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Abstrakt: 

Tématem dizertační práce je rekonstrukce pojetí politiky v kontextu tradice (klasického) realismu, 

primárně v textech Hanse Morgenthaua, v rámci teorie mezinárodních vztahů. Děje se tak ve čtyřech 

krocích – čtyřech kapitolách.  Obsahem první kapitoly je vztah antropologických (morálních) 

východisek politického myšlení Hanse Morgenthaua k politickému jednán: jsou identifikovány čtyři 

obrazy vztahu antropologie a hodnocení politického jednání (obraz „emancipace“, „radostné politiky“, 

„katechón“ a „kruhů a antinomií“) přičemž právě poslední obraz je spojen s myšlením Hanse 

Morgenthaua. Morgenthau, navazující na tradici myšlení začínající listy apoštola Pavla, považuje zlo 

(určené touhou po moci) za inherentně přítomné, neoddělitelné od každého jednání člověka ve světě. 

Právě politická sféra, definována podle Morgenthauovha „druhého principu realismu“ zájmem 

definovaným odkazem na moc, je oblastí, kde se mravně ambivalentní moc projevuje v nejčistší 

podobě a představuje samotný cíl i logiku jednání. Druhá kapitola, na podkladě interpretace projektu a 

smyslu weberovské sociální politické vědy, rekonstruuje Morgenthauovo pojetí politické vědy, její 

smyslu, étosu, vztahu s objektem svého zkoumání, dilemata, se kterými se vyrovnává. Třetí kapitola 

představuje pokus o uchopení politické sféry pomocí pojmu krize: Společenský svět je prostorem, kde 

se zjevují krize. Ty způsobují strach, mobilizaci a požadavku rychlého a účinného jednání. Krizovost 

není objektivní, je předmětem přesvědčování a řečových aktů – politizace. Tento proces je 

charakterizován konfliktem – jestli se skutečně jedná o krizi a jak na ní reagovat. Politická sféra je 

prázdná sféra mezi „plnými“ definována mocou, jejím určením je řešení kriz, na co potřebuje 

procedury, nástroje a legitimitu. V poslední kapitole je pojednán vztah vnitřní demokratické pluralitní 

politiky a zahraničních vztahů. Realismus je obecně považován za školu s tendencí oddělovat vnitřní a 

zahraniční politiku. Naproti tomuto stereotypu se budu snažit ukázat, že významní proponenti realismu 

např Hans Morgenthau považují politický konflikt o určení národního zájmu nikoliv za překážku 

racionální zahraniční politiky, ale její podmínku – a to v kontextu obnovení republikánského 

pluralizmu.   

Čtyři kapitoly vytvářejí do značné míry uzavřené celky – pojí je ambice vysvětlit klasický realismus 

jako navázání na weberovskou sociologii a její ambici uchovat uprostřed moderní společnosti, která se 

stále víc podobá stroji (nebo organismu) prostor pro lidskou svobodu, volby mezi objekty posledního 

zaujetí, a vytváření společného světa na základě této volby, odkazujíc se na pluralitu hodnot a jejich 

konfliktu. 

Klíčové pojmy: 

teorie politiky, smysl vědy, klasický realismus, tragedie, politická etika 
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Abstract: 

Aim of this thesis is a reconstruction of the notion of politics in the school of classical realism in 

Theory of International Relations, using the texts of Hans Morgenthau primarily. This aim is followed 

in four steps – four chapters. First chapter describes relation between antropological/moral background 

of Morgenthau’s political thinking and political sphere. Four images of the relations between 

anthropology and the evaluation of political sphere are identified and compared (“emacipation”, “gay 

politics”, “katechon” and “circles and antinomies”) – the final one will be shown as connected with the 

notion of Hans Morgenthau’s realism. Morgenthau’s work, built up on tradition of the Pauline epistles, 

treats evil (defined by lust for power) as inherently present, indispensable from any human acts. 

Political sphere, defined according “the second principle of realism” by interest defined in terms of 

power, is a place, where morally ambivalent logic of power stands as the reason of acting. Second 

chapter addresses Morgenthau’s notion of political science by comparing it with the project of 

Weberian social science, analyses its reason, ethos, complicated relations with its subject, dilemmas 

which it is to address. Third chapter contains attempt to grasp political sphere with the concept of 

crisis. Social world is a place where crises reveal time to time. They cause fear, mobilization, and 

callings for resolute and effective action. If the persuasion turns out to be successful, the issue is 

moved into political sphere. This process is conflictual – Is it really crisis what we are experiencing?; 

What should be the proper reaction towards it? Political sphere is treated as “empty” sphere defined by 

power, aimed for solving crises, requires proper procedures, tools, and legitimacy. In the final chapter, 

the relations between inner democratic pluralistic politics and foreign policy is addressed. According 

common knowledge, realism is treated as tradition promoting separation of inner and foreign policy in 

the name of stability and rationality. Vis a vis this stereotype, it will be shown, that important 

proponents of realism, e.a. Hans Morgenthau, do not consider public political conflict about the 

definition of national interest as an obstacle, but as a condition of rational foreign policy - in the 

context of renewed republican pluralism. 

Four chapters are closed units. Nevertheless, they are tied together with the ambition to explain 

realism as kind of explanation/application of Weberian sociology: to promote a centre for human 

freedom inside modern society (resembling machine or organism), for choosing between objects of 

final interest, and for ability to create common world according this decision referencing to the 

plurality of values and conflict between them. 

Key Words:  

theory of politics, meaning of science, classical realism, tragedy, political ethics 
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 Úvod: 

 Témou práce je rekonštruovať pojatie politiky v realistickej tradícii teórie 

medzinárodných vzťahov, primárne na základe textov Hansa Morgenthaua. Aké je špecifikum 

realistického pojatia politiky v porovnaní s ostatnými prístupmi? Aký význam má podľa tohto 

prístupu politika/politické jednanie v tkanive spoločnosti? Aké sú špecifiká politickej etiky? 

(existuje vôbec niečo také ako politická etika?) Aké tendencie modernej spoločnosti ohrozujú 

politickú sféru, a aké sú možné dôsledky depolitizácie? Aký zmysel a formát by mala mať 

politická veda? Týmto otázkam sa budem postupne venovať v štyroch kapitolách dizertačnej 

práce.  

Prvým zásadným príspevkom realistickej tradície pre teóriu politiky je, ako sa budem 

snažiť ukázať, postulovanie tragického charakteru sveta a skúmania možností ľudského 

jednania v ňom. Tragický „pocit“, tragická vízia sveta má pritom dva zdroje – antickú grécku 

tragédiu a paulínsko-augustínovský pohľad na človeka.  

 Význam gréckej tragédie pre politiku objavil už Hegel vo svojej meditácii o Antigone: 

Dvaja protivníci sa stretnú, každý neoddeliteľne spätý so svojou pravdou, ktorá je čiastočná, 

relatívna, ale, keď je posudzovaná sama o sebe, úplne ospravedlniteľná, a ktorej je každý 

z protivníkov oddaný. Rozhodnutie musí padnúť, no spája sa s ním súčasne pocit viny – 

pozícia protivníka je totiž hodná úcty rovnako tak, ako pozícia víťaza. Alebo povedané 

weberovsky, jedná sa o rozhodnutie medzi dvoma bohmi – kterého budem uctievať, voči 

ktorému sa prehrešovať. Konflikt gréckej tragédie nie je konfliktom medzi dobrom a zlom, 

nemôže byť riešiteľný ani kalkuláciou cost-benefits, rozdiel medzi protivníkmi je v kvalite, 

ich postoje sa nedajú vtesnať do jednej škály. Taktiež konflikt nie je banálny, rozhodnutie 

s ním spojené má takmer osudovú dôležitosť. Základná predstava je, že značná časť 

společenských konfliktov má tragický ráz. To ale nie je ani tak neutrálny popis ale skôr 

otázkou optiky -  realizmus má tendenciu odhaľovať v společenských konfliktoch (obzvlášť 

na medzinárodnej úrovni) tragický prvok, situáciu dilemy. To má svoje dôsledky pre etiku 

(kapitola 1), pre architektúru inštitúcií a ich zmysel (obhajoba politickej sféry – kapitola 3 a 

4), ale aj pre formát politickej vedy, ktorá má práve odhaľovať dilemy politického jednania, 

jej možnosti a riziká (kapitola 2). 

 Kresťanská línia, (inšpirovaná Niebuhrom), viedla realistov k postulovaní limitov pri 

reformovaní spoločnosti. Neschopnosť dostáť záväzkom voči bohu poukazom na silu hriechu 
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(vôle k moci) ako ju nachádzame u Pavla, kritika pelagianizmu a nádeje v možnosti 

meliorizácie sveta, a taktiež reflexia komplikovaného vzťahu medzi obcou božou a 

pozemskou obcou (odmietajúc predstavu, podľa ktorej je napr. pokonštantínovská Rímska 

ríša privilegovaným reprezentantom a nástrojom božej vôle) ako ich nachádzame u 

Augustína, zanechala svoje stopy v myslení klasického realizmu: napríklade v kritike 

scientizmu a jeho ambícii, resp. v kritike manicheizmu v politike. Paulínska tradícia taktiež 

vedie k neustálej sebereflexii a sebakritike, a uvedomeniu si, že ja sám som v určitom zmysle 

rovnako tak nedostatočným, tak ako môj oponent, preto nadšenie z posledného konfliktu 

s nepriateľom, nie je úplne preferovaným postojom. 

Druhým zásadným príspevkom je ambícia uchovať uprostred modernej spoločnosti , 

ktorá sa stále viac podobá stroju, resp. organizmu, priestor/sféru pre ľudskú slobodu voľby o 

forme, inštitúciách, zmysle a účelu spoločnosti, odkazujúc sa na pluralitu hodnôt a ich 

konfliktu.  

Táto obhajoba sa stavia proti spoločnosti, ako súboru pravidel – a to či už vo forme 

„železnej klietky“ byrokratického štátu (podľa Webera), ale aj katalaxie von Hayeka. V centre 

spoločnosti nemajú stáť v prvom rade pravidlá, ale „prázdna sféra“ kde prichádza ku sporom 

medzi politikmi, o tom, v akej spoločnosti budeme žiť, ktorá je schopná reagovať na situáciu 

krízy. Prečo je taká sféra dôležitá?   

Pravidlá odkázané samé na seba, režim sebaregulácie, sa príliš často obracajú proti 

zmyslu, kterými bolo obhajované ich zavedenie. Sféra moci otvára možnosť utvárať sociálny 

svet podľa špecifickej predstavy, dávať resp.obnovovať jeho zmysel. 

Požiadavka zachovať politickú sféru sa ešte opiera o pojem/skúsenosť krízy, 

na situácie, na ktoré nie sú zavedené pravidlá pripravené, ktoré si vyžadujú rýchle jednanie: 

spoločnosť je bez centra moci, bez politiky, nestabilná. 

Politická sféra a jej uchovanie (v realistickej tradícii) súvisí s určitou, v jadre 

kantovskou predstavou slobody: sloboda človeka (mimo iné) znamená možnosť voliť zmysel 

svojho života (samozrejme vnímajúc vážnosť a tragičnosť tohto počinu), byť svojim 

„mravným zákonodarcom“. Podobnú mohutnosť je vhodné uchovať aj na úrovni spoločnosti. 

Centrom takto pojatej slobody, voľby vlastného účelu, je práve politická sféra.  
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Politika je tak charakterizovaná ako centrum, kde sa má zachovať/prejaviť „ľudská 

podmienka“ – kde sa komunikuje navzájom o posledných hodnotách, kde sa vyjasňujú 

záujmy, identifikujú dilemy a protirečenia, kde sa odohráva konflikt,  na základe výsledku 

kterého sa jedná, a to s vedomím tragickej existencie človeka. Jednajúci človek (resp. ľudia) 

voliaci medzi hodnotami, vedomý si svojho povolania, diliem, ktoré s tým prichádzajú, 

možností a rizík spojených s jednaním, nie pravidlá, má stáť v pomyselnom centre spoločnosti 

- nutnosť zachovať sféru slobody voľby vo vnútri spoločnosti,jednak, myslím spája 

Morgenthauov a Weberov projekt, jednak je dobrým východiskom pre ďalšie bádanie.  

Stav skúmania: 

Po jazykovom obrate a „konštruktivistickej revolúcii“ vo filozofii a sociálnych 

vedách, sa oblasť záujmu teoretikov medzinárodných vzťahov znovu začína presúvať 

k filozofickým predpokladom konkurujúcich si teórií/paradigiem (realizmu, liberalizmu, 

marxizmu). Znovu sa oprašujú diela klasikov filozofie a etiky, a klasický realizmus, ktorý má 

viac ako ostatné myšlienkové tradície teórií medzinárodných vzťahov (TMV) svoje opory 

vo filozoficko historickej reflexii, sa stáva čoraz populárnejším medzi bádateľmi1. V českom 

prostredí sa klasickému realizmu a jeho filozofickým/antropologickým predpokladom venuje 

Pavel Barša (Barša-Císař 2008; Barša 2007). Návrat k filozofii a histórii v sociálnych vedách 

taktiež pravdepodobne súvisí s kritikou „čistej vedy“ a behavioralizmu, ktoré sú kritizované 

s pozícií postmodernizmu a znovuoživenými debatami o charaktere moci teoretikmi 

postštrukturalizmu (Foucault, Derrida, feminizmus Judith Butlerovej). Táto práca má taktiež 

ambíciu prispieť k debatám o klasickom realizme z perspektívy politickej filozofie. 

