�vaj�, v�nimku tvor� rok 1999, kedy z�skala Herri Batasuna jeden mand�t 

a nepridružila sa k žiadnej skupine. 

PNV je od počiatku eur�psky naladenou stranou, ktor� obvykle kandiduje ako 

s�časť koal�cie Galeusca (nacionalistick� strany Gal�cie, Euskadi a Katal�nska). 

„Eur�pa pre n�s predstavuje skutočn� pole p�sobnosti pre naše n�rodn� amb�cie, 

pretože spochybňuje absol�tnu suverenitu (n�rodn�ch št�tov) a vedie k učeniu sa 

spolupracovať“, p�še sa v prehl�sen� strany z apr�la 2009. Strana ch�pe s�časn� 

eur�psky model ako nedostatočn� pre n�rody bez vlastn�ho št�tu, ale podporuje jeho 

ďalšie zdokonaľovanie spolu so s�bežn�mi snahami o vlastn� hlas, ktor� by nebol 

ostatn�m (člensk�m) št�tom podriaden�.205 V pr�pade PNV nejde o bezhraničn� 

eurooptimizmus, ale o pragmatick� postoj. Ako to vyjadril dlhoročn� l�der strany Juan 

Jos� Ibarretxe, „je lepšie byť vo vn�tri Eur�py, lebo vonku je veľk� zima“206. 

204 Morata F., Gemma M (vyd.): Europa en Espa�a, Espa�a en Europa, Fundacion Cidob, 2007, s.151.
205 Ofici�lne prehl�senie PNV pri pr�ležitosti sviatku Baskov (Aberri Eguna), 11.04.2009 at:  
http://www.elpais.com/articulo/espana/PNV/presenta/manifiesto/Aberri/Eguna/elpepuesp/20090411elpep
unac_5/Tes (12.12.2009).
206 Ibarretxe advierte que las concesiones de Zapatero son insuficientes at: 
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-10-01-2006/abc/Nacional/ibarretxe-advierte-que-las-
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PNV sa spočiatku ako kresťanskodemokratick�, pravicov� strana zaradila do 

najv�čšej frakcie, Eur�pskej ľudovej strany (EPP-ED). Keď však do nej vst�pil jej 

hlavn� dom�ci nepriateľ, španielska Ľudov� Strana (PP), PNV vymenila pravicov� 

paneur�psku stranu za Alianciu eur�pskych liber�lnych demokratov (ALDE), ktor� je 

treťou najv�čšou frakciou v Eur�pskom parlamente. PNV m� v s�časnosti jednu 

europoslankyňu.  

SNP a EU

Šk�tska n�rodn� strana, ktor� sa až do 60. rokov stavala proti členstvu v ES, zmenila 

v 80. rokoch radik�lne svoju poz�ciu a najm� po voľb�ch v roku 1987 začala 

presadzovať „nez�vislosť v Eur�pe“.207 Paradoxom je, že ešte pred britsk�m 

referendom o zotrvan� v ES v roku 1975 SNP v kampani odpor�čala hlasovať z�porne. 

Strana totiž vtedy kritizovala don�tenie Šk�tska stať sa s�časťou ES len kv�li tomu, že 

tvor� s�časť Spojen�ho Kr�ľovstva. Postoj strany zmenil pr�chod Jima Sillarsa, ktor� 

svojimi publik�ciami pripravil ideologick� z�klad proeur�pskej politiky SNP.208

Kľ�čov�m argumentom bola myšlienka, že členstvo Šk�tska v ES zabezpeč� hladk� 

transform�ciu ku šk�tskej nez�vislosti a zamedz� ekonomickej a politickej izol�cii.209

Zakladatelia SNP v 30. rokoch chceli šk�tsku samostatnosť v r�mci Britsk�ho 

Spoločenstva, pre dnešn�ch nacionalistov sa stala EU modern�m ekvivalentom 

Spoločenstva. Je pozoruhodn�, že napriek svojmu pragmatick�mu pr�stupu a presn�mu 

scen�ru cesty k nez�vislosti si strana neprip�šťa fakt, že by Šk�tsko po �spešnej secesii 

nemalo automatick� pr�vo na zotrvanie v EU. Pr�vna ot�zka tohto probl�mu je pomerne 

nejasn�, rozhoduj�ca by však pravdepodobne bola politick� v�ľa hostiteľsk�ho št�tu 

a čiastočne aj člensk�ch št�tov EU. Hesl� typu „Scotland in Europe“ alebo 

„Independence in Europe“ s� v každom pr�pade veľmi atrakt�vne a presvedčiv� aj pre 

t�ch, ktor� pochybuj� o schopnosti mal�ho n�roda ako je Šk�tsko postaviť sa vo veľkom 

concesiones-de-zapatero-en-la-ue-son-insuficientes_1313585453732.html (16.12.2009).
207 Mitchell, James: Scotland, the Union State and the International Environment. In: Keating M, 

Loughlin J (vyd): The Political Economy of Regionalism. Franc Cass, London 1997. s. 412.
208 Lynch, Peter: 2002, s. 185-187.
209 Sillars J: pamflet Moving On and Moving Up in Europe, 1985 in: Lynch, Peter: SNP. The History of 
the Scottish National Party. Welsh Academic Press 2002, s. 187.
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svete na vlastn� nohy.210 SNP m� v s�časnosti v EP dvoch poslancov, ktor� tvoria 

spoločne s poslancom od Plaid Cymru s�časť frakcie Eur�pska slobodn� aliancia. 

Baskicko a Šk�tsko v eur�pskych štrukt�rach

�časť v Rade:

Španielske auton�mne spoločenstv� maj� ist� možnosť priamej �časti na Rade od roku 

2004, kedy vl�da premi�ra Zapatera  pred referendom o „Eur�pskej �stavnej zmluve“ 

po rokoch nakoniec uzavrela pr�slušn� dohodu s regi�nmi. Podľa tejto dohody m�že 

byť auton�mny z�stupca s�časťou št�tnej deleg�cie v štyroch z desiatich sekcii Rady: 

zamestnanosť, soci�lna politika, zdravotn�ctvo a spotrebiteľsk� politika; 

poľnohospod�rstvo a rybolov; životn� prostredie; vzdel�vanie, ml�dež a kult�ra. Tieto 

oblasti približne kop�ruj� v�lučn� auton�mne pr�vomoci regi�nov. Baskovia však 

logicky reklamuj�, že v s�lade s ich pr�vomocami by mali mať pr�vo na z�stupcu aj 

v sekcii Ecofin (Rada ministrov financi�)  a v Rade ministrov vn�tra (baskick� pol�cia).