                                                 
1 Postupne sa upúšťa od neorealistickej interpretácie Morgenthaua ako redukcionistu a obhájcu materialistického 

pojatia moci, a viac sa skúma Morgenthau ako filozof – teoretik politiky, a etik. Zvlášť pozoruhodnou je 

interpretácia Morgenthauovej téorie politiky ako naviazanie na weberovské predstavy mravného pluralizmu. 

Morgenthau je podľa tejto interpretácie obhajcom (demokratickej) politiky ako autonómneho otvoreného 

priestoru, kde sa rozličné hodnotové systémy špecificky politicky, limitovane potýkajú a vytvárajú  mocenskú 

rovnováhu. Táto teória sa vymedzuje jednak voči fašizmu a pojatiu politiky Carla Schmitta ako teórii totálnej 

politiky bez limitov (koncept limity politiky naväzuje Williams interpretáciou rovnováhy moci), jednak voči 

liberalizmu nahrádzajúci politický priestor spoločenského konfliktu ekonomickým. Realizmus Hansa 

Morgenthaua je dávaný do kontextu konštruktivizmu  (a nie ekonómiou inšpirovanom neorealizmom) a je 

prezentovaný ako obhájca demokratického relativizmu resp. pluralizmu sfér moci a teoretik slobodného 

otvoreného politického priestoru (Williams 2005, str. 651). O interpretáciu politického myslenia sa pokúša R. N. 

Lebow, keď Morgenthaua spolu s Thukydidom a Clausewitzom označuje za autorov tragickej vízii politiky 

(Lebow 2003), a teda interpretuje Morgenthaua z perspektívy etiky politiky, a pokúša sa v tragickom motíve 

nájsť dôležitú súčasť základov realizmu (Klusmeyer 2009, str. 332). Lebowova perspektíva je s perspektívou 

tejto práce synoptická (viď I.1.Antropologické východiská politickej filozofiie). Bola zároveň inšpiráciou 

k ďalšiemu skúmaniu Morgenthaua ako etika politiky – napr. v porovnaní s Hannah Arendt (Klusmeyer 2009), 

alebo v kontexte myslenia Michaela Oakeshotta (Rennger, 2004, str. 119), a s bližšou analýzou konceptu 

tragédie v politike. Ďalej sa klasickým realizmom zaoberajú publikácie: (Guzzini 2004), (Williams /ed./ 2007.), 

(Williams 2004), (Fryberg-Inan 2005), (Craig, 2003), (Lieven – Hulsman 2004)  
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V kontexte oživeného záujmu o dielo Hansa Morgenthaua a klasického realizmu by 

sme mohli identifikovať tri línie (vzájomne prepojené): 

Prvou je línia kontextualizácie a prepojovania – v zásade sa jedná o pokusy ako 

niektorými realistickými predstavami inšpirovať iné školy a prístupy: Tak William 

Scheuerman prepojuje Frankfurtskú školu s myslením klasického realizmu, upozorňuje na 

personálne prepojenie (Morgenthau pôsobil vo Frankfurte v Inštitúte pre spoločenský 

výzkum), na požiadavok realistickej školy po globálnej reforme v kontexte nedostatočnosti 

vestfálskeho usporiadania pre dnešný svet (Scheuermann 2010) – v zásade 

kritizuje predstavu, že realizmus je elitistickou a v jadre konzervatívnou školou. A naopak, 

upozorňuje okruh kritickej teórie a globalistov na kritiku utopizmu, morálneho a právne-

politického univerzalizmu (Scheuermann 2011,s. 98n), (2007) prítomnú u Morgenthaua 

a Niebuhra. 

Ďalšími podobnými pokusmi  je vytváranie relistického konštruktivizmu (Barkin 

2003), (Barkin 2009), (Barkin 2010), prepojenia realizmu a medzinárodnej politickej 

ekonómie (Guzzini 2004) alebo zasadenie Morgenthauovho myslenia do kontextu teórie 

práva/sociológie práva (Jűtersonke 2010). 

Línia kontextualizácie a prepojovaní je často aplikovaná v textoch porovnávajúcich 

konkrétneho autora a napr. Hansa Morgenthaua resp. klasický realizmus – príkladom môže 

byť porovnanie a vzájomné ovplyvnenie Carla Schmitta a Hansa Morgenthaua (Scheuermann 

2007), (Behr a Rősch 2012) , Morgenthaua a  Hannah Arendt (Rosch 2013), (Klusmeyer 

2009) alebo aj maďarského mysliteľa Istvána Bibó (Sarváry 2008).  

Druhou líniou je vytváranie svojbytnej školy (reflexívneho) klasického realizmu 

rekonštrukciou politickej teórie a etiky mysliteľov klasického realizmu. Táto skupina sa 

zoskupuje okolo autorov ako Michael C. Williams, Richard Ned Lebow (čo sú kľúčoví 

predstavitelia prístupu), Felix Rosch, Sean Molloy, Hartmuth Behr, Brent J. Steele a Vibeke 

Shou Tjalve. Tematizujú hlavne otázky teórie politiky (napr. rozdiely a súvislosti teórie 

politiky Carla Schmitt a Hannah Arendtovej s teóriou Hansa Morgenthaua), charakteru moci, 

ontológii (politiky), politickej etike inšpirovanej „tragickou situáciou človeka“, otázka 

tragédie a jej politické dôsledky hrá dôležitú úlohu v kľúčových textoch tohto prístupu. Často 

čerpajú z prác nemeckej sociológie prvej polovice 20, storočia, a obecne z nemeckého 

idealizmu, základnou metódou je interpretácia klasických textov politickej teórie a teórie 
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medzinárodných vzťahov za účelom spochybneni učebnicového zaradenia daných autorov 

poukazom na zmysel ich textov v kontexte výziev, na ktoré reagovali. 

Mimo tieto dva prúdy boli v kontexte skúmania realizmu publikované práce 

zasadzujúce realizmus do historického kontextu debát o smerovaní americkej zahraničnej 

politiky 50. rokov v rámci konferencie Rockefelerovej nadácie (Guilhot/ed./ 2011), 

politických a kultúrnych dilem nemeckého meštiactva (Shilliam 2007) 

Použité metódy: 

Základnou metódou je interpretácia textov vybraných autorov, ich vzájomné 

porovnanie a následný pokus o syntézu za cieľom rekonštrukcie politickej etiky realizmu(1. 

Oddiel),  pojatie politickej vedy a jej zmyslu (2. Oddiel), teórie politiky odkazom na pojem 

krízy (3. Oddiel) a vzťahu masovej demokracie (v USA) a zahraničnej politiky (4. oddiel).  

Prvý krokom je teda interpretácia a kritická analýza vybraných textov založených na 

porovnaní kľúčových autorov, druhým je syntéza, snaha o uchopenie danej problematiky na 

obenejšej rovine. 

Rozvrh práce: 

Zámerom prvej časti je preskúmať filozofické a mravné základy klasického realizmu, 

a to na základe porovnania pojatí mravnej politiky Hansa J. Morgenthaua a Immanuela Kanta.  

 Títo autori neboli vybraní náhodne. Diela oboch môžeme považovať za kľúčové 

zdroje politického myslenia, hlavne v oblasti medzinárodných vzťahov. Immanuel Kant je 

považovaný za zásadný zdroj idealizmu 2 zatiaľ, čo Hans J. Morgenthau je otcom realizmu 

ako myšlienkovej tradície v americkej TMV (teórii medzinárodných vzťahov). Pri 

detailnejšom skúmaní politického myslenia Immanuela Kanta a Hansa Morgenthau sa dá 

identifikovať nečakane mnoho dôležitých styčných bodov – hlavne v oblasti hodnotenia 

politickej sféry a etiky/antropológie. Immanuel Kant nie je naivným utopistom, a Morgenthau 

nie je cynickým analytikom moci. Oboch spája aj rovnaký problém – určenie dobrej a mravne 

obhájiteľnej politiky.  Zásadná otázka tejto práce je, ako vysvetliť, že dvaja autori, ktorých 

východiská a zámery sú veľmi podobné, zakladajú dve konkurenčné tradície v politickom 

                                                 
2 V rámci tzv. prvej debaty teórie medzinárodných vzťahov medzi idealizmom a realizmom, na základe ktorej 

bola založená TMV ako špecifický obor, bol idealizmus/utopizmus – spájaný s politikou európskych štátov 

v medzivojnovom období uprednostňujúci „rozum pred záujmami, etiku pred politikou, teóriu pred praxou“ 

(Guzzini 2004, s. 34).   
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myslení a praxi. Pokúsim sa identifikovať bod nesúhlasu medzi týmito mysliteľmi 

a v dôsledku aj medzi realizmom a idealizmom, čím by sa mohli lepšie odhaliť základy 

realizmu. Účastníci tzv. prvej debaty v TMV, ale aj ďalší myslitelia politickej filozofie napr. 

Martin Wight3, vysvetľovalii spor medzi idealizmom (Kant) a realizmom (Morgenthau) ako 

spor (prirodzené) právo vs. moc (Wight 1991 citované dľa Barša-Císař 2008, s. 173-176),  

Barša v spore intelektualizmus vs. prakticizmus (Barša 2007). S obidvomi autormi do značnej 

miery súhlasím. V nasledujúcich stranách sa pokúsim tieto určenia nesúhlasu medzi 

Morgenthauom a Kantom doplniť o spor na inej – etickej rovine: v ich rozdielnej reflexii 

charakteru „zla vo svete“. 

 Po tom, ako ukážem podobnosti medzi politickým myslením Kanta a Morgenthaua sa 

pokúsim obhájiť, že jadrom rozdielov medzi Morgenthauom a Kantom na etickej rovine je 

spor o „miešanie dobra a zla“ v človeku, tj. nároku práva a túžby po blaženosti, rozumu 

(mravnosti) a ne-rozumných impulzov jednania. Interpretácia Morgenthauovho politického 

myslenia ako pokusu o načrtnutie antinómii politické jednanie/mravnosť, a o mapovanie 

možností jej riešenia, ktorý môžeme nazývať etický realizmus4 by mohla byť dôležitým 

príspevkom k prebiehajúcim debatám o možnostiach realizmu ako paradigmy myslenia 

v oblasti medzinárodných vzťahov (Guzzini 2004, s. 260n), a k politickej teórii všeobecne.  

Zámerom druhej časti je popísať a zhodnotiť pojatie vedy, ako ju nachádzame u Hansa 

Morgenthaua, pričom ju budem porovnávať s pojatím vedy Maxa Webera – sústredím sa na 

otázky zmyslu politickej vedy: akú službu predstavuje politická veda politike, ako samotné 

fundovanie politickej vedy pomáha obhájiť a vysvetliť špecifiká politického jednania. Druhá 

časť je rozdelená do dvoch podkapitol, v oboch sa snažím pomocou filozofickej interpretácie 

vybraných textov zrekonštruovať význam ktorí kládli autori spoločenskej vede v kontexte 

„mravnej ekonomiky spoločnosti“. Aké miesto, aký zmysel, má zastávať veda v spoločnosti, 

hlavne vo vzťahu politickej sféry. Budem sa usilovať identifikovať výzvu na ktorú ich 

intelektuálny projekt reagoval. Pokúsim sa rekonštruovať v ich prácach koncepciu 

humanistickej vedy, v ich zdôrazňovaní potreby vyjasňovať zmysel vedeckej práce a dilemy, 

s ktorými zápasí, štýl rozmýšľania, ktorý môže byť vhodným korektívom súčasnej vedeckej 

praxe. 

                                                 
3 Wight pracuje s triádou realizmus – racionalizmus – revolucionizmus. Pre naše účely môžme stotožniť 

idealizmus a revolucionizmus.  
4 v protiklade k /štrukturálnemu realizmu nereflektujúcemu zásadnú dôležitosť mravnosti pre politickú teóriu a 

prax 
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V tretej kapitole sa pokúsim o uchopenie politickej sféry, kde sa budem snažiť ukázať 

súvislosť pojmu krízy a nutnosti ustaviť sféru, ktorá na krízy môže reagovať. Jednou 

z kľúčových tém moderných klasikov, znovuzakladateľov oboru politickej filozofie pôvodom 

z Nemecka, je otázka uchopenia politickej sféry. Základná výzva pre tematizovanie 

a uchopenie problému „politična“ je u veľkej časti z nich spoločná – nemecká spoločnosť sa 

ocitla v prvej polovici 20. storočia v kríze. Táto jej kríza nie je len prejavom zvláštneho 

nemeckého vývoja (Sonderweg), v nemeckej kríze sa obnažuje problém moderného 

vývoja/civilizácie. Autori sa samozrejme líšia v určení príčin krízy nemeckej /modernej 

spoločnosti: ako dôvody identifikujú napríklad problém scientizmu (Morgenthau 1967, s. 2-

3), rozklad verejnej sféry koncepcie zoon politikon (Arendtová 2002, s. 7-18), dialektiku 

osvietenstva a príklon k administrovanému svetu (Adorno-Horkheimer 2009, s. 9) 

depolitizáciu a neutralizáciu (Schmitt 2007, s. 79n), slabosť parlamentu a formát strán 

honorácie (Weber 1998, s. 268-269) , byrokratizáciu (Weber 1978, s. 1393n), 

samoreguláciu/samodeštrukciu trhu (Polanyi 2006) . Ako liek na „krízovosť“ 

nemeckej/modernej spoločnosti je týmito mysliteľmi pravidelne doporučená rekonštrukcia 

politickej sféry.  Súvislosť krízy/krízovosti spoločnosti a otázka politizácie -  politickej sféry 

je tak zreteľná už pri (znovu)založení oboru politickej teórie.  

  Analýza spoločenskej krízy a z toho plynúca nutnosť politiky/politizácie je 

prítomná v politickej teórii od jej počiatkov, až po dnes. Vyššie spomínaní autori v zásade 

tvrdia, že „depolitizácia plodí spoločenskú krízu“. Silná tradícia politickej a morálnej filozofie 

v rámci liberalizmu/libertarianizmu, napr. Friedrich Hayek na druhej strane obhajuje, a nie 

bezdôvodne, opačnú tézu – „politizácia (politické plánovanie ekonomiky) plodí spoločenskú 

krízu a totalitarianizmus“.-citácia? 

 Toto protichodné posúdenie vzťahu politiky a spoločenskej krízy si žiada bližšiu 

pozornosť. Témou tretej kapitoly je preto práve preskúmanie vzťahu fenoménu krízy 

a politiky a to „v logike otcov a matiek politickej teórie“. Prečo je (častou) príčinou  

spoločenských kríz depolitizácia? Akým spôsobom riziko krízy takpovediac konštituuje 

politickú sféru. Prečo je odkaz na krízu spúšťačom politizácie? Aké dôsledky má riziko 

spoločenskej krízy pre formát a obhajobu politickej sféry a jej vzťah k ostatným sféram? 

Pomocou odkazov na Carla Schmitta, Barryho Buzana a Michaela Williamsa bude 

formulovaná teória politickej sféry ako priestoru pre „riešenie kríz“ .   
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Štvrtá kapitola bude venovaná vzťahu vnútornej politiky, tj. dynamiky modernej 

zahraničnej demokracie a zahraničnej politiky. Bude ukázané, že „učebnicový“ názor spájaný 

s realizmom, tj. postulovanie autonómie zahraničnej politiky a v dôsledku požiadavka jej 

oddelenia od požiadaviek a dynamík „vnútornej politiky“ nie je namieste. Bude popísaná 

Morgenthauova požiadavka demokratického republikanizmu, vnútropolitického konfliktu 

o zmysel, cieľ a účel zahraničnej politiky ako podmienky pre racionálnu/zmysluplnú politiku 

v kontexte moderného štátu. Pre bližšie charakterizovanie dilemy vzťahu požiadavku 

zahraničnej politiky a masovej demokracie budú popísané porovnané predstavy Henryho 

Kissingera a Hansa Morgenthaua. 

 

Otázka prekladu: 

 Keďže je práca písaná v slovenčine, z dôvodu dôslednosti boli autorom preložené aj 

citácie z českých publikácií.  

 

 

 



16 

 

I. Antropologické východiská politickej filozofie5. 

I.1. Úvod a rozvrh kapitoly 

Prvý oddiel je rozdelený do niekoľkých častí:  v tej prvej sa pokúsim, v kontexte práce 

Carla Schmitta a jeho teórie o súvise politickej morálnej antropológie a politickej teórie, 

predostrieť štyri obrazy politickej filozofie, do ktorých zasadím Kanta a Morgenthaua. 

V ďalších častiach sa jednak pokúsim bližšie ozrejmiť, na základe interpretácie prác 

Morgenthaua a Kanta, v čom spočíva ich skepticizmus, ich porozumenie charakteru „zla“ 

v človeku a svete, a možnosti riešenia tejto výzvy. Následne ich myslenie porovnám 

a identifikujem jadro nesúhlasu, od ktorého sa odvíja ich odlišná perspektíva ohľadom 

mravnej politiky. V piatej časti preto poukážem na prácu autorov Hulsmana a Lievena Ethical 

Realism ako príklad realizmu reflektujúceho otázku mravnosti, ktorý je súčasťou diskurzu 

o zahraničnej politike v USA. Publikácia Ethical Realism sa otvorene hlási 

k morgethauovským myšlienkam, obhajuje ich, a na ich základe predostiera nový 

postbushovský model pre zahraničnú politiku USA.  

 

I.2. Carl Schmitt a antropológia 

Carl Schmitt bol azda najvýznamnejším teoretikom politiky, ktorý sa snažil poukázať 

na súvislosť medzi antropológiou a politickou filozofiou, dokonca s ambíciou rozsúdiť 

„dobrú“ a „zlú“ politickú teóriu podľa ich antropologických predpokladov. Ako napísal vo 

svojom spise Pojem politična „všetky teórie štátu a politické idey je možné testovať so 

zreteľom k ich antropológii a roztriediť ich podľa toho, či vedome alebo nevedome 

predpokladajú človeka od prírody zlého, alebo od prírody dobrého“ (Schmitt 2007, s. 58) 

Schmitt tvrdí, že politická filozofia vychádzajúca z pojatia človeka ako v podstate dobrého 

obyčajne hodnotí štát a politickú moc všeobecne, ako kontroverznú až nežiadúcu, a naopak, 

s chápaním človeka ako kontroverznej, zlej bytosti sa obyčajne spája kladné hodnotenie 

politickej sféry, moci a autority. Dualita antropológie sa podľa Schmitta dá previesť na dualitu 

anarchizmus (tj. antipolitika) – autoritarizmus. (Schmitt 2007, s. 60)  

                                                 
5 Podstatné časti kapitoly boli publikované pod názvom Laššuth, Juraj: Hľadanie strateného realizmu. 

Porovnanie Morgenthauovho a Kantovho politického myslenia. Mezinárodní vztahy. Ročník 45, 1/2010, s. 89-
98, ISSN-0323-1844 
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Dodáva pritom, že všetky politické teórie, ktoré za niečo stoja, vychádzajú 

z negatívnej antropológie.6 Pokúsim sa s touto tézou polemizovať. Súhlasím so Schmittom, že 

antropológia je jedným z dôležitých určení politickej filozofie a aj politickej praxe. Bez tohto 

predpokladu by ostatne objekt skúmania tejto práce prestal mať význam. Domnievam sa, že 

antropologické určenia človeka a náboženské pozadie tohto určenia môže byť objasňujúce 

v spore medzi realizmom/Morghentauom a idealizmom/Kantom.  Nesúhlasím však so 

spojením dobrý človek – kontroverzná politika, a zlý človek – „dobrá“/obhájiteľná/nutná 

politická moc. Hodnotenie a obhajoba politickej moci je do značnej miery nezávislá od 

mravného hodnotenia človeka – súvisia síce spolu ale jedno (antropológia) nutne 

nepredpokladá druhé (hodnotenie politickej moci). Ostatne, samotný Schmitt oceňuje 

politickú teóriu spoločenskej zmluvy Jeana-Jacquesa Rousseaua, hlavne pojatie demokracie 

ako vytváranie homogenity, politickej jednoty občanov (Schmitt 2000, s. 13-14). Rousseau 

pritom postuluje, že človek je od prírody dobrý. Ani pre Schmitta nevedie každá politická 

teória založená na pozitívnej antropológii automaticky k depolitizujúcim/neutralizujúcim 

teóriám. Vidí ale súvislosť medzi depolititizáciou a pozitívnou antropológiou. 

 Politická teória Carla Schmitta, sa snaží predstaviť moderný svet, modernú politiku 

ako postupne sa depolitizujúcu, neutralizujúcu, ako postupné odstraňovanie „politika 

a teológa“ v prospech „ekonóma a filozofa morálky“ (Schmitt 2007, s. 70-71). Tento trend 

považuje za neblahý, a preto proti depolitizujúcim tendenciám modernej doby a jej 

(ne)politických teórií, ktoré stotožňuje s liberalizmom/pluralizmom, obhajuje pozíciu 

politickej teológie7.  

 

 

                                                 
6 Schmitt zároveň dáva do súvislosti antropológiu teológiou. Zásadnou tézou jeho práce Politická teológia je 

tvrdenie o súvislosti teológie a politiky (Schmitt, 2005).  
7 Interpretácia Carla Schmitta ako politického teológa sa opiera o výklady Heinricha Meiera (Meier 1998), Johna 

P. McCormmicka (McCormmick 1998), a Michaela C. Williamsa (Williams 2004, str. 646nn) Schmitta ale 

možno rovnako považovať za teoretika a obdivovateľa vestfálskeho európskeho režimu zahraničnej politiky 

a obmedzenej vojny, teda s usporiadaním, ktoré ukončilo náboženské vojny a primát politickej teológie. viď. 

(Schmitt 2007, s. 10-12., Schmitt 2003). Prejavuje sa tak určitá dvotvárnosť Schmitta, ktorá umožňuje dve 

rozličné interpretácie jeho politického myslenia: 1. Schmitt ako obhájca autonómie a obmedzenia politična 

obdivujúci ius publicum europeum a Richelieua, 2. Schmitt ako obhájca totálnej politiky a politickej teológie, 

obdivujúci radikalitu politických leadrov. Schmitt zároveň obhajuje systém štátov v Európe po tridsaťročnej 

vojne – ius publicum europeum, tj. režim obmedzenej vojny a nepriateľstva a zároveň oceňuje  absolútne 

nepriateľstvo napr.  Cromwellovho Anglicka a Španielska (Schmitt 2007, s. 67). 

 Prvá interpretácie by radila Schmitta blízko Morgenthaua a klasického realizmu. V nasledujúcich pasážach 

budeme ale vychádzať skôr z druhej interpretácie.  
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Tabuľka 1.:  

 kladné hodnotenie politickej 

sféry 

negatívne hodnotenie politickej sféry 

pozitívna 

antropológia 

občiansky humanizmus, 

Nietzsche, Machiavelli, 

populistická demokracia   

„radostná politika“ 

medzinárodná politika 18. stor. 

v Európe - Richelieu 

Kant, Locke, klasický marxizmus, 

neoliberalizmus, utilitarizmus, 

anarchizmus,  

„emancipácia“ 

humanitárna intervencia, budovanie EU 

(podľa teórie neofunkcionalizmu), 

globálny kapitalizmus 

negatívna 

antropológia 

Hobbes, Schmitt, Lenin 

„katechón“ 

napr. boj proti komunizmu, 

islamofašizmu – G. W. Bush, 

Morgenthau, Augustín, Weber, klasický 

realizmus 

„kruhy a antinómie“ 

Henry Kissinger, detente  

  

Schmitt redukuje politickú filozofiu na dva prístupy, ukotvené v antropológii človeka 

(Schmitt 2007, s.58nn): „neutralizácia politiky, ktorá má zabezpečiť prosperitu, spravodlivosť 

a bezpečnosť“ (Schmitt 2007, s.60) oproti „politizácii identifikujúcej nepriateľa, tj. ohrozenie, 

s ktorým sa musím vysporiadať, voči ktorému sa musím brániť“  

 Schmitt vlastne pred svojho čitateľa predkladá dva obrazy politiky, dva obrazy sveta, 

medzi ktorými je nutné si vybrať. Prvý obraz politiky, ukotvený v pozitívnej antropológii a 

spojený z depolitizujúcimi tendenciami nazývam „obraz emancipácie“. Druhý, vychádzajúci 

zo skeptickej antropológie, ústiaci do obhajoby politického jednania nazývam „obraz 

katechón8“  Myslím, že tieto dva obrazy je nutné doplniť o ďalšie dva. Jednak o obraz, ktorý 

nazývam „radostná politika“, ktorý je spojený s predstavou, že človek je „dobrý živočích“ 

                                                 
8 katechón (grék. ten, čo zdržuje) označuje v stredovekej politickej teológii osobu alebo inštitúciu zabraňujúcu 

zjaveniu Antikrista na zemi. Pre Schmitta je mýtus o katechónovi dôležitým zdrojom jeho politickej 

teórie/teológie viď. (Meier 1998, s. 160n)  
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a politická moc je žiadúca pre človeka a sociálny svet, jednak o obraz „kruhy a antinómie“, 

postavenom na tvrdení, že človek je „zlý živočích9“ a politická moc je kontroverzná10, a je s 

ňou späté mravne neobhájiteľné jednanie. 

 Postreh Carla Schmitta o spojenectve pozitívnej antropológie 

a neutralizujúcich/depolitizujúcich tendencií modernej doby hodnotiacich politickú sféru 

negatívne, má svoj význam. Klasický marxizmus a klasický liberalizmus, aj Herderov 

nacionalizmus tj. veľké ideológie 19. storočia, sú depolitizujúce, ich ťažisko spočíva 

v emancipácii od štátu a jeho moci/donútenia. Politická moc (štátu) je ohrozením, poprípade 

prekážkou na ceste k prosperite, šťastí. Tento obraz politiky – politika emancipácie, ma svoj 

výraz aj vo sfére medzinárodných vzťahov. V tejto sfére sa obyčajne zaoberá prekonaním 

štátu ako aktéra v medzištátnej sfére. Ako reprezentantov tohto obrazu by sme mohli uviesť 

teórie globálneho kapitalizmu, budovanie nadšátneho právnych štruktúr (medzinárodný súd 

pre vojnové zločiny), teórie funkcionalizmu, teórie budovania supranacionálnych politických 

aktérov ako EU (neofunkcionalizmus Ernsta Haasa (Haas 2004)) a mnohé iné. 