Auton�mneho z�stupcu vyber� Konferencia o z�ležitostiach auton�mnych 

spoločenstiev (CARCE) v pr�slušnej oblasti a ten potom zastupuje z�ujmy všetk�ch 

spoločenstiev. Na Rade m� pln� pr�vo z�stupcu deleg�cie št�tu, nem�že však porušiť 

princ�p jednotnej l�nie španielskej deleg�cie. Na podobnom princ�pe s� zvolen� dvaja 

z�stupcovia spoločenstiev aj pre pracovn� skupiny, ktor� pripravuj� podklady pre 

Radu.211

Tento model, inšpirovan� nemeck�m feder�lnym syst�mom, m� z pohľadu 

regi�nov mnoh� nedokonalosti. Predpoklad� totiž jednotn� stanovisko všetk�ch 

auton�mnych spoločenstiev, pričom nezohľadňuje žiadne kompetenčn� a in� rozdiely 

medzi nimi. Na druhej strane ide z ich pohľadu o veľk� krok, ktor�m vl�da prepustila 

časť suverenity n�rodn�ho št�tu na poli zahraničnej politiky.

210 Murkens, Jo Eric: Scottish Independence. A Practical Guide. Edinburgh University Press, 2002, s. 
114.
211 Morata F., Gemma M (vyd.): Europa en Espa�a, Espa�a en Europa, Fundacion Cidob, 2007, 155-157.
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Baskovia spočiatku nejavili pr�liš ochotu spolupracovať v r�mci region�lnych 

konferenci� CARCE, lebo uprednostňovali bilater�lne rokovania s Madridom. Po 

prelomov�ch dohod�ch o priamej �časti v Rade v roku 2004 sa konštrukt�vne zapojili 

do nov�ho syst�mu. Ibarretxeho nacionalistick� vl�da považovala �časť auton�mnych 

spoločenstiev na Rade za historick� krok, ktor� je ale nutn� viac rozš�riť. Opakovane sa 

objavovali požiadavky na priamu baskick� �časť na zasadaniach ECOFINu a tiež na 

integr�ciu baskickej pol�cie (Ertzaintza) do EUROPOLu.212 Baskick� ministerka

kult�ry Miren Azkarate na zasadan� Rady ministrov EU pre vzdel�vanie, ml�dež 

a kult�ru vyhl�sila, že Baskovia nemaj� adekv�tne zast�penie v procese rozhodovania 

v inštit�ci�ch EU. Tento probl�m mus� podľa nej riešiť Madrid a nie Brusel. „Euskadi 

nepoľav�, až k�m nedosiahne adekv�tne zast�penie, vyhl�sila.“213 Pr�spevok prenesen� 

čiastočne v baskičtine sa hneď objavil ako tlačov� spr�va na vl�dnych str�nkach. Priama 

�časť v Rade sa tak pre Baskov stala ďalš�m �činn�m n�strojom, ako 

internacionalizovať nacionalistick� konflikty s Madridom.

Pozoruhodn� je aj iniciat�va baskickej vl�dy pred podpisom Lisabonskej zmluvy 

pridať k nej dodatok z�v�zn� pre Španielsko, ktor� by garantoval baskick� syst�m 

financovania (Concierto Econ�mico) a tiež kontrolu subsidiarity auton�mnymi 

parlamentmi. Španielska vl�da t�to žiadosť zamietla.214

Spojen� Kr�ľovstvo už od devol�cie v roku 1999 umožňuje priamu �časť 

ministrov v Rade. Tento syst�m upravuje Biela kniha z roku 1997, Z�kon o Šk�tsku 

z roku 1998 a gentlemansk� dohody medzi šk�tskou a britskou vl�dou naz�van� 

konkord�ty. Pri tvorbe eur�pskej politiky v prenesen�ch oblastiach m� byť šk�tska 

vl�da čo najužšie zapojen� a konzultovan�, v ponechan�ch oblastiach m� šk�tske 

z�ujmy pri tvorbe „UK line“ presadzovať št�tny sekret�r pre Šk�tsko. V prenesen�ch 

oblastiach m�žu šk�tski ministri zasadať v pr�slušn�ch Rad�ch ministrov, ak sa tak 

dohodn� s britsk�m z�stupcom. Pritom však musia presadzovať spoločn� britsk� l�niu, 

na tvorbe ktorej sa spolupodieľali. Možnosť zasadať v Rade či dokonca reprezentovať 

212 Ibarretxe advierte que las concesiones de Zapatero son insuficientes at: 
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-10-01-2006/abc/Nacional/ibarretxe-advierte-que-las-
concesiones-de-zapatero-en-la-ue-son-insuficientes_1313585453732.html (11.11.2009).
213 Str�nky baskickej vl�dy, tlačov� spr�va at:  http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-
5133/es/contenidos/nota_prensa/azkarate_euskaraz_brus_gero/es_azkarate/azkarate_eusk_brusel_gero.ht
ml (19.11.2007).
214 Str�nky baskickej vl�dy at: http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-
10572/es/contenidos/nota_prensa/tratado_lisboa_firma_071222/es_t_lisboa/t_lisboa.html, (22.12.2007).
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cel� Brit�niu z�vis� aj na dobr�ch vzťahoch šk�tskeho ministra so svoj�m britsk�m 

kolegom. Iba ak by nastali z�važn� nezhody medzi šk�tskou a centr�lnou vl�dou,  

britsk� vl�da by odložila svoju dobr� v�ľu a využila by svoju pr�vnu nadradenosť nad 

edinburghskou vl�dou. Tak�to v�voj bol však v prv�ch rokoch devol�cie, kedy obe 

vl�dy viedli labouristi, nepravdepodobn�.215 Po roku 2007 a n�stupe menšinovej vl�dy 

SNP v Šk�tsku sa d� očak�vať ist� zhoršenie vz�jomn�ch vzťahov a zmenu princ�pov 

medzivl�dnej šk�tsko-britskej spolupr�ce.

Šk�tsko m� re�lne lepšiu možnosť priamo zasahovať do rozhodovania v Rade 

ako Baskicko. V oblastiach prenesen�ch pr�vomoc� m�že vyslať priamo svojho 

pr�slušn�ho ministra na Radu, Baskicko sa mus� spoľahn�ť na z�stupcu všetk�ch 

auton�mnych spoločenstiev, a to len v oblastiach, ktor� s� spoločn�m menovateľom 

pr�vomoc� regi�nov. V pr�pade problematick�ch vzťahov n�rodnej a region�lnej vl�dy 

je inštitucion�lne istejš� španielsky model, lebo je jasne stanoven� z�v�zn�mi 

dohodami, ktor� inštitucionalizuj� pr�tomnosť region�lnych z�stupcov aj v pracovn�ch 

skupin�ch Rady. Šk�tsky model je do veľkej miery založen� na gentlemansk�ch 

dohod�ch a dobrej v�li lond�nskej vl�dy a parlamentu.