 Existuje však aj významná politický obraz/tradícia, ktorú Schmitt obchádza, 

vychádzajúca s pozitívneho určenia človeka a zároveň aj politickej sféry. Je to tradícia 

naväzujúca na prax gréckej polis (priestor kde sa prejavuje sloboda ako virtuozita /Arendtová 

2002, s. 138/) a rímskej republiky, a na pojatie populistickej demokracie, ktorá nachádza 

svoju inšpiráciu v Machiavellim (Machiavelli 2003) a Marxovi (triedny boj a konfliktný 

charakter politiky). Dnes túto dôstojnú tradíciu znovu oživujú niektorí radikálni ľavicoví 

myslitelia ako Chantall Muffe a Ernesto Laclau so svojím pojatím populistickej demokracie 

                                                 
9 Dichotómia „dobrý živočích – zlý živočích“ je samozrejme vágna a platí len približne. Neexistuje totiž 

jednotný názor o charaktere zla. Medzi porozumením, v čom spočíva dobro alebo zlo človeka existujú vážne 

rozdiely medzi Platónom, Marxom, Lockeom, alebo Nietzschem. Mravné určenie človeka má preto pomerne 

nejasné kontúry. My budeme pod slovným spojením „človek je dobrý živočích“ rozumieť, že je schopný 

rozlišovať dobré a zlé, a zároveň je schopný a chce podľa tohto rozlíšenia aj jednať a jedná. Naopak, človek je 

zlý, ak v podstate nevie, alebo nechce, alebo nie je schopný jednať dobre. To odpovedá negatívnemu určeniu zla 

ako nedostatku dobra, ktoré je nutné doplniť o pozitívne určenie zla: Človek je zlý, pretože je slabý, pudový, 

zbabelý, hlúpy, egoistický, jeho žiadostivosť nepozná hraníc (Hobbes) a bytostne túži po moci (Morgenthau). 
10 Problém rozostrenosti sa týka aj politickej moci a jej hodnotenia, a to v zásadnej „ontologickej“ otázke, ako 

vlastne uchopiť politickú sféru, resp. čo je politično? Existuje niekoľko teórií moci, ktoré sa od seba do značnej 

miery líšia (Arendtová 2004, str. 27-43). My budeme vychádzať z Rawlsovho pojatia politickej moci, ktoré 

reprodukuje staršie myslenie prepájajúce politično so štátom (Rawls 2007, str. 74-75). Rawls tvrdí, že politickú 

spoločnosť môžme charakterizovať ako 1. uzavretú tj. je nemožné do nej vstúpiť a vystúpiť dobrovoľne, ako do 

iných nepolitických útvarov (napr. cirkvi alebo obchodné podniky) 2. jeho základnou črtou je donucujúca moc, 

ktorá núti človeka jednať určitým spôsobom, aj keď by v konkrétnom prípade rád jednal inak. Práve pojem 

politickej moci (o ktorom je nutné predpokladať, že ho nemožno rozviazať podobne, ako moc, ktorú si nárokuje 

cirkev nad svojim cirkevníkom, alebo podnikateľ nad svojim zamestnancom) je kľúčový pre politické jednanie, a 

je zároveň aj predmetom etického hodnotenia. Je táto moc skôr dobrá, alebo skôr zlá? Pôsobí konštruktívne na 

človeka ako držiteľa/reprezentanta moci,  a na ľudí ktorí musia poslúchať, alebo skôr deštruktívne, 

obmedzujúco, korumpujúco? 
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(Laclau 2005,. Mouffe-Laclau 1985).  Obraz „radostnej politiky“ je založený na pritakaniu 

politickej súťaže a politickému agonu, ktorý je vhodný a hodnotný pre človeka ako osobnosť 

aj pre jeho svet. Súťaž o politickú moc a samotné vládnutie resp. participácia na vládnutí má 

pre človeka svoju špecifickú hodnotu. Za kľúčového predstaviteľa tejto rodiny v politickom 

myslení môžeme označiť Friedricha Nietzscheho, kladúceho proti sebe morálku sentimentu a 

morálku pána (Nietzsche 2002). 

Tento obraz politiky sa v medzinárodnej sfére prejavuje pojatím medzinárodných 

vzťahov ako hry, v ktorých konkrétny autor dosahuje veľkosť, tj. prax medzinárodnej politiky 

po vestfálskom mieri v Európe spojená s menom kardinála Richelieu, túžba po „grandeur“ 

prezidenta de Gaulla, imperializmus 19. storočia a „porcovanie Afriky“. K obrazu „radostnej 

politiky“ radím aj predstavy zahraničnej politiky ako „šachovej partie“ – veľkej hry, kde majú 

predstavitelia štátov predviesť svoj talent a nadanie, a získať tak určené ciele. 

 Kladné určenie politiky a zápornú antropológiu človeka spolu zdieľajú myslitelia, 

ktorí považujú moc/štát za dobrý umravňujúci prostriedok udržiavajúcou mier na určitom 

území: štát jednak pacifikuje prirodzene žiadostivých ľudí, ktorí by bez donútenia uvrhli 

ľudstvo do vojny všetkých proti všetkým (Hobbes), ale aj obmedzuje/poráža ohrozenia, ktoré 

prichádzajú z vonku, od iných štátov ale aj ekonomických a iných „síl“. 

 Táto rodina politických filozofií je spojená s obrazom ohrozenia, ktoré je nutné 

zadržiavať, poprípade sa s ním stretnúť v boji. Aktér tohto boja má neobyčajne dôležité 

osudové poslanie pre politickú jednotku ale aj universum, a koná zvrchované dobro. Netreba 

dodávať, že aktér môže bojovať proti „silám chaosu“ len na základe politickej moci, ktorá mu 

je zverená. Táto predstava je plne v súlade so Schmittovou teóriou politična založenej na 

dichotómii priateľ-nepriateľ. Na poli medzinárodných vzťahov sú v súlade s „obrazom 

katechóna“  politické teórie „boja proti zlu“: proti kapitalizmu a imperialistickým štátom 

(politické predstavy a prax zahraničnej politiky ZSSR od Brest-litevského mieru po 

Chruščova), proti nacizmu a komunizmu (ktoré musia byť podobne, ako wilhelmovské 

Nemecko a cisárske Japonsko úplne zničené), islamofašizmu, terorizmu, „veľkému Satanovi 

USA“ atď., alebo naopak, tendenciou dať vonkajšiemu „chaosu“ svoj (imperiálny) poriadok. 

V 20. storočí sa tento obraz zahraničnej politiky stal zrejme určujúcim. 

Pre moju prácu sú kľúčoví autori poslednej skupiny, považujúci človeka za v prvom 

rade zlú bytosť, pričom najhoršie sa toto jeho určenie prejavuje v situácii moci, tj. v politike. 
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Predstavitelia tejto tradície, sú v prvom rade autori naväzujúci na pavlovsko-augustínovskú 

tradíciu dedičného hriechu a tragického určenia človeka vo svete, tj. samotný Augustín 

(Augustinus 2007, 15/4) (so svojim skepticizmom ohľadom „pozemskej obce“ a jej 

obyvateľov), Max Weber (Weber 1998, s. 246nn), a Hans Morgenthau (Morgenthau 1967). 

Situácia človeka vo svete je charakterizovaná antinómiami, ktoré sa najväčšmi prejavujú 

v politike, tj. v sfére určovanej politickou mocou, ktorá sa zároveň musí s nimi vysporiadávať. 

Politická moc je rovnako tak mravne ambivalentná, ako nevyhnutná pre „zachovanie sveta“ a 

pre obmedzovanie nežiadúcich/zlých tendencií vývoja. Politická sféra, a s ňou aj „ľudská 

podmienka“ človeka-v-svete je plná antinómii a bludných kruhov, z ktorých sa nie je úplne 

možné dostať.  

Politický obraz „kruhov a antinómií“ sa myslím, dôležitým spôsobom odlišuje aj od 

obrazu „katechóna“ aj od obrazu „emancipácie“. V zahraničnej politike je reprezentuje  obraz 

politiky „kruhov a antinómií“ politika detente Henryho Kissingera, britská politika 

„vyvažovania“ v 19. storočí (Disraeli), predstavy Edmunda Burkea a do veľkej miery 

Metternicha a režimu koncertu veľmocí po Viedenskom kongrese. 

Je treba zdôrazniť, že  všetky štyri obrazy predstavujú weberovské ideálne typy, ktoré 

nám majú pomôcť porozumieť a uchopiť určité rysy v politickej filozofii, vytvoriť miesto 

a kontextualizovať predstavy realizmu a jeho obhajoby ako mravnej politiky. Medzi danými 

obrazmi je možné konštruovať medzipolohy. A naopak, medzi predstaviteľmi konkrétnych 

obrazov existujú značné rozdiely, ktoré nie je dobre možné redukovať na spoločného 

menovateľa. Taktiež konkrétni politickí filozofi a ich práca môže byť inšpiráciou pre dva 

rôzne obrazy – napr. Marx so svojim pojatím konfliktu buržoázie s proletariátom inšpiroval 

súdobých predstaviteľov „radostnej politiky“, zároveň ho môžeme považovať za typického 

predstaviteľa „obrazu emancipácie“. 

Politická filozofia Immanuela Kant, ktorým sa budeme zaoberať, síce vychádza 

z analýzy človeka a politiky, ktorá je blízka (ale nie zhodná, ako sa budem snažiť ukázať)  

obrazu „kruhov a antinómii“, jeho návrhy na založenie republiky, a hlavne téza „večný mier 

je možný“ nás ale odkazujú k obrazu „emancipácie“.  

Naväzujúc na podobnosti medzi Kantom a Morgenthauom následne vyvstáva 

problém: identifikácia jadra nezhody tj. od ktorého bodu sa ich myslenie rozchádza, aký 

rozdiel v ich myslení zakladá rozličné tradície v teórii politiky a medzinárodných vzťahov. Na 
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základe jej identifikácie je potom možné určiť základ obhajoby realizmu ako mravnej politiky 

tj. pokus o určitú redefiníciu realizmu ako návodu na etickú politiku v tragickej situácii 

a o možnostiach jej aplikácie na niektoré dnešné zahraničnopolitické výzvy. 

 I.3. Hans Morgenthau – mysliteľ tragickej situácie ľudstva 

 Hans Morgenthau je nepochybne kľúčovým povojnovým mysliteľom politiky 

a teoretikom medzinárodných vzťahov. Jeho kniha Politics Among Nations sa rýchlo stala 

základnou učebnicou v obore MV v USA, a zostala ňou až do vydania práce  Keohanea a 

Nyea Power and Interdependence v roku 1977. Morgenthauova práca sa stala paradigmou pre 

teóriu MV a ako základ pre skúmanie medzinárodných vzťahov, a to s autoritou vedeckej 

metodológie. Dnes je teória, spojená s  Politics Among Nations (Morgenthau 1978) a ďalej 

rozvinutá a zjednodušená Kennethom Waltzom v knihe Theory of International Politics 

(Waltz 1979) pomerne presvedčivo kritizovaná. Hlavne z pozície teórie vedy (Guzzini 2004, 

s. 147n), čo je pre realizmus ako paradigmu vedného oboru, ktorý o sebe prehlasoval, že 

skúma medzinárodnú politiku takú aká je, bez normatívnych zámerov, skutočne ťažká rana. 

Stefano Guzzini preto navrhuje vo svojej publikácii návrat k nepozitivistickým filozoficko-

antropologickým zdrojom realizmu. Guzzini sa snaží rekonštruovať realizmus nie ako 

vedeckú teóriu, ale ako spôsob myslenia opierajúcim sa o skepticizmus a analýzu moci 

(Guzzini 2004, s. 261).  

 Práve „Guzziniho cesta" tj. analýza myslenia Hansa Morgenthaua11 ako dôležitého 

príspevku k debate o charaktere človeka a politického jednania, je obsahom tejto časti. Za 

týmto účelom sa budeme opierať o analýzu práce Scientific Man vs Power Politics 

(Morgenthau, 1967) a inšpirovať interpretáciami autorov, ktorí sa tiež vydali „guzziniovskou 

stopou“ (viď pozn. 1), zvlášť prácami Pavla Baršu.   

Značná časť Morgenthauovej práce Scientific Man vs. Power Politics sa týka kritiky 

scientizmu, domnievam sa, že bez porozumenia, čo rozumie Morgenthau pod týmto pojmom 

je jeho návrh rozumného a mravného politického jednania – a samotný Morgenthau ako 

mysliteľ „obrazu kruhov a antinómii“ len ťažko zrozumiteľný.  

 Pre Hansa Morgenthau, podobne ako pre iného stredoeurópskeho emigranta ekonóma 

Karla Polanyiho, je najvážnejšou výzvou doby a teda aj ich diela, vznik fašizmu v Európe a 

                                                 
11 Teda skúmanie Morgenthauovej práce nie v prvom rade ako formulácie vedeckej teórie medzinárodných 

vzťahov, ale skôr ako príspevok k debate o charaktere človeka a politického jednania 
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druhá svetová vojna. Obaja vznik fašizmu a nacizmu v Európe spájajú so sklamaním 

z liberalizmu. Polanyi s rozkladom finančných mechanizmov a voľnej konvertibility mien ako 

základného prvku samoregulujúceho trhu (Polanyi 2006, s. 9), Morgenthau s intelektuálnym 

sklamaním z liberalizmu u moderného európskeho národa - Nemcov.  Liberalizmus a jeho 

najvýraznejší prejav – scientizmus, neustále vzbudzoval nádeje riešiť pomocou rozumu 

sociálne problémy svojej doby, a opakovane v tom zlyhával (Morgenthau 1967, s. 1). Problém 

je, že zatiaľ, čo ľudia (kniha bola napísaná v 40. rokoch) zažívajú dezilúziu a pocit ohrozenia 

z rozkladu civilizácie12, liberálny svetonázor je plný optimizmu, ktorý je neoprávnený. Tento 

optimizmus je založený na neobhájiteľnej dôvere vo vedu, respektíve v naivnú filozofiu 17. 

a 18. storočia odkazujúca na teóriu vedy, ktorá už je napr. vo fyzike prekonaná. Túto filozofiu 

a na ňu naviazaný svetonázor nazýva Morgenthau scientizmom a za jeho ústredný omyl 

považuje 1. nepresvedčivú antropológiu, 2. neporozumenie sociálnemu svetu, 3. poprenie 

politickej sféry a moci. 

 Scientizmus a možnosti rozumu. 

 Scientizmom označuje Morgenthau filozofiu modernej doby – filozofiou ale nemyslí 

systematizovanú racionálnu teóriu o bytí, spravodlivosti atď. Pod filozofiou Morgenthau 

myslí „nevedomé predpoklady, ktorými žije doba, základné presvedčenia o charaktere 

človeka a spoločnosti, ktoré dávajú zmysel jednaniu a mysleniu.“ (Morgenthau 1967, s. 3) 

Scientizmus je takýmto svetonázorom moderného sveta. Morgenthau za základné znaky tohto 

svetonázoru považuje racionalizmus tj.  1. pojatie sociálneho a prírodného sveta ako 

rovnorodých sfér ktoré môžme uchopiť rovnakými rozumovými procesmi, či už pomocou 

„newtonovsky“ chápanej vedy, alebo racionalistických karteziánskych dedukcií. 2. 

porozumenie svetu pomocou týchto racionalistických procesov je všetko, čo potrebujeme 

k rozumnému ovládaniu prírody a spoločnosti. Práve tento svetonázor podľa Morgenthaua 

prežíva vážnu krízu, ktorej dôsledkom je nástup fašizmu.  

Spojenci síce predstaviteľov fašizmu porazilo vojensky, fašizmus ako zásadná výzva 

mysleniu ale nebol nijakým spôsobom prehodnotený. Fašizmus predstavuje do dôsledkov 

dotiahnuté niektoré tendencie prítomné aj v myslení a praxi západných Spojencov. Fašizmus 

je jednak dieťaťom racionalizmu/scientizmu (Morgenthau 1967, s. 6) so svojou dôverou vo 

vedu – rasizmus, aj v majstrovstve ovládania moderných technológií vo vojenstve – raketová 

                                                 
12 Zánik civilizácie je pomerne častým motívom v nemeckej politickej filozofii prelomu storočí, i už v prípade 

Morgenthaua, ale aj Schmitt a Arendtovej. Kryštalickým spôsobom tento pocit vyjadril Spengler vo svojej eseji 

Zánik civilizácie 
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technika, aj v spoločnosti – propaganda, zároveň sa však s (liberálnym) racionalizmom ako 

svetonázorom rozchádza. Fašizmus sa v 30. rokoch zdal filozofiou, ktorá lepšie odpovedala 

podmienkam života a skúsenosti Nemcov po prehratej vojne v čase krízy. Nie 

racionalizmus/liberalizmus ale fašizmus sa stal interpretačným rámcom skúsenosti Nemcov a 

Talianov, ich vodítkom jednania a modelom pre novú spoločnosť. (Morgenthau 1967, s. 8)  

Fašizmus je pre Morgenthaua hrozbou – je možnou odpoveďou na problém, ktorý on 

sám chce riešiť (problém racionalistického liberalizmu), ale neobyčajne nebezpečnou 

odpoveďou. Fašizmus totiž znamená rozchod so západnou tradíciou ako celkom, pretože 

nerozumie človeku ako morálnej bytosti (Morgenthau 1967, s. 8).  Scientizmus ako filozofiu 

doby je preto nutné reflektovať, prehodnotiť a nahradiť. Je nemožné, aby človek poslúchal 

nárok racionality, ak bude zároveň vidieť okolo seba silu neracionálnych síl, taktiež nebude 

taktiež dôverovať v pokrok, ak bude vidieť, že jeho mravná a spoločenská životná situácia, 

a situácia jeho predkov sa veľmi nezmenila. 

Morgenthauovu interpretáciu skúsenosti Nemecka a ostatných štátov kontinentálnej 

Európy by sme v pojmoch tabuľky 1 mohli pomenovať ako posun od zlyhania „obrazu 

emancipácie“ k špecifickému druhu „obrazu katechóna“. Morgenthau ale tvrdí, že medzi 

fašizmom/obrazom katechóna a liberalizmom/“obrazom emancipácie“ existuje ešte iná 

možnosť politiky – realizmus/“obraz kruhov a antinómií. 

 Morgenthauova kritika scientizmu/racionalizmu je založená na neudržateľnej 

predstave sveta a človeka určovaného racionalitou. Filozofi 17. storočia zistili a rozvinuli 

myšlienku, ktorá mala konštitutívnu úlohu pre  vznik modernej spoločnosti a filozofie pre túto 

spoločnosť. Rozum, ktorý ovláda moju myseľ ovláda aj tento svet. Zároveň platí, že je 

správne a dobré, pokiaľ je svet určovaný týmto rozumom. Rovnako tak je racionalita aj 

základom etiky –  čo je racionálne je zároveň správne.  

 Na úrovni je prejavom tohto monistického racionalizmu vnútroštátnej politiky je ním 

liberálny štát chrániaci obchod a výrobu pred mocou štátu, poprípade obdoba štátu blahobytu 

a jeho politík,  ktoré na základe vedeckých analýz (sociológie a ekonómie) konštruujú 

spôsoby, ako odstrániť jednotivé sociálne problémy. Oba tieto prejavy monistického 

racionalizmu sa držia predstavy, podľa ktorých najlepšia vnútroštátna politika je tá, ktorá 

najdôslednejšie, bez kompromisov, presadí určité spoločenské/vedecké zásady.  
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Na medzinárodnej úrovni je prejavom tohto myslenia konštruovanie medzinárodného 

práva (spojeného s univerzálnymi inštitúciami typu Spoločnosť národov), dôvera v prakticky 

neobmedzené schopnosti rozumných ľudí dojednať kompromis a zahladiť tak spor, 

a tendencia identifikovať konkrétnu  príčinu zapríčiňujúci konkrétny problém (napr. príčina 

vojny môže byť identifikovaná ako zbrojenie, protekcionizmus v obchode, nedostatok 

vzájomného poznania a teda aj porozumenia medzi národmi, „teokratické“ zriadenie atď.), 

ktorého následné odstránenie má „zbúrať priehrady mieru“. 

 Morgenthau určuje tri dôvody, pre ktoré tento súbor myšlienok neplatí, pričom každý 

kritizuje určitý predpoklad racionalizmu/scientizmu – prirodzenosť človeka (túžba po moci), 

charakter sociálneho sveta, a pojatie racionality ako takej: 

1. okrem rozumu vládne človeku aj (sociálnemu) svetu emócie a túžba po moci, ktorá nie je 

rozumom ani len teoreticky odstrániteľná  

2. sociálny svet je „otvoreným systémom“ a nemožno ho popísať spôsobom bežným pre 

newtonovskú fyziku poukazom na jednu príčinu (single cause). Tá istá akcia vyvoláva rôzne 

reakcie a nepredvídateľné dôsledky. Jednanie človeka okrem toho reflektuje poznanie 

o jednaní, a prispôsobuje ho. 

3. samotné pojatie racionality a vedy je zastaralé, a aj pre dnešné prírodné vedy nepoužiteľné.

 Racionalita, alebo, použijúc Baršov termín technoveda, neriadi ani ľudský rozum tj. 

človeka, ani pomocou nej nemožno popísať sociálny svet, ani nemá tú autoritu, o akú si 

nárokovala, a akú jej prisudzovali Descartes a Comte.  Práve prvý bod je ale pre 

Morgenthauovo myslenie kľúčový – pojatie moci a túžby po moci ako konštitutívny prvok 

sociálneho sveta a základné určenie človeka. Ďalšie dva body (nesprávne chápanie sociálneho 

sveta a vedy), aj keď hrajú v Morgenthauovej kritike scientizmu a konštruovaní „novej 

filozofie“ dôležitú úlohu, nie sú pre zámer práce príliš dôležité. Podľa predstáv scientizmu 

ako ich vykladalal Morgenthau, je rozum bohom tróniacim nad človekom a vecami, nemenný, 

s autoritou riadiť človeka a svet, vládnuci s istotou, že kdekoľvek sa uprie jeho pozornosť, 

zvíťazí.  

 Morgenthau ale predostiera iný obraz jednania, odvolávajúc sa na Humea a Aristotela. 

„Rozum sám o sebe nie je schopný pohnúť ničím“ (Morgenthau 1967, s. 154) ale je odkázaný 

na určité impulzy – častokrát podvedomé emócie v človeku. Zdrojom impulzov jednania nie 

je ale rozum, ale vášne, s ktorých ústredná je túžba po moci. Rozum je ako lampa osvetľujúca 
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okolie, ale aby svietila, musí byť nesená vôľou, impulzom, inšpiráciou, a tou nie je rozum 

samotný. Rozum svieti len tam, kde ho doniesla určitá vášeň, zaujatie, ktoré nie je 

odvoditeľné z rozumu samotného. (Morgenthau 1967, s. 155) Toto je prirodzená situácia – 

cesta začatá impulzom vášní je osvetľovaná rozumom. V jednaní človeka tak rozum určite 

nemá zvrchovanú funkciu – nie je inšpiráciou, prostriedkom a zároveň cieľom. Jeho funkcia 

je iná: navzájom zladzuje konfliktné vášne, ktoré sú impulzom jednania, vytvára harmóniu 

medzi impulzom jednania, cieľom jednania a prostriedkami, ktoré vedú k cieľu 13, vytvára 

súlad medzi viacerými navzájom konfliktnými cieľmi jednania, a zabezpečuje, aby 

prostriedky  viedli k určenému cieľu/cieľom. Rozum teda nie je a ani nemôže byť suverénom, 

ale skôr regulátorom. 

 Normálny vzťah emócie- rozum ale môže degenerovať a to do dvoch foriem: 1. vášeň 

odmietne svetlo rozumu, 2. rozum odmietne byť nesený a chce byť nosičom. Prvým 

prehreškom sa dopustil Alexander Veľký, Don Juan alebo Hitler. Rozum prestal osvetľovať 

cestu určenú určitým impulzom, a tie začali produkovať excesy iracionality, vášne a násilia. 

Predstaviteľom druhého prehrešku je Hamlet – neschopný jednať vo svete iracionality, 

neustále pochybujúci o sebe samom a svojich úmysloch a charaktere ostatných, a preto určený 

k pádu. (Morgenthau 1967, s. 156-157) Hamlet je pre Morgenthaua predobrazom moderného 

liberála – predstaviteľa scientizmu. 

 Riešenie problému dogmatického scientizmu Morgenthau vidí v návrate 

k preracionalistickým/predmoderným západným tradíciám a hlavne z prijatia faktu, že 

mocenská politika (power politics) majúca svoj zdroj v túžbe každého človeka po moci (lust 

for power) je konštitutívnym prvkom sociálnych vzťahov. Tento predpoklad je síce rozumný 

a nová filozofia z neho vychádzajúca je do značnej miery pokusom o pochopenie 

a porozumenie „mocenského charakteru človeka a sociálnych vzťahov“, nie je však možné ho 

inkorporovať do racionalistickej/scientistickej matrice. To, že sociálny svet neutvára 

abstraktná, vnútorne konzistentná racionálna teória ale sily tvorené aktérmi kombinujúcimi 

materiálnu nutnosť, nároky mravnosti, ktorých jednanie je nesené túžbou po moci, vytvára 

novú predstavu sociálneho sveta a jeho možností zlepšenia. Realita moci a jej dôsledky vedie 

Morgenthaua k prehodnoteniu vzťahu jednania, racionality a mravnosti, a k 

premysleniu možnosti mravného a rozumného jednania. 