SNP nie je so s�časn�m syst�mom zďaleka spokojn�. V predvolebnom 

eur�pskom manifeste strany z roku 2009 sa uv�dza: „N�š potenci�l v Eur�pe budeme 

m�cť plne využiť a profitovať z neho až keď bude n�š hlas pr�tomn� pri najd�ležitejšom 

eur�pskom stole.“216 Za najprobl�movejšie oblasti potom konkr�tne považuje 

Salmondova strana poľnohospod�rstvo a „katastrof�lnu spoločn� eur�psku politiku 

rybolovu“ (obe oblasti patria medzi prenesen� pr�vomoci). V situ�cii, kedy až 2/3 

britsk�ho rybolovu pripadaj� na Šk�tsko, SNP vol� po plnom šk�tskom zast�pen� 

v pr�slušnej Rade EU, tak ako m� Fl�msko v pr�pade Belgicka. S�časn� situ�ciu, kedy 

m� vn�trozemsk� Rak�sko alebo Luxembursko v�čšiu v�hu v politike rybolovu ako 

Šk�tsko, považuje SNP za neudržateľn�.217

Šk�tsko i Baskicko patria medzi privilegovan� eur�pske regi�ny, ktor�m 

centr�lne vl�dy umožňuj� priamu �časť na Rade ministrov v decentralizovan�ch 

215 Bulmer S, Burch M a kol: British Devolution and European Policy-Making, Palgrave 2002, s.164.
216 Predvolebn� eur�psky manifest, 2009  at: http://www.snp.org/manifesto09, (20.12.2009).
217 Predvolebn� manifest SNP, 2007 at: www.snp.org/system/files/manifesto+programme.pdf, 
(20.12.2009.)
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oblastiach. V oboch pr�padoch musia region�lni z�stupcovia vždy zastupovať št�tnu 

vyjedn�vaciu poz�ciu. Spolupr�ca centr�lnych a region�lnych vl�d je pre fungovanie 

oboch modelov kľ�čov�. V Šk�tsku fungovala t�to kooper�cia pr�kladne, „obe strany 

chceli, aby to bol �spešn� vzťah. Od počiatku existovala medzi zast�pen�m Spojen�ho 

kr�ľovstva a šk�tskej vl�dy v Bruseli  dobr� v�ľa a snaha o ich �spešn� spolupr�cu.“218

Bolo tomu tak možno aj preto, že na čele edinburghskej i lond�nskej vl�dy boli od 

zah�jenia procesu devol�cie labouristi. Či sa po n�stupe SNP v Šk�tsku niečo zmenilo 

by malo byť predmetom ďalšieho v�skumu. Nasvedčuje tomu napr�klad ned�vna 

sťažnosť šk�tskeho europoslanca Hudghtona v EP, že britsk� vl�da neumožnila 

šk�tskemu ministrovi �časť v r�mci britskej deleg�cie na medzin�rodnej konferencii 

o klimatick�ch zmen�ch v Kodani v decembri 2009.219 V Baskicku by teoreticky mohla 

nastať presne opačn� situ�cia. Vzťahy baskickej vl�dy vedenej stranou PNV 

s Madridom boli problematick�, ale od jari 2009 ved� obe vl�dy socialisti. Rozsah tejto 

pr�ce žiaľ neumožňuje overiť tieto hypot�zy, s dostatočn�m časov�m odstupom po 

zmene v oboch region�lnych vl�dach by však mohli b�datelia d�jsť k zauj�mav�m 

v�sledkom.

Eur�psky Parlament

Baskick� nacionalistick� strany s jedn�m poslancom za PNV a dvaja poslanci za SNP 

v 785 člennom Eur�pskom parlamente naznačuj�, že na tomto poli s� strany 

subšt�tneho nacionalizmu relat�vne margin�lne. Pre tieto strany maj� však už voľby do 

Eur�pskeho parlamentu veľk� d�ležitosť. Zv�čšuj� ich možnosti mobiliz�cie 

a volebn�ho �spechu, učia ich kooper�cii vo volebn�ch alianci�ch a umožňuj� im 

zviditeľniť sa a z�skať legitimitu.220 SNP organizovan� v r�mci politickej strany EFA 

tak m� možnosť z�skať eur�pskych spojencov s podobn�mi probl�mami a ako s�časť 

organizovan�ho bloku m�žu aj dvaja poslanci nadobudn�ť d�ležitosti a zviditeľniť sa. 

SNP v eur�pskom predvolebnom manifeste z roku 2009 p�še: SNP m� dlh� hist�riu 

presadzovania šk�tskych z�ujmov v EP. Šk�tski europoslanci ako Winnie Ewing, Allan 

218 Bulmer S, Burch M a kol: British Devolution and European Policy-Making, Palgrave 2002, s. 143
219 Intervencie europoslancov v obdob� 2009-2014, Internetov� str�nka EP at: 
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch.do?language=sk , (25.12.2009).
220 De Winter L., Reino Cachafeiro M.G: European Integration and Ethnoregionalist Parties in Party 
Politics, Vol 8, no.4, 2002, s. 487. 
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MacCartney a Neil MacCormick z�skali pre Šk�tsko priateľov v celej Eur�pe, ktor� n�s 

priv�taj� ako nez�visl� n�rod. Oni vedia, že Šk�tsko m� nato byť �spešn�m členom 

EU.221

Jeden z dvoch s�časn�ch europoslancov za SNP, Ian Hudghton, hovoril na 

plen�rnej sch�dzi EP v mene frakcie EFA o potrebe vn�torn�ho rozš�renia �nie, tak aby 

aj n�rody bez št�tu mohli prispievať svojim hlasom na Rade. Jedin� s�časn� 

europoslankyňa za PNV a členka Aliancie Eur�pskych Liber�lnych Demokratov 

(ALDE), Izaskun Bilbao Barandica, vo svojich intervenci�ch v pl�ne v tomto volebnom 

obdob� dvakr�t apelovala na uznanie menšinov�ch jazykov ako je baskičtina za 

ofici�lne jazyky EU, čo považuje za z�kladn� pr�vo ľud�, ktor� tak�mito jazykmi 

hovoria.222 Eur�psky Parlament je rozhodne v�bornou platformou, kde m�žu strany 

subšt�tneho nacionalizmu internacionalizovať svoje probl�my.

V�bor regi�nov

Vo V�bore Regi�nov m� Šk�tsko štyroch a Baskicko jedn�ho z�stupcu.

Na Španielsko pripad� vo V�bore 21 miest, pričom 17 z�stupcov menuj� auton�mne 

spoločenstv� a 4 mest� a obce. Tieto poz�cie často form�lne obsadzuj� najvyšš� 

predstavitelia spoločenstiev, v baskickom pr�pade predseda vl�dy (lehendakari), 

v s�časnosti socialista Patxi L�pez. Re�lne však „zvučn� men�“ pri zasadaniach 

zastupuj� in� vyslanci auton�mnych vl�d. Na Veľk� Brit�niu pripad� 24 z�stupcov, za 

Šk�tsko vo V�bore zasadaj� traja poslanci šk�tskeho parlamentu, jeden za každ� 

z hlavn�ch str�n a jeden z�stupca šk�tskych regi�nov. SNP považuje V�bor Regi�nov 

za inštit�ciu nehodn� šk�tskej vl�dy, V�bor by mal byť miestom pre šk�tske region�lne 

a miestne zast�penia, nie pre šk�tsky n�rodn� parlament.223

Zast�penie v Bruseli a lobing

Na zastupovanie v Bruseli a lobing v prospech svojho regi�nu si Baskicko i Šk�tsko 

zriadili, ako jedni z prv�ch regi�nov, vlastn� zast�penia. Baskicko spoločne 

s Katal�nskom a Gal�ciou už v roku 1986, inšpirovan� nemeck�mi krajmi, otvorili svoje 