                                                 
13 impulz jednania nie je to isté ako cieľ jednania. impulz – túžba po moci, aby dostala uchopiteľnú formu – cieľ 

jednania, musí byť pretavená rozumom 
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Scientizmus a otázka mravnosti. 

 Scientizmus okrem neporozumenia pozície racionality v jednaní človeka, nie je 

schopný uchopiť človeka ako morálnu bytosť. Nepochopenie faktu, že človek je morálny tvor, 

a situácii človeka ako mravnej bytosti všeobecne, sa prejavilo vo viacerých podobách, hlavne 

v oblasti politickej etiky. Morgenthau určuje štyri spôsoby, ako sa scientizmus vysporiadáva 

s otázkou mravnosti, tj. so vzťahom mravnosti a racionality obecne, no hlavne v kontexte  

politickej sféry . (Morgenthau 1967, s. 169nn)  

1. Dogmatický racionalistický monizmus považuje morálku za epifenomén rozumu. Vytvára 

preto vedu o morálke. To, čo káže rozum je to isté ako to, čo káže morálka, tj. čo najväčšie 

uspokojenie človeka. Etika sa tak stáva racionálnou kalkuláciou, morálny konflikt spočíva 

v neschopnosti rozhodnúť aké jednanie lepšie zodpovedá určenému cieľu. Typickým 

prejavom je benthamovský utilitarizmus. (Morgenthau 1967, s. 171) 

2. Alebo naopak. Na základe uznania staršej koncepcie mravnosti ako autonómnej sféry 

ľudského jednania vytvoriť racionálnu rekonštrukciu tejto sféry – perfekcionistickú 

racionalistickú teóriu etiky. Tá má  silou argumentácie presvedčiť človeka, aby, ak chce byť 

považovaný za racionálneho, podľa nej jednal. Tento prejav scientizmu zase podľa 

Morgenthaua zabraňuje jednaniu a vedie k obhajobe statu quo. Za touto verziou 

scientistického riešenia problému mravnosti môžeme identifikovať Morgenthauovu kritiku 

Kanta – a nie úplne oprávnenú. (Morgenthau 1967, s. 172) 

3. Iným spôsobom, ako sa scientizmus vyrovnáva s problémom morálky v politickom jednaní 

je jej odmietnutie v politickej sfére – najvýznamnejší prejav tohto myslenia je pojatie raison 

d´etat, tj. amorálna politika považovaná za hru, ktorá má svoje pevné pravidlá (kalkulácia 

moci) a v tejto hre mravnosť nemá priestor. Obdobné je pojatie duálnej morálky – existuje 

morálka jednotlivca a morálka politika ako zastupiteľa štátu/spoločnosti, pričom tá druhá je 

akousi retardovanou verziou tej prvej a vývoj postupne túto dualitu odstráni – napríklad keď 

sa vytvorí federácia národov. Morgenthau obidva spôsoby považuje za rezignáciu na 

mravnosť. (Morgenthau 1967, s. 172-180) 

4. Posledný spôsob, ktorý spomína Morgenthau, je ospravedlnenie prostriedkov účelom 

jednania. Tu Morgenthau poukazuje na neschopnosť akejkoľvek vedy porovnať „dobro“ 

účelu so „zlom“ prostriedku, nevierohodnosť určenia účelu, ktorý je vždy prostriedkom, alebo 
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príčinou inej situácie, ktorá už nemusí byť obhájiteľná. Ďalším problémom je, či prostriedky 

budeme hodnotiť z pozície zámeru, ktorý mal jednajúci v hlave, alebo z perspektívy reálnych 

dôsledkov. Jednanie politika môže mať za dôsledok vojnu a smrť miliónov, a aj tak môže byť 

ospravedlniteľné. A naopak, keďže každé ľudské jednanie smeruje k určitému cieľu napr. 

božia sláva, humanitná spoločnosť, dobro štátu, každé jednanie môže byť ospravedlniteľné. 

(Morgenthau 1967, s. 184) 

Politické jednanie ovplyvňuje ostatných a poukaz na dobrý zámer jednotlivca môže len ťažko 

byť uznaný iným, ktorého sa jednanie týka. Tendencia ospravedlniť jednanie s poukazom na 

dobrý zámer môže priniesť ospravedlnenie pred sebou, ale nie pred ostatnými, ktorým takéto 

jednanie, pomocou nechcených, ale predvídateľných dôsledkov, zapríčinilo utrpenie. 

V politickej etike je nerozum mravným prehreškom. (Morgenthau 1967, s. 186) 

 Spôsoby, akým scientizmus rieši vzťah rozumu a mravnosti sú teda podľa 

Morgenthaua minimálne len málo nosné – buď neberú vážne požiadavku mravnosti ako 

utilitarizmus a fašizmus alebo vedú k nejednaniu (a k problému kantovského liberalizmu). Je 

teda nutné aj v tejto oblasti učiniť pokus o redefiníciu – hlavne s ohľadom na sféru politiky, 

kde myšlienky scientizmu mali v 20. storočí tragické dôsledky. Práve politické jednanie je 

akoby centrom, kde sa chyby scientizmu kumulujú. Preto je treba začať s búraním stavby 

scientizmu práve na tejto ploche. 

 Pri analýze scientizmu prichádza v oblasti rozumnosti a mravnosti vlastne k zhodným 

záverom. Scientizmus a jeho neporozumenie človeku, sociálnej realite a moci vedie buď 

k nejednaniu (v prípade liberalizmu) alebo k jednaniu nerozumnému poprípade nemravnému 

(v prípade fašizmu). Scientizmus nedáva možnosť mravnému a rozumnému jednaniu.   

Rekonštrukcia vzťahu emócií, rozumu a mravnosti v tragickej situácii - etický realizmus 

 Politická morálka je pre Morgenthaua kľúčovou oblasťou – tu sa najväčšmi prejavujú 

roviny problému moderného človeka – zlé chápanie racionality, nepochopenie sociálnej sféry, 

a neporozumenie charakteru človeka ako morálne ambivalentnej osoby. Práve v oblasti 

politickej/mravnej filozofie sa ukazuje nepochopenie bytia človeka ako racionálnej, morálnej 

a spoločenskej osoby. Práve politická etika spája všetky roviny – zaoberá sa jednajúcim 

individuom s pozície mravnosti, zároveň je nutné chápať toto jednanie ako jednanie zacielené 

na spoločnosť a s dôsledkami pre spoločnosť, a to s ambíciou byť racionality tohto jednania. 
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Ako som už podotkol, podľa Morgenthaua je racionalita nesená impulzmi vášne – túžba po 

sláve, pomste atď. V politickej sfére sa ale najviac prejavuje impulz - túžba po moci. Zatiaľ, 

čo scientizmus predstavoval politika ako inžiniera aplikujúceho vedecky založené teórie 

spoločnosti a vlastne nebral vážne politika ako osobu – tj. ako mravnú a zároveň pudovú 

bytosť vedenú iracionálnymi impulzmi, nebol preto schopný jednak vysvetliť situáciu človeka 

v 20. storočí, jednak načrtnúť možnosti politického jednania. Realizmus toho schopný je 

a zároveň, ako dúfa Morgenthau, predstavuje možnosť rozumnej mravnej politiky.  

Morgenthau nepovažuje politickú sféru za oblasť riadiacu sa svojským étosom 

odlišným od iných sfér ľudského jednania (umenie, ekonómia, etika), politická sféra (určená 

mocou a donútením) je však sférou, kde sa tragické určenie človeka ukazuje najradikálnejšie. 

Možnosť jednať mravne a rozumne síce existuje, osobnosť štátnika (Morgenthau je skôr 

„učiteľ štátnikov“ ako autor doktríny, jeho dôvera v možnosti politického jednania sa spája 

s komplexnou osobnosťou politika) ale musí byť pripravená na antinomie, ktoré zo sebou toto 

povolanie prináša. 

 Kant konštruoval morálne zákonodarstvo na základe maximy ne-egoizmu – nepovažuj 

svojho blížneho len za prostriedok, ale aj za cieľ o sebe. Práve na základe kantovsky 

konštruovanej morálke nasvecuje tragickú situáciu človeka, pre ktorého je táto norma záväzná 

a je zároveň neschopný ju plniť. A to hneď z troch príčin 

1. nutnosť sebezáchovy. Človek má jednať nesebecky, ale aby vôbec mohol jednať 

nesebecky, potrebuje zdroje nutné na prežitie. Tie ale musí získať obyčajne na úkor druhého. 

(Morgenthau 1967, s. 191) 

2. štruktúra sveta. Morgenthau pozoruje, že zatiaľ čo naše úmysly sú vo všeobecnosti dobré, 

výsledky nášho jednania sú obyčajne zlé. Deje to tak kvôli „tragickej situácii človeka“ vo 

svete: akonáhle prejdeme zo sféry myslenia do sféry jednania, sme zapletení do viny 

a „hriechu“. Akonáhle naša aktivita prekročí oblasť myslenia, prichádza do sveta, kde jej 

dôsledky nie je možné predvídať, a napriek dobrým úmyslom môže byť príčinou úplne 

opačných výsledkov. Brutus chcel zachrániť republiku ale uvrhol ju do občianskej vojny, 

z ktorej vyšiel víťazne zakladateľ principátu Octaviánus, Lincoln chcel udržať jednotu únie 

a zabezpečiť rovnosť pre Afroameričanov, uvrhol ale zem do občianskej vojny, pritom sa 

pozícia bývalých otrokov de facto príliš nezmenila. V politickej sfére platí, že jednanie 
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s dobrým zámerom vykonané nerozumne bez prihliadnutia na možné dôsledky, je mravne 

pochybné. (Morgenthau 1967, s. 188) 

Zároveň akonáhle človek začne jednať, musí vyberať medzi viacerými dobrami, povedané 

weberovsky, vo svete polytheizmu hodnôt si musí vybrať, ktorému bohu bude slúžiť, a voči 

ktorému sa prehrešovať (Weber 1998, s. 130). Sledovať jeden zámer a jedno dobro sa často 

deje na úkor iného. 

3. porušenosť človeka. Podľa klasického kresťanského a gréckeho pojatia je za pádom 

človeka ľudská pýcha (hybris) – túžba byť ako boh. Morgenthau za kľúčovú vlastnosť 

porušenosti človeka označuje túžbu po moci. Tá sa prejavuje aj na medziľudskej rovine, no 

v politickej sfére, kde sa úspech a neúspech hodnotí podľa schopnosti získať a udržať si moc. 

Mravný zákon káže byť nesebecký a v prípade potreby obetovať svoje záujmy v prospech 

druhého. Opak tohto prístupu je používať druhého ako nástroj k vlastným záujmom. Zatiaľ čo 

sebeckosť má určité limity, túžba po moci nie. Nekončí sa, kým človek neovláda každého. 

Zároveň podľa Morgenthaua platí, že každé jednanie zamerané na iného človeka, má v sebe 

stopy sebectva a túžby po moci. Už len tým že sa deje. Túžba po moci je spolu so 

sebeckosťou základom porušenosti ľudského jednania, bez ktorých sa nezaobíde akékoľvek 

ľudské jednanie – aj to s najcnostnejšími úmyslami s rozumnou analýzou dôsledkov. Človek 

sa preto márne snaží byť dobrým, môže sa ale snažiť byť menej zlým. (Morgenthau 1967, s. 

204-208) 

Politická sféra je ale  vzhľadom na toto porušenie špecifická – patrí totiž ku 

základom/zmyslu politického jednania usilovať a udržiavať si moc. Túžba po moci sa 

v politickej sfére prejavuje v najčistejšej podobe, je priamo motorom politického jednania, 

jeho cieľom. Taktiež platí, že príliš okatá túžba po moci jednotlivcom – napríklad 

v zamestnaní, je objektom odsúdenia, v politických inštitúciách štátu je naopak 

ospravedlniteľná, dokonca je snaha o rozšírenie moci v mene štátu na úkor iných štátov 

hodnotená medzi obyvateľmi pozitívne. Štát ako politická jednotka je teda centrom 

mocenského, a teda mravne porušeného jednania, zároveň je objektom najvyššej loajality. 

Politici sú tak ochotní uveriť, že ich jednanie je mravne obhájiteľné a hodnotné. Vrcholom 

naivity a pokrytectva je podľa Morgenthaua boj proti mocenskej politike najvyššími 

predstaviteľmi štátu. (Morgenthau 1967, s. 198-199) Tým sa mravne kontroverzná pozícia 

štátu a politika ospravedlňuje celkom nedostatočne. 
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 Ako sa potýkať s problémom túžbe po moci a s politickým jednaním? Politické 

jednanie v sebe obsahuje destilát porušenosti, veda ani etika ho nemôže vyriešiť. To si musí 

byť vedomý každý politik. Zároveň si musí byť vedomý, že politická sféra – moc a schopnosť 

jednať je nutná a svojim spôsobom žiadúca. Nejednanie je totiž horšou možnosťou. Mravná 

politika politika teda spočíva v politike menšieho zla. V tejto situácii plných mravných 

antinómií, a neistoty ohľadom dôsledkov politiky sa naplno preukážu vlastnosti politika. Ten 

musí preukázať skutočnú virtuozitu. „Jednať úspešne podľa pravidiel umenia politiky je 

politická múdrosť. Vedieť a zúfať si nad tým, že každé politické jednanie má v sebe prvok 

porušenosti/zla a napriek tomu jednať je mravná odvaha. Zvoliť si medzi rôznymi spôsobmi 

jednania tú najmenej zlú je morálna súdnosť. Kombináciou politickej múdrosti, mravnej 

odvahy a súdnosti sa človek snaží nájsť možnosť zladiť svoje mravné záväzky 

s prirodzenosťou mocenského tvora.“ (Morgenthau 1967, s. 203) je to vždy krehká rovnováha 

odzrkadľujúca tragické určenie človeka vo svete. 