221 Eur�psky manifest SNP, 2009, AT: http://www.snp.org/manifesto09, (12.11.2009).
222 Intervencie europoslancov v obdob� 2009-2014, Internetov� str�nka EP at: 
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch.do?language=sk. (25.12.2009).
223 Nagel K.J., 2004, s. 69.
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zast�penia v Bruseli. Až do roku 1994 sa považovali vzťahy s Bruselom za 

medzin�rodn� vzťahy vo v�lučnej kompetencii centr�lnej vl�dy, preto muselo Baskicko 

existenciu zast�penia svojej vl�dy v Bruseli obhajovať pred španielskym �stavn�m 

S�dom. Kladn� rozsudok potom postupne viedol k otvoreniu zast�pen� rozličn�ch 

typov všetk�ch auton�mnych spoločenstiev v Bruseli.224

V šk�tskom pr�pade ešte pred devol�ciou vznikla organiz�cia Scotland Europa. 

T�to organiz�cia pozost�va asi zo 60 subjektov, pričom ide o šk�tskych podnikateľov 

(napr. Scottish Whiskey Assosiation), mimovl�dne organiz�cie (napr. Universities 

Scotland) a subjekty miestnej spr�vy. Ofici�lnym heslom tohto zoskupenia je 

„networking Scotland in Europe“. O v�zname tejto platformy pre Šk�tsko svedč� aj 

fakt, že ju prv� minister Alex Salmond navšt�vil hneď pri svojej prvej ceste do Bruselu. 

Od roku 1999 s�dli konzorcium Scotland Europa v jednej budove (Scotland House) 

s nov�m zast�pen�m šk�tskej vl�dy.225

Tieto zast�penia v Bruseli maj� širok� šk�lu funkci� ako napr�klad zabezpečiť 

aby sa šk�tska/baskick� dimenzia objavila už pri formul�ci� n�rodn�ch n�vrhov v EU, 

spolupracovať s ostatn�mi regi�nmi EU, spolupracovať so zast�pen�m n�rodnej vl�dy a 

informovať Edinburgh/ Vitoriu o dian� v Bruseli. Historick� sk�senosť ukazuje, že sa 

auton�mne spoločenstv� (a nepochybne aj Šk�tsko) z hľadiska technick�ho 

a inštitucion�lneho naučili „pohybovať“ v Bruseli.226

Britsk� i španielska vl�da dnes už uzn�va, že i keď EU spad� pod zahraničn� 

politiku a teda pod ponechan�/v�lučn� št�tne pr�vomoci, jej politiky do značnej miery 

ovplyvňuj� šk�tske prenesen� a baskick� v�lučn� pr�vomoci, ak�mi s� napr�klad 

poľnohospod�rstvo, rybolov či ekol�gia. Preto je opodstatnen� a legit�mne, aby šk�tska 

a baskick� vl�da prev�dzkovala vlastn� zast�penie v Bruseli, v šk�tskom pr�pade 

podporovan� konzorciom r�znych in�ch lobistick�ch organiz�ci�.

Menšinov� jazyky

Ďalšou oblasťou, kde m�žu šk�tski a baskick� nacionalisti v Eur�pe vyv�jať aktivity, s� 

menšinov� jazyky. Katal�nska strana ERC v roku 2004 podmieňovala podporu 

Zapaterovej vl�de t�m, že sa premi�r zasad� o ofici�lny status katal�nčiny v EU. 

224 Morata F., Gemma M (vyd.): Europa en Espa�a, Espa�a en Europa, Fundacion Cidob, 2007, s.163.
225 Podľa www.scotlandeuropa.com, (12.1.2008) a Bulmer S, Burch M a kol: British Devolution and 
European Policy-Making, Palgrave 2002, p. 138.
226 Badiello, 2004 In: Ibidem, s. 163.
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Španielska vl�da sa skutočne snažila, pon�kla prevziať všetky n�klady vzniknut� 

s nov�mi ofici�lnymi jazykmi, no nakoniec dosiahla len to, že katal�nsky, baskick� 

a gal�cijsk� jazyk boli uznan� za „kooficiálne“ jazyky. Partneri v Rade ministrov 

neprejavili ochotu otv�rať ot�zku ofici�lnych jazykov. I tak sa však m�žu z�stupcovia 

auton�mii od roku 2005 vyjadrovať vo V�bore Regi�nov v koofici�lnom jazyku, tiež je 

možn� korešpondencia s inštit�ciami. N�klady približne 1,5 mili�na eur ročne zn�ša 

španielska vl�da. Paradoxom je, že španielski občania, ktor� použ�vaj� menšinov� 

jazyky, maj� v�čšie pr�va v Eur�pe, ako v domovskom Španielsku. Tam totiž jedin� 

št�tna inštit�cia, ktor� povoľuje komunikovať v menšinov�ch jazykoch, je sen�t.227

Baskovia a Katal�nci nie s� však so situ�ciou na eur�pskej �rovni spokojn�, a často 

vzn�šaj� n�roky na uznanie ich jazykov za ofici�lne eur�pske jazyky.

V šk�tskom pr�pade, podobne ako na dom�cej politickej sc�ne, menšinov� 

jazyky (gaelsk� a šk�tsky) na poli EU nehraj� žiadnu v�znamnejšiu rolu.

Záver

Kladn� vzťah k EU nebol vždy u str�n subšt�tneho nacionalizmu samozrejmosťou. 

Šk�tska SNP prešla radik�lnou premenou, baskick� PNV necharakterizuje bezhraničn� 

eurooptimizmus, ale pragmatick� proeur�psky pr�stup. Obe strany sa vyznačuj� 

secesionistick�m nacionalizmom, SNP však na rozdiel od PNV v posledn�ch rokoch 

explicitne presadzuje nez�vislosť v �nii. PNV i SNP pristupuj� k s�časnej EU z�roveň 

konštrukt�vne i realisticky. Na jednej strane sa snažia o rozš�renie svojich pr�vomoc� 

(SNP – v�čšie slovo v niektor�ch politik�ch ako je rybolov, PNV- integr�cia Europolu, 

�časť v Ecofine, ofici�lna baskičtina) a z�roveň chc� „vn�torn�“ rozš�renie EU, resp. 

vlastn� hlas v Rade. 

Pri mechanizme priamej �časti region�lnych z�stupcov v Rade maj� Šk�ti lepšie 

podmienky, Baskovia však maj� svoje pr�va pevnejšie pr�vne ukotven� a do istej miery 

garantovan� i pri zl�ch vzťahov s centr�lnou vl�dou. Eur�psky parlament umožňuje 

t�mto stran�m len mal� reprezent�ciu, ale veľk� priestor na internacionaliz�ciu svojich 

probl�mov a na spolupr�cu s podobne zameran�mi stranami. 

227 Morata F., Gemma M (vyd.): Europa en Espana, Espana en Europa, Fundacion Cidob, 2007, 167-
168.
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SNP vid� EU ako extern� podporn� mechanizmus v boji za nez�vislosť, pričom t�to 

nez�vislosť je považovan� za menej riskantn�.228 N�stroje, ktor� poskytuje EU nie s� 

pre nacionalistov postačuj�ce. Obe strany ch�pu, že len ako plnopr�vni členovia bud� 

mať automaticky vlastn� hlas v Rade a vlastn� ofici�lny jazyk, i keď sa snažia tomu 

pribl�žiť i za s�časn�ho stavu. Sk�man� politick� strany ch�pu EU ako ak�si podporn� 

mechanizmus a priestor pre nacionalizmus.

Záver

Pr�ca sa zaoberala dvoma secesionistick�mi subšt�tnymi nacionalizmami, ktor� s� vo 

svojej podstate veľmi odlišn�. Baskick� nacionalizmus vo svojej umiernenej i radik�lnej 

forme je prevažne etnick� a exkluz�vny, jeho v�lučnosť sa zaklad� v s�časnosti na 

baskickom jazyku (v minulosti na rase). D�ležit� je nezab�dať na n�silie a terorizmus 

spojen� s radik�lnou vetvou tohto nacionalizmu, v d�sledku čoho je baskick� 

spoločnosť polarizovan� a t�ma nacionalizmu v spoločnosti silne kontroverzn�. 

V šk�tskom pr�pade m�žeme hovoriť o nacionalizme občianskom a inkluz�vnom, 

založenom na demokratick�ch inštit�ci�ch a pragmatickom pr�stupe. Oba tieto 

diametr�lne odlišn� nacionalizmy však maj� z eur�pskej perspekt�vy hlavn� spoločn� 

znak - secesionistick� tendencie, ktor� za ist�ch okolnost� podporuje až približne 

polovica obyvateľstva.  Cieľom tejto pr�ce bolo na oboch konkr�tnych pr�padoch 

uk�zať, ktor� predpoklady viedli ku vzniku a intenzifik�cii tak�chto secesionistick�ch 

nacionalizmov.

Podľa uzn�van�ch teoretikov nacionalizmu mus� mať n�rod spoločn� kult�rne 

povedomie a v�ľu byť n�rodom.  Pokiaľ ide o kult�rne povedomie, analyzovan� bola 

historick� sk�senosť a inštit�cie, ako aj m�ty, ktor� ich dopĺňaj�. Šk�tsko m� 

nespochybniteľn� historick� sk�senosť s vlastn�m kr�ľovstvom a inštit�ciami, ktor�ch 

sa dobrovoľne vzdali v roku 1707. Baskicko nem� jasn� sk�senosť vlastn�ho št�tu, 

preto sa do v�čšej miery uchyľuje k m�tom, ak�mi s� napr�klad star� z�kony (fueros), 

ktor� maj� byť odvek�m spoločn�m charakteristick�m znakom Baskov na oboch 

stran�ch Pyrenej�. Ďalšou, a podľa niektor�ch autorov kľ�čovou, zložkou kult�rneho 

228 Keating M.: European Integration and the Nationalities Question, Politics&Society, Vol 32, No. 3, 
September 2004, s.367-388.
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povedomia je vlastn� jazyk. V baskickom pr�pade je jazyk napriek slab�mu rozš�reniu 

d�ležit�m n�strojom na vytv�ranie exkluz�vnej identity. Ako v�raz pofrankistickej 

jazykovej normaliz�cie je baskičtina povinn� na škol�ch a postupne sa dar� rozširovať 

jej v�skyt. Jednotliv� provincie vykazuj� rozličn� mieru rozš�renia tohto jazyka, 

v �lave n�m hovor� len asi 15% obyvateľstva. Ide o mimoriadne ťažk� jazyk, ktor� pre 

nacionalistov nahr�dza etnick� krit�rium rasy a charakterizuje tak „dobr�ho Baska“. 

Z�roveň je baskičtina m�tick�m jazykom, ktor� doklad� starobylosť tohto mal�ho 

n�roda. Šk�tsky nacionalizmus ch�pe jazyk len ako kult�rne dedičstvo, ktor� sa snaž� 

v posledn�ch rokoch ochraňovať a zastaviť jeho dramatick� �stup. Ide konkr�tne o dva 

špecifick� jazyky – gaelčinu na Vysočine a šk�tštinu v N�žine. Oba nie s� v žiadnej 

časti Šk�tska ofici�lnymi jazykmi a nemaj� žiadne ďalšie politick� amb�cie. Okrem 

charakteristick�ho šk�tskeho pr�zvuku v angličtine nie je jazykov� aspekt v Šk�tsku 

relevantn�, pre šk�tsky nacionalizmus ide o zanedbateľn� prvok. 

V�ľa byť n�rodom je v oboch pr�padoch najlepšie merateľn� dlhodob�mi 

štatistikami o identite. V tomto aspekte vykazuj� oba nacionalizmy prekvapuj�ce 

podobnosti. Baskovia aj Šk�ti maj� veľmi vysok� mieru du�lnej identity 

a nadpolovičn� časť z nich sa c�ti byť aspoň do istej miery Španielom, resp. Britom. 

Nacionalistom sa teda nepodarilo posilniť exkluz�vnu region�lnu identitu, ktor� je 

veľmi d�ležit�m faktorom pre �spešn� secesiu. V�sledok je paradoxne veľmi podobn� 

v pr�pade šk�tskeho občianskeho i baskick�ho etnick�ho nacionalizmu. Ten baskick� je 

zameran� proti nepriateľsk�mu „Druh�mu“ (Španielom), zatiaľ čo šk�tsky 

nacionalizmus sa proti Brit�nii vymedzuje len na �rovni inštit�ci�.

Ekonomick� hľadisko sa d� považovať za jedno z kľ�čov�ch pre tvorbu 

a intenzifik�ciu secesionistick�ch sn�h. Oba regi�ny maj� v r�mci št�tneho 

financovania veľmi v�hodn� režimy. V�čšinov� spoločnosť n�rodn�ch št�tov ch�pe 

financovanie Baskicka (Concierto econ�mico) i Šk�tska (Barnettov vzorec) ako 

nespravodliv�. Politicky však ide o veľmi citliv� ot�zky, ktor� si centr�lne vl�dy kv�li 

„ak�tnosti“ oboch nacionalizmov i politick�mu potenci�lu nacionalistick�ch voličov 

a str�n nedovolia riešiť. V Baskicku m� napr�klad strana PNV siln� vyjedn�vac� 

potenci�l, keďže je ich podpora v madridskom parlamente pre vl�dnu stranu často 

nenahraditeľn�. V šk�tskom pr�pade nie je kv�li rope �plne jednoznačn�, kto na koho 

dopl�ca. Navyše šk�tski nacionalisti volaj� po rozš�ren� symbolick�ch fišk�lnych 

pr�vomoc� šk�tskeho parlamentu. To umožňuje Salmondov�m nacionalistom 
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v posledn�ch rokoch vo zv�šenej miere využ�vať ekonomiku ako jeden z hlavn�ch 

argumentov pre samostatnosť. Pre Baskicko je s�časn� režim financovania jednoznačne 

v�hodn� a preto sa v s�časnosti ekonomick� faktor nezd� byť pre secesionizmus 

v�znamn�m argumentom.