 Morgenthau naväzuje na predmoderné kresťanské myslenie, podľa ktorého zlo nie je 

len chybou, dočasným problémom, ktorý môže byť vyriešený, ale je základnou podmienkou 

každého ľudského konania. To je charakter tragickej situácie človeka, ktorú musí filozofia 

reflektovať. Táto tragická situácia produkujúca protirečenia je priamo protikladom optimizmu 

vedy a nárokom sociálnych reformátorov zmeniť na základe jej optimistických premís svet. 

Ambícia zlepšiť svet samozrejme nepominula, netreba ale vkladať v politickej sfére dôveru 

do vedy produkujúcej návody, ktoré sú univerzálne platné a stačí ich len aplikovať, ale skôr v 

praktickú múdrosť politika, ktorý má schopnosť správne posúdiť situáciu a správne 

rozhodnúť aký typ jednania je najvhodnejši. V tom mu môže pomôcť veda, ktorá mu pomôže   

nájsť odpovede na otázky, aké bude mať konkrétne jednanie želané a neželané dôsledky. 

Politik ale musí vedieť klásť správne otázky a ani najlepšia analýza nezaručí, že sa štátnik 

odhodlá k jednaniu, a nezostane Hamletom (alebo naopak „nechá rozum podľahnúť vášni“ 

a stane sa Hitlerom).   

 Morgenthau končí svoju kritiku obhajobou múdrosti štátnika, ktorý, hoci je osobou 

s túžbou po moci  žijúcou vo sfére, kde moc je účelom jednania, dokáže túžbu po moci 

osedlať rozumom a nájsť modus vivendi s mravným imperatívom. Morgenthau vôbec 

nenavrhuje, ako tak učiniť (Smith 1986, s. 140). Za jedinú možnú politiku v situácii 

porušenosti človeka a sveta, označuje politiku menšieho zla. Zároveň ale poukazuje na 

obtiaže určenia menšieho zla medzi nesúmerateľnými „dobrami“. Politik musí teda učiniť 

rozhodnutie menšieho zla, pre ktoré neexistuje návod. 
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  Morgenthau sa snaží zdôrazniť, oproti teórii, dôležitosť osobnosti štátnika – politické 

jednanie je jednaním určitého jednotlivca (ako protiklad vedca, ktorý nejedná v silnom slova 

zmysle, len aplikuje). To je možno aj dôvod, prečo Morgenthau neponúka nejaký bližší 

návod,  príručku, ako má vypadať dobrá politika. Zdá sa, že politického človeka necháva 

v načrtnutých antinómiách, medzi ktorými musí sám, pomocou svojej intuície a predstavivosti 

nájsť modus vivendi. Morgenthauvo pojatie politika je v tomto prípade veľmi blízke 

Weberovmu, a v určitom zmysle aj Nietzcheovmu. Nie ani pojatím morálky politika ako 

morálky pána (ako protiklad voči morálke re-sentimentu „rabov“), ale učením o nad-človeku, 

ktorý v nejasnej situácii vytvára sám seba a svet okolo seba. Politik ako ústredný objekt 

záujmu Morgenthauovej politickej filozofie, naberá až titanický ráz. 

I.4. Kant a jeho politická teória 

Kant je v mnohom považovaný za antipól Morgenthaua. Morgenthau je v prvom rade 

politický mysliteľ, Kant svoju politickú filozofiu vyložil len v niekoľkých krátkych spisoch: 

Odpoveď na otázku Čo je osvietenstvo? (Kant 1993) , K večnému mieru (Kant 1996a) , Idea 

ku všeobecným dejinám v svetoobčianskom zmysle (Kant 1996a, 57-73), O obecném rčení:  

Je-li něco správné v teorii, nemusí  to ještě platit pro prax (Kant 1999, str. 55-90) ktoré tvoria 

síce dôležitý, ale predsa len doplnok k jeho významnejším dielam z oblasti teórie poznania 

a etiky. Kant je považovaný za mysliteľa medzinárodného práva, Morgenthau vo svojej 

neorealistickej interpretácii za mysliteľa mocenského charakteru medzištátnych vzťahov14. 

Morgenthau je teoretikom nemožnosti úniku z antinómií, ktoré produkuje spor mravnosť – 

politická prax, a málo čo sa tak odlišuje od Morghentauvho „ontologického pesimizmu“ ako 

optimistické vyznenia Kantovych spisov a etiky, ktorá má ambíciu „kriticky rušiť antinomie 

praktického rozumu“ (Kant 1996b, s. 196)15. Ostatne esej K večnému mieru si kladie za úlohu 

preskúmať možnosti jeho ustavenia a Kant tvrdí, že vytvoriť situáciu večného mieru je nielen 

mravná povinnosť, ale dá sa zároveň rozumne predpokladať založenie konfederácie národov.   

 V úvode práce bolo zároveň uvedené, že Kant spolu s Morgenthauom zdieľa negatívne 

videnie človeka ako kontroverznej bytosti a politickej sféry ako mravne problematickej. Táto 

podobnosť (vo východiskách) a odlišnosť (v návrhoch rozumného a mravného jednania) 

                                                 
14 Morgenthauova akademická činnosť sa však počas svojho pôsobenia v Európe týkala medzinárodného práva. 

Aj táto skutočnosť naznačuje, že neorealistická interpretácia Morgenthaua nie je najvýstižnejšia. 
15 Jedná sa o antinómiu blaženosti a mravnosti/ctnosti, ktorých spojenie vyžaduje čistý praktický rozum 

v najvyššom dobre, ich spojenie však nie je ani syntetické ani analytické. Výsledkom mravného jednania vo 

svete pritom neovplyvňuje mravnosť/ctnosť jednotlivca ale znalosť zákonov prírody.  Táto antinómia je však 

riešiteľná (Kant 1996b, s. 196nn)  
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týchto dvoch mysliteľov a reprezentantov dvoch tradícii politického myslenia je takpovediac 

výzvou pre nájdenie jadra nesúhlasu medzi Kantom/idealizmom a Morgenthauom/realizmom 

v oblasti etiky politiky. Podobnosť medzi Kantom a Morgenthauom v charakteristike človeka 

a politickej sféry sa pokúsim obhájiť pomocou odkazu na Kantovo pojatie človeka ako 

„dvojdomej bytosti“, a na dôsledkoch tohto Kantovho pojatia na politickú tj. vnútroštátnu 

a medzinárodnú sféru. Medzi Kantovym a Morgenthauovym pojatím človeka, politickej sféry 

však existujú vážny rozdiel, ktorý sa pokúsim charakterizovať ako „spor o otázku miešania 

dobra a zla“.  

Tabuľka 2. 

človek ako dvojdomá 

bytosť 

––––––––––––––– 

roviny analýzy 

človek ako obyvateľ tohto 

sveta, empíria, vec 

prirodzenosť - problém 

človek presahujúci tento svet 

mravnosť, osoba, povinnosť 

osobná rovina – 

medziľudské vzťahy 

túžba po blaženosti –

používanie druhých len ako 

prostriedok k svojim cieľom 

mravná maxima – uznanie druhých 

ako slobodných 

rovina štátu – politické 

vzťahy 

túžba po moci, politická 

chytrosť - despocia 

súhlas so zákonmi – pojem práva, 

republika 

medzištátna rovina túžba podmaniť si územie 

alebo ochrániť vlastné, 

situácia anarchie - vojna 

konfederácia národov za účelom 

zachovania slobody štátov, 

medzinárodné právo, svetoobčianske 

právo 

 

 Kant vidí človeka ako dvojdomú bytosť –  je obyvateľom tohto sveta, podliehajúci jej 

princípom a zákonom. Človek je vpletený do kauzality prírody, „vec medzi vecami“, 

a zároveň je slobodnou bytosť so svojou vlastnou hodnotou „o sebe“ cítiaca nad sebou 

mravný zákon s povinnosťou ho plniť. Podobné pojatie človeka má aj Morgenthau. 

Morgenthau predsa kritizuje scientizmus a fašizmus za nedostatočné pochopenie človeka ako 
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mravnej bytosti, a mravná maxima, ktorou sa má jednotlivec riadiť je prakticky totožná 

s Kantovým mravným imperatívom – nepovažuj iných ľudí vždy za prostriedok, ale aj ako 

cieľ o sebe. Úplne inak ale riešia vzťah medzi sférou mravnosti a sférou „prírody“. 

 Kant, na rozdiel od Morgenthaua, sa snaží dôsledne oddeliť sféru mravnosti od sféry 

„prírody“ analyzovaním rozdielov blaženosť – mravnosť.   

Problém mravnosti. Konštruovanie politického cieľa. 

Kant charakterizuje podobne ako Morgenthau aj problém mravnosti. Prirodzené 

jednanie človeka popisuje Kant v spise „O obecném rčení: Je-li něco správné v teorii, nemusí 

to platit pro prax“ ako túžbu po blaženosti (Kant 1999, s. 58)16  Pojatie blaženosti je ale 

nejasné, každý človek si blaženosť určuje (a má určovať) sám pre seba, človek sa pri 

sledovaní tohto cieľa dostáva do sporov s ostatnými, samotné prostriedky smerujúce k 

blaženosti je nutné prehodnocovať a porovnávať s inými. Sféru určovania a smerovania 

k blaženosti ale jednak obmedzuje, jednak jej dáva hodnotu17 (resp. človeku hľadajúcemu 

blaženosť) od sféry hľadania blaženosti úplne odlišná sféra: sféra mravnosti, a na ňu 

naviazaný koncept práva.  

Nároky mravnosti sú vždy záväzné vždy nadradené záujmom sledovania dobra 

blaženosti, pretože majú svoj základ v inej sfére – sfére rozumu a racionality. Človek 

samozrejme má sledovať blaženosť, ale aby si túto blaženosť zaslúžil, aby jej bol hodný, musí 

zároveň jednať podľa zásad mravného imperatívu.  

 Kant následne konštruuje podľa zásad rovnosti a slobody človeka obdobu mravného 

zákona pre politickú sféru, a pre medzinárodnú sféru. Na úrovni štátu odpovedá zásadám 

mravného imperatívu (Kant 1996, s. 17) a pojatia ľudí ako slobodných a rovných, 

republikánske zriadenie a právny štát (Obdoba mravného imperatívu ako politickej slobody 

znie: Som oprávnený neposlúchať príkazy, ku ktorým som nemohol dať svoj súhlas (Kant 

1996, s. 17)) 

 Na úrovni medzištátnej politiky sa opiera Kantova formulácia mravnej maximy pre 

štáty opiera o možnosť posudzovania štátov za jednotlivcov s určitými obmedzeniami. Zatiaľ, 

čo jednotlivec môže druhého nútíť, aby vstúpil s ním do občianskoprávneho vzťahu tj. aby sa 

                                                 
16 Pojem blaženosť u Kanta sa zhoduje s pojmom utility u Benthama. Kantove etické a politické spisy je možné 

čítať ako polemiku s utilitarizmom.  
17 Pretože poukaz na blaženosť nedáva pojem ctnosti a práva, nemôže odpovedať na otázku, akú má hodnotu 

sám človek, keď usiluje pre seba blažený život viď. (Kant 1975, s. 221-222) 
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pripojil k štátu, alebo sa vzdialil: „Všetci, čo sa môžu navzájom ovplyvňovať musia patriť 

k nejakému občianskoprávnemu zriadeniu“ (Kant 1996, s. 17), v medzištátnych vzťahoch 

obdoba tohto postupu nie je možná, a  ani žiadúca. Svetový štát je pre Kanta neprijateľné 

ohrozenie slobody a riziko despocie. Medzištátne vzťahy majú byť vytvárané na zásadách 

slobody a rovnosti jednotlivých štátov a určitého právneho režimu, ktorý vytvára medzištátne 

a svetoobčianske právo. So zásadou slobody a práva sa spája vojny ako praxe 

v medzinárodných vzťahoch. 

 Kant  vo svojich spisoch – etických aj politických, postupuje rovnakou metódou. Na 

základe racionality a s požiadavkom apriórnej platnosti bez odkazu na „svet vecí“ konštruuje 

svoje pojatie normativity pre jednotlivcov, pre štát – a jeho základné inštitúcie (občianske 

zriadenie, právny štát, obmedzenie pre moc panovníka)  a medzištátnu sféru. Táto analýza je 

konštruovaná, keďže má vyvierať „z čistého prameňa práva“ a morálky, bez akéhokoľvek 

odkaz na situáciu človeka vo svete.  

 Potom nasledujú pasáže v ktorých sa Kant zamýšľa, či je vôbec možné štruktúry 

a usporiadanie vyhovujúce morálnej maxime ustaviť (odpovedá súhlasne), a radí ako na to. 