V šk�tskej spoločnosti je hlavn�m nositeľom nacionalizmu Šk�tska n�rodn� 

strana. V s�časnosti je najsilnejšou a z�roveň menšinovo vl�dnucou stranou. 

V posledn�ch rokoch sa vyjadruje jasne v prospech nez�vislosti a v�čšina jej voličov, 

i keď nie všetci, m� rovnak� n�zor. V baskickej spoločnosti existuje asi 16%-ntn� 

segment voličov, ktor� podporuje radik�lny ľavicov� nacionalizmus a jednoznačne t�ži 

po samostatnosti. V�čšina voličov t�chto antisyst�mov�ch politick�ch str�n nem� 

v s�časnosti v parlamente zast�penie. Hlavnou a leg�lnou nacionalistickou stranou je 

PNV, v ktorej tiež prevažuj� secesionistick� snahy. Nezanedbateľn� s� však aj 

iredentistick� tendencie v zmysle veľk�ho Baskicka. SNP vedie jednoznačnejšiu 

kampaň za nez�vislosť a t�m vytv�ra pragmatickejšiu debatu ako je tomu 

v polarizovanom Baskicku.

Po anal�ze faktorov, ktor� prispeli k secesionistick�mu charakteru oboch 

nacionalizmov, sa pr�ca zaoberala dvoma sprostredkovan�mi premenn�mi, ktor� 

p�sobili v posledn�ch dek�dach, f�zovo posunut�, porovnateľne v oboch regi�noch. Na 

relat�vne malom priestore stať rozober� vplyv decentraliz�cie/ devol�cie a trochu 

obš�rnejšie i vplyv členstva v EU na secesionistick� tendencie oboch nacionalizmov. 

Decentraliz�cia prebehla v komplexnejšej forme v Baskicku, ktor� z�skalo v�razne viac 

a pevnejšie �stavne ukotven�ch pr�vomoc� ako Šk�tsko. V oboch pr�padoch neexistuj� 

d�kazy, že by priama spr�va utlmila požiadavky nacionalistov, ako to naznačuje 

Hechter. Pr�ve naopak, v Šk�tsku existuj� tendencie ďalšieho rozširovania devol�cie 

a baskick� nacionalisti (i PNV) sa domnievaj�, že sa „baskický národ nezmestí do 

ústavy“.229 Podľa n�rastu podpory nez�vislosti od zah�jenia decentraliz�cie v oboch 

regi�noch sa d� naopak usudzovať, že tieto auton�mne štrukt�ry do istej miery 

napom�haj� secesionistick�m tendenci�m subšt�tneho nacionalizmu.

Ako vpl�va členstvo v EU na secesionistick� subšt�tne nacionalizmy? Minim�lne 

v pr�pade šk�tskeho a umiernen�ho baskick�ho nacionalizmu m�žeme hovoriť o EU 

ako o podpornej štrukt�re, ktor� umožňuje internacionaliz�ciu nacionalistickej debaty. 

�nia pritom stavia subšt�tnych nacionalistov na jednu �roveň s ostatn�mi regi�nmi, 

229 Granja Sainz  2003, s. 70.
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a preto jej inštitucion�lne možnosti v s�časnej podobe nie s� pre nacionalistov 

dostatočn�. Re�lny hlas nacionalistick�ch regi�nov v EU z�lež� na dobr�ch vzťahov ich 

auton�mnych exekut�v s centr�lnymi vl�dami. Šk�tski a baskick� nacionalisti (SNP 

a PNV) sa snažia využ�vať možnosti, ktor� im EU a ich centr�lne vl�dy poskytuj� 

a z�roveň sa snažia o rozširovanie t�chto možnost�. Baskovia sa dožaduj� priameho

zast�penia svojho auton�mneho spoločenstva i v Rade ministrov financi�, a tiež 

rovnocenn�ho postavenia baskičtiny s ostatn�mi eur�pskymi jazykmi. Šk�ti chc� v�čš� 

hlas napr�klad v oblasti rybolovu alebo životn�ho prostredia. Obe politick� strany 

pragmaticky ch�pu, že mnoh� z ich eur�pskych t�žob by dosiahli až v pr�pade 

samostatnosti. SNP dlhodobo otvorene využ�va EU ako štrukt�ru, v r�mci ktorej bude 

samostatnosť jednoduchšia a prechod na ňu bezbolestn�. Pre oba pr�pady plat�, že 

členstvo v EU v s�časnej podobe neuspokojuje subšt�tnych nacionalistov a netlm� ich 

požiadavky.

Je možn�, že by sk�man� subšt�tne nacionalizmy uspeli v strednodobom 

horizonte vo svojich secesionistick�ch snah�ch? V Baskicku je debata o pr�ve na 

sebaurčenie veľmi kontroverzn� a polarizovan�, v Šk�tsku sa debatuje pragmaticky 

a konštrukt�vne. Oba n�rodn� št�ty s� dnes demokratick�mi spoločnosťami s vysokou 

mierou politickej kult�ry. Secesionistick� politick� kroky s� s�ce v oboch regi�noch 

proti�stavn�, no pri jednoznačnej verejnej mienke by proti�stavnosť nemusela byť 

neprekonateľnou prek�žkou. Francisco Balaguer, profesor �stavn�ho pr�va na 

Univerzite v španielskej Granade tvrd�: „Ak v demokratickej spoločnosti požaduje jasn� 

v�čšina nez�vislosť, niet toho kto by ju zastavil, nez�visle na tom čo hovor� �stava.“230

Podobne sa vyjadril i b�val� britsk� premi�r John Major: „Ak sa Šk�ti po d�kladnom 

zv�žen� všetk�ch argumentov rozhodn� prerušiť zv�zok, ktor� n�s viaže, je možno tak 

urobiť. Žiadny n�rod nem�že byť v �nii držan� proti svojej v�li.“231 Pr�ve podpora 

jasnej v�čšiny je v oboch spoločnostiach problematick�.  V Baskicku s� „hlavnou 

prek�žkou nez�vislosti Baskovia sami, podpora sa totiž str�ca smerom k �lave 

a Navarre. Asi preto vykon�va ETA atent�ty v Madride, Valencii či Leone. Keď 

230 El derecho de autodeterminaci�n deja de ser tab� en la Uni�n Europea at: 
http://www.publico.es/internacional/275808/derecho/autodeterminaci�n/deja/tab�/uni�n/europea?ct=boun
ce&cf=lomas&cfid=detalle, (1.2010).
231 Glasgow Herald, 3. marec 1992, s. 6 in: Murkens, Jo Eric: Scottish Independence. A Practical Guide. 
Edinburgh University Press, 2002, s. 12.
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nedok�že presvedčiť Baskov, chce presvedčiť Španielov, aby sa od Baskov odtrhli.“232

V Šk�tsku je vznik tak�hoto konsenzu pravdepodobnejš�, diskusia je pragmatickejšia, 

spoločnosť menej polarizovan� a racion�lnejšia. Napriek tomu však st�le v�čšina 

Šk�tov, ak im to charakter prieskumu umožňuje, d�va prednosť rozš�reniu st�vaj�cej 

auton�mie pred samostatnosťou. Pre pr�padn� referendum bude preto kľ�čov�, ak�m 

sp�sobom sa polož� ot�zka. Ned� sa v dlhodobom horizonte vyl�čiť, že v Šk�tsku

nakoniec nacionalisti presvedčiv�mi argumentmi jasn� secesonistick� v�čšinu vytvoria.

V Baskicku a v Šk�tsku zatiaľ podpora presvedčivej v�čšiny pre nez�vislosť 

neexistuje, ale v posledn�ch dek�dach pomaly rastie. Decentraliz�cia ani členstvo v EU 

tento trend nezastavili, naopak poskytuj� štrukt�ry na efekt�vnejšie presadzovanie 

nacionalistick�ch cieľov. Nič nenasvedčuje tomu, že sa tento secesionistick� proces 

zastav�. Ak bude jedn�ho dňa presvedčiv� v�čšina Šk�tov alebo Baskov t�žiť po 

nez�vislosti, je z dlhodob�ho hľadiska nepravdepodobn�, že ju demokratick� Eur�pa 

zastav�.

232 Savater, Fernando: El mito nacionalista. Alianza Editorial, Madrid 1996, s. 58.
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Summary

The diploma thesis “Substate nationalism in the EU. Scotland and the Basque Country” 

deals with Scottish and Basque substate nationalism and their secessionist objectives. 

Five for nationalism crucial areas have been chosen, analysed for each of the two 

nationalisms, and compared. These areas are historical background, language, will to 

form a nation, economy and the political base of nationalism. Scottish and Basque 

nationalisms are very different in their essence, the first being civic, pacifist and 

inclusive, while the second is based on ethnic premises in a polarized society strained 

by violence. However, both nationalisms have strong desire to gain independence and 

also various other similarities can be found. Both regions enjoy a very generous mode 

of financing within the UK and Spain. The Basques (and Navarra) have a unique 

historic right to collect taxes and later pay a relatively small part of their budget to the 

central government. The Scots receive every year a block grant calculated according to 

UK spending per capita and then adjusted generously for Scotland according to the

Barnett formula. Both central governments have been reluctant to change the unfair 

mode of financing. Scottish nationalists are still not satisfied and demand greater fiscal 

(tax-raising a borrowing) powers devolved to the Scottish Parliament. The Basques 

profit massively from their economic settlement and economic arguments are therefore 

at this stage not relevant for the independence struggle. Another similarity between the 

two substate nationalisms can be found in the high percentage of dual identity (Scottish 

and British or Basque and Spanish) in both regions. Although exclusive identities have 

been rising moderately, the dual identity is a serious obstacle for secessionist 

nationalism. 

As for differences between the two cases, Scottish nationalism can lean back on a rich 

history of own undisputed historical institutions. The Basques have been using more 

myths and legends to justify the historical unity of three or even seven Basque speaking 

provinces (including three provinces in France and Navarra). In the Basque Country, the 

factor of their own language is crucial; it is a symbol of national identity forged by 

nationalists at schools. In Scotland, apart from a specific accent in English, languages 

have played just a marginal and cultural role.

The second part of the thesis deals with decentralization and europeization of the 

two nation states of Spain and the UK in respect to their nationalists. Could the new 
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European and domestic opportunity structures satisfy the Basque and the Scottish 

nationalists, or will these changes work as an additional incentive for their 

independence struggle? The author believes that neither decentralization, nor the EU 

membership have stopped the nationalist desire to continue with the decentralization 

process. On the contrary, arguably, decentralization provides for them opportunity 

structures at the domestic level. The EU with its regional policy can not satisfy the 

nationalist claims. Nevertheless, it can be used both for internationalization of their 

problems (Basque language) and as a cushion which could make the independence 

easier (Scotland).
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Pr�loha č. 1: Slovn�ček pojmov

Ajuria Enea – s�dlo baskickej auton�mnej vl�dy vo Vitorii

Alava – baskicky Araba, jedna z troch provinci� Baskicka, hlavn� mesto Vitoria

Comunidad aut�noma – auton�mne spoločenstvo, španielska auton�mne jednotka

Concierto Econ�mico – baskick� fišk�lne a daňov� v�sady, s� s�časťou fueros

devol�cia- pojem, ktor� v britskej politike označuje decentraliz�ciu Spojen�ho 

Kr�ľovstva

Estatuto de Guernica – baskick� auton�mny štat�t podp�san� v roku 1981 v Guernike

ETA – baskick� teroristick� organiz�cia

Euskadi – pojem vytvoren� Sabinom Aranom, označuje terit�rium všetk�ch siedmych 

„baskick�ch“ provinci�

Euskal Herria – „krajina baskičtiny“,  baskicky hovoriace provincie na oboch stran�ch 

Pyrenej�. 

fueros – star� z�kony, ktor�mi španielsky alebo franc�zsky kr�ľ garantoval v�sady 

jednotliv�ch regi�nov

Highlands – šk�tska Vysočina, severn� časť Šk�tska

Holyrood – šk�tsky auton�mny parlament v Edinburghu

Guipuzcoa – baskicky Gipuzkoa. Jedna z troch provinci� Baskicka, hl. mesto San 

Sebastian.

Izquierda abertzale – „patriotick� ľavica“ v baskičtine (radik�lna nacionalistick� 

ľavica)

konkord�ty – gentlemansk�  dohody medzi britskou a šk�tskou vl�dou

lehendakari – predseda baskickej auton�mnej vl�dy

Lowlands- šk�tska N�žina, južn� časť Šk�tska

šk�tština (Scots)- star� anglosask� jazyk odlišn� od angličtiny

Vizcaya – baskicky Bizkaia. Jedna z troch provinci� Baskicka, hlavn� mesto Bilbao.
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Pr�loha č. 2: Mapy Euskal Herria, Baskicko a Šk�tsko

Baskicko 
Obyvateľstvo: 2 129 339
(5% Španielska)

Rozloha: 7234 km2

Šk�tsko

Obyvateľstvo: 5 168 500 
(8% Spojen�ho  Kr�ľovstva)
Rozloha: 78 772 km2

Zdroje obr�zky: http://www.nabasque.org/NABO/Origins.htm (9.1.2010)
http://www.elalmanaque.com/TURISMO/euskadi/eus2.htm (9.1.2010)
http://himselfandherself.org/scotland.html, (9.1.2009)