V týchto pasážach Kant, na základe svojej kritiky súdnosti, pomocou reflektujúcej súdnosti 

obhajuje, že je rozumné očakávať uskutočnenie cieľa určeného (čistým) praktickým rozumom 

(tj bez ohľadu na „svet skúseností“), a jeho dosažiteľnosť, teda že večný mier nie je len 

vzdušným zámkom.  

Možnosti založenia večného mieru, vyrovnanie sa s problémom antinómií. 

 Práve v týchto kapitolách sa stretáva politická teória Kanta a Morgenthaua. Kant 

popisuje charakter človeka ako mravne ambivalentného. Túži po blaženosti bez ohľadu na 

nárok mravnosti, chce mravne ospravedlňovať politické jednanie idúce de facto proti zásadám 

občiansko-právneho štátu (popisuje problém „politického moralistu“ pre ktorého je mravnosť 

spôsobom ako ospravedlniť svoje nemravné jednanie tj. je len nástroj na ceste k blaženosti). 

Človek síce uznáva požiadavku rovnosti a slobody a právneho štátu pre svoju záchovu, ale 

v tichosti sa z nej chce vyviazať. Mravnosť je založená na dôstojnej, no pre prax bezmocnej 

dobrej vôli. (Kant 1996, s. 33) Zároveň premeniť situáciu despocie ako logického dôsledku 

týchto túžob a ustaviť republikánsku spoločnosť je podľa Kanta „najväčším problémom 

ľudského druhu, do ktorého nás núti príroda.“ (Kant 1996, s. 63) 
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Kant poukazuje, že ustaviť dokonalé republikánske zriadenie v situácii, keď sú ostatné 

štáty despotické a ešte nebolo ustavené medzinárodné právo (tj. medzi štátmi nevládne 

právny stav), je prakticky nemožné. (Kant 1996, s. 65) Zároveň si myslí, že konfederácia 

národov môže dlhodobo fungovať len ako konfederácia republík. Kant poukazuje na dobré 

dôvody myslieť si, že toto protirečenie – nutnou podmienkou večného mieru je systém 

republík a nutnou podmienkou existencie republiky je večný mier, dokáže prozreteľnosť 

a príroda za našimi chrbtami pomôcť vyriešiť, úloha jednajúceho človeka je každopádne 

v týchto antinómiách obmedzená. 

 Kant sa spolieha v podstate na tri sily  

-  verejnosť. V politickej štruktúre právneho štátu a jeho mravnej obhajobe hrá verejnosť 

kľúčovú pozíciu. Kant pri určovaní legitimity právnych aktov postuluje, že „všetky činy 

vzťahujúce sa na právo ľudí, ktorých maxima sa neznáša s publicitou, sú bezprávne.“ 

požiadavka zverejňovania právnych aktov a možnosť ich verejnej kritiky je zároveň 

jedinou, ktorú bezpodmienečne požaduje aj od despotického vládcu (Kant 1999, s. 82). 

Kant prisudzuje dôležitú úlohu verejnosti na základe porozumenia ľudskej mravnosti. 

Ľudia obyčajne verejne vyznávajú zásady práva, a obhajujú ich poukazom na mravnosť 

a na jej maximy, ale v súkromí sa z nich snažia vyviazať. Postulovaním verejnosti sa 

stáva „súkromné vyviazanie“  obtiažným. Akonáhle je možnosť verejne hodnotiť 

opatrenia vlády, deje sa tak poukazom na mravnosť pomocou argumentácie. Na podobné 

výhrady musí vláda reagovať, pretože nikto, ani despota, nemôže podľa Kanta zniesť 

možnosť, aby bol považovaný za nemravného. Svoje opatrenia sa bude snažiť nejako 

obhájiť, ale filozof ako čelný zástupca verejnosti ľahko odhalí slabosti argumentácie (ako 

tak činí Kant v jednotlivých kapitolách svojho spisu K večnému mieru (Kant 1996, s. 41-

49).). Tak bude despota nútený tlakom verejnosti – voči ktorej bude chcieť obstáť ako 

mravný, vytvárať zákony podľa zásad právneho štátu 

- prozreteľnosť – beh prírody. V spore z Mendelssohnom o otázku, či si ľudský rod 

zasluhuje lásku, alebo skôr pohŕdanie reaguje práve poukazom na nutnosť a rozumnosť 

dôvery v prozreteľnosť na Mendelsohnov skepticizmus. Mendelsohn podľa Kanta tvrdí, 

že mravná a kultúrna situácia človeka sa behom vekov výrazne nemení. Človek je stále 

približne rovnako (ne)mravný, vedie vojny, každé zmeny majú len formu akejsi oscilácie, 

každopádne nebadáme prvky pokroku (Kant 1999, s. 85).  Kant odmieta Mendelssohnov 

prístup. Nepolemizuje ale s kvalitou Mendelsonovho pozorovania, ako argument používa 
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poukaz na zmysel a racionalitu bytia: prijať situáciu ľudstva ako danú bez rozumnej 

nádeje vo vývoj  a v ustavenie konfederácie republík a večného mieru je v „rozpore 

s moralitou múdreho tvorcu a vládcu vesmíru.“ (Kant, 1999, s. 86)  

Kant tvrdí, že večný mier, republikánske zriadenie a právny štát nie je len modelom, 

ktorý je  pre človeka a priori záväzný, zároveň je aj usporiadaním, ku ktorému smerujú 

dejiny/prozreteľnosť pomocou určitej dialektiky. Kant totiž vychádza z predstavy zla, 

ktoré sa ničí samo (Arendtová 2002b, s. 78) tj. nemravné jednanie vytvára situáciu 

antinómií, ktoré vedú k opusteniu zavedenej praxe nerešpektujúcej nároky mravného 

imperatívu a nastoleniu „mravnej“ situácie. Človek sa má len „snažiť o kráľovstvo 

praktického rozumu a všetko ostatné (večný mier) mu bude pridané“ (Kant 1996, s. 46).18 

Anarchická situácia vyžadujúca neustále zbrojenie a hrozbu vojny vytvára obrovské 

a čoraz menej udržateľné nároky na hospodárstvo štátu. Nakoniec sa táto situácia stane 

neudržateľná a štáty sa dobrovoľne rozhodnú uzavrieť konfederáciu národov 

a medzinárodné právo zabraňujúce vojnám. (Kant 1999, s. 88) Príroda akoby za chrbtom 

človeka vytvára situácie, v ktorých sa nemravná prax ukáže ako neudržateľná. Taktiež 

obmedzovanie občianskej slobody má zlý vplyv na hospodárstvo štátu (a teda na 

možnosti viesť vojny) (Kant 1996, s. 71), obchod, ktorý sa stáva pre každý štát 

nutnosťou, je taktiež nápomocný tomuto účelu. Príroda akoby za chrbtom človeka 

pracuje na ustavení večného mieru. 

- systém inštitúcií. Republikánske usporiadanie nie je závislé od mravného jednania 

všetkých občanov. Zásady republikánskeho zriadenia môžu byť naopak ustavené 

a uplatňované aj pre „národ čertov“. Záleží od návrhu inštitucionálnej štruktúry, ktorá 

bude klásť sebecké súkromné nároky proti sebe, takže sa navzájom vynulujú. Dobrým 

občanom môže byť aj zlý človek (Kant 1996, s. 33), republikánske zriadenie je výzvou 

pre ústavné inžinierstvo. 

 

Kantova dilema ohľadom francúzskej revolúcie.  

Práve v období písania jeho politických spisov (prakticky všetky napísal v svojom 

pozdnom období) sa akoby začali napĺňať jeho predpovede: vznikli USA a hlavne vypukla 

                                                 
18 Tj. nejednať proti zásadám mravného imperatívu, byť morálnym politikom (kombinujúcim znalosť „prírody“ 

politického jednania s mravnosťou) viď. (Kant 1996, s. 46) 
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francúzska revolúcia. Kant bol nepochybne jej zástancom francúzskej revolúcie a prvej 

republiky, ktorú by mohli nasledovať ďalšie. Dostal sa však do zvláštnej pozícia. Francúzska 

republika bola nepochybne mravnejším zriadením ako absolutistické monarchie Prusko 

a Francúzsko. Odmietol ju však podporiť. Každá podpora revolúcie a pokus o prevrat – 

v Prusku ale aj vo Francúzsku musel byť, aby mal vôbec šancu na úspech, súčasťou 

konšpirácie a utajenia. To sa ale priečilo formuli praktického rozumu pre oblasť práva 

o nutnosti publicity každej akcie vzťahujúcej sa na vytváranie práva. Kant sa tak dostáva do 

zaujímavej situácie – podpora cieľa znamená porušenie maximy praktického rozumu. Kant 

zostáva verný svojej teórii a odmieta Francúzsku revolúciu a možnú revolúciu v Prusku ako 

revolúcie, ktoré potenciálne ničia právny stav19 Na druhej strane si je vedomý, že ako štát 

vznikol donútením/násilím (skupina ľudí donútila ostatných, aby s nimi „vstúpili do 

spoločensko-zákonného stavu“ (Kant 1996, s. 16)) tak pravdepodobne vznikne za prispenia 

násilia aj medzinárodná spoločnosť a republika (Kant 1996, s. 39). Revolúcia síce ohrozuje 

právny stav a je nepriateľom, akonáhle je úspešná (ako súčasť riadenia prozreteľnosti, ktorá 

používajúc  veľkého napätia v spoločnosti a medzi štátmi,  „za chrbtom aktérov“ „po 

mnohom pustošení, zvratoch a úplnom vyčerpaní ich síl“ uľahčuje cestu republike a večnému 

mieru (Kant 1996, s. 65)) vytvára novú situáciu ktorá je súčasťou cesty prozreteľnosti 

k večnému mieru. To sa ale deje „za chrbtom jednajúcich“ mimo ich zámeru. Mravný politik 

síce má sledovať cieľ večného mieru (k čomu má používať všetku chytrosť – „znalosť 

prírody“ (Kant 1996, s. 49)) ale bez previnenia sa proti mravným imperatívom, požiadavkám 

praktického rozumu. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Zároveň však revolúciu podporuje ako udalosť, v ktorej vidno ťah prozreteľnosti. Síce neobhájiteľným 

spôsobom, ale predsa vznikla republika, ktorá sa môže stať potenciálne vývozcom republikanizmu (samozrejme 

nie spôsobom, ako to učinil Napoleon I.)  jadrom zväz republík a právneho režimu večného mieru. 
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Morgenthau a Kant: porovnanie.  

Tabuľka 3. 

 Morgenthau  Kant 

antropológia jednanie určené vášňami, 

túžba po ovládaní druhých 

túžba po blaženosti, 

egoizmus (tendencia vyčleniť sa 

z mravnej maximy kvôli dosiahnutiu 

blaženosti, považovať druhého ako 

prostriedok) 

polit. sféra politická moc je nutná.  

mravne ambivalentná moc je 

však v polit. sfére cieľom 

a logikou jednania 

štát ako vynucovateľ práva – kladné 

hodnotenie (revolúcia ako ohrozenie 

existencie štátu je preto neprijateľná) 

despotický štát – bráni slobode, 

prosperite, večnému mieru, výzva pre 

Kantovu polit. teóriu 

 

problém antinómii nie sú riešiteľné, len 

regulovateľné – 

ambivalentnosť mravnosti a 

rozumu 

sú riešiteľné 

- spoľahlivosť a platnosť mravnosti 

a rozumu 

človek a mravnosť zdôraznenie rizík mravnosti: 

egoizmus čistého svedomia a 

nejednania 

neriziková, spoľahlivá oblasť 

apriórna platnosť – nutnosť podriadiť 

sa nárokom mravnosti a v určitých 

situáciách nejednať 

ciele polit. jednania nedokonalé vyvažovanie 

moci,  

večný mier  

v dosahovaní 

možností polit. hrá 

kľúčovú úlohu  

osobnosť štátnika  „prozreteľnosť“ (historické procesy, 

obchod, vojna), verejnosť, správne 

navrhnuté inštitúcie 
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človek a rozum regulátor jednania, ktoré je 

určené vášňami 

zdôraznenie rizika rozumu – 

nejednanie (Hamlet) 

rozum funduje mravnosť 

a perspektívne blaženosť. 

zdôraznenie spoľahlivosti rozumu – 

ocenenie nejednania 

 

 

 Morgenthau zdieľa z Kantom skeptický pohľad na človeka – to, čo Morgenthau 

označuje ako túžbu po moci sa do veľkej miery zhoduje s používaním druhého vždy ako 

prostriedku a nie ako cieľa o sebe. Zhodujú sa aj v reflexii politickej sféry, ktorá je pre oboch 

nutná a žiadúca, aj keď mravne riziková. Morgenthau tvrdí, že v politickej sfére sa 

koncentruje túžba po moci, ktorá je dokonca jej logikou, Kant v osobnosti despotu vidí 

najviditeľnejšie a najvážnejšieho porušovateľa mravného imperatívu a nárokov slobody, 

najvážnejšiu prekážku k večnému mieru. Kant si je vedomý problematičnosti človeka a 

politickej sféry. Ich antroplógie sa predsa