�daje: http://www.gro-scotland.gov.uk (9.1.2009)
http://www.eustat.es (9.1.2009)

http://en.wikipedia.org/wiki/1_E10_m2
http://en.wikipedia.org/wiki/1_E10_m2
http://www.nabasque.org/NABO/Origins.htm
http://www.elalmanaque.com/TURISMO/euskadi/eus2.htm
http://himselfandherself.org/scotland.html
http://www.gro-scotland.gov.uk/
http://www.eustat.es/
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Pr�loha č. 3: Obyvateľstvo nad 5 rokov podľa jazykov�ch schopnost�, historick�ho 
terit�ria a jeho hlavn�ho mesta,  2006 (tabuľka)

Baskicko Alava Bizkaia Gipuzkoa Vitoria-
Gasteiz 

Bilbao San 
Sebasti�n 

spolu 2.016.257 289.526 1.079.458 647.273 217.596 334.790 171.514
Bilingv. % 37,48 24,95 31,33 53,33 24,50 24,20 40,50
pas�vne 
bilingv. % 17,34 17,79 18,18 15,75 17,90 18,90 20,70

kast�lčina 
% 45,18 57,25 50,49 30,92 57,60 56,90 38,80

Zdroj: Departamento de Cultura. IV Mapa Socioling£�stico 2006, http://www.eustat.es. (10.11.2009)

Pr�loha č. 4:Voľby do baskick�ho parlamentu, 1.marec 2009 (tabuľka)

hlasy
%plat 
hlasov hlasy %plat

hlasov hlasy %plat
hlasov hlasy %plat

hlasov
�časť 1776059 - 248.231 - 952.844 - 574984 -
Ne�časť 627.362 - 86.713 - 320.774 - 219.875 -
Neplatn� 
hlasy 100.939 - 9.060 - 43.971 - 47.908 -

platn� hl. 1047758 100,0 152.458 100,0 588.099 100,0 307.201 100,0 
Pr�zdne hl 11.562 1,1 1.797 1,2 5.972 1,0 3.793 1,2 
PNV 399.600 38,1 45.767 30,0 241.732 41,1 112.101 36,5 
PSE-EE 318.112 30,4 47.523 31,2 177.875 30,2 92.714 30,2 

PP 146.148 13,9 32.188 21,1 81.837 13,9 32.123 10,5 
Aralar 62.514 6,0 6.613 4,3 24.639 4,2 31.262 10,2 
EA 38.198 3,6 5.280 3,5 17.033 2,9 15.885 5,2 

EB-B 36.373 3,5 5.053 3,3 20.080 3,4 11.240 3,7 
UPyD 22.233 2,1 5.990 3,9 10.916 1,9 5.327 1,7 
Radik�l. 
Ľavica* 15673 68610 79170 36,5 

V�sledky Spolu EAJ/PNV PSE-EE/PSOE PP Aralar EA EB-B UPD
Počet kresiel 75 30 25 13 4 1 1 1
zdroj: autorka, upraven� podľa Departamento de Interior del Gobierno Vasco, 15.06. 2009, Eustat 
www.eustat.es, (20.11.2009)

*Vlastn� v�počet: Strany ľavicov�ho radik�lneho nacionalizmu, až na Aralar, neboli z rozhodnutia 
�stavn�ho s�du k voľb�m pripusten�. Ich voliči boli vyzvan� odovzdať neplatn� hlasy. (votos nulos) 
Sč�tan�m počtu neplatn�ch hlasov s hlasmi odovzdan�mi strane Aralar pre každ� provinciu, dostaneme 
približn� aktu�lnu podporu radik�lneho nacionalizmu v Baskicku.

Baskicko Alava Vizcaya Guipuzcoa

http://www.eustat.es/
http://www.eustat.es/
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Pr�loha č. 5: Alternat�vy reformy št�tu a volebn� preferencie, Baskicko (graf)

Zdroj: Euskobarometro, m�j 2009. www.ehu.es/euskobarometro (10.12.2009)

http://www.ehu.es/euskobarometro
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Pr�loha č. 6: HDP, NUTS II regi�ny, Španielsko

HDP podľa parity k�pnej sily na obyvateľa EU27=100, NUTS II   regi�ny 

Zdroj: Eurostat, region�lne štatistiky pre špan. NUTS II regi�ny, epp.eurostat.ec.europa.eu,
(6.12.2009)

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
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Pr�loha č. 7: HDP, NUTS II regi�ny pre rok 2006, Spojen� Kr�ľovstvo

HDP podľa parity k�pnej sily na obyvateľa, EU27=100, NUTSII regi�ny,Spojen� Kr�ľovstvo, 2006.

Zdroj: upraven� podľa: Eurostat, region�lne štatistiky pre britsk� NUTS II regi�ny, 2006  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/, 6.12.2009

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
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Pr�loha č. 8:Vybran� legislat�vne a exekut�vne pr�vomoci v Baskicku a Šk�tsku

Šk�tsko Baskicko
Prenesen� pr�vomoci
(implicitne, Scotland Act)
zdravotn�ctvo a soci�lna pr�ca
školstvo
miestna spr�va a b�vanie
s�dnictvo a pol�cia
poľnohospod�rstvo, lesn�ctvo 
a rybolov
životn� prostredie
turizmus, šport a kult�rne dedičstvo
hospod�rsky v�voj a vn�torn� doprava
obmedzen� pr�vomoc meniť daň 
z pr�jmu

V�lučn� pr�vomoci 
(explicitne z auton�mneho štat�tu)
miestne samospr�vy a ich organiz�cia
št�tna spr�va
s�dnictvo -občianske pr�vo
poľnohospod�rstvo, lesn�ctvo
v�skum
hospod�rstvo
priemysel
turizmus, šport, kult�ra,

Zdieľan� pr�vomoci –len št�tny legisl. R�mec
Životn� prostredie
Rybolov
Energetika
Banky
+daň. politika  a v�ber dan� (Concierto Econ.)

Spoločn� a konkuruj�ce pr�vomoci

Upravuj� konkordáty, predpoklad� sa 
spolupr�ca oboch vl�d.

Len exekut�vna pr�vomoc
Trestn� s�dnictvo
Pracovn� s�dnictvo
Pr�stavy a letisk�

Ponechan� pr�v.
(explicitne, Scotland Act)
Zahraničn� politika (i EU)
Obrana  
Vn�torn� bezpečnosť
Finančn� a hospod�rske z�ležitosti
Obchod a Priemysel
�stava
Energetika a doprava (čiastočne)
Št�tna spr�va
soci�lne zabezpečenie a zamestnanosť 
rovnosť pr�ležitost�, potraty, genetika

V�lučn� št�tne pr�v.
(explicitne, �stava, čl.149)

Zahraničn� politika (i EU)
Obrana
Vn�torn� bezpečnosť
Menov� politika, št�tny rozpočet a št�tny dlh
Coln� politika
S�hlas s vyp�san�m referend
Vod. zdroje, verejn� stavby, doprava, ktor� 
zasahuj� viac ako jedno spoločenstvo
S�dna spr�va

Zdroj: autorka, upraven� podľa:  Scotland Act 1998, Estatuto de Guernica 1979, Constituci�n Espa�ola, 1978.
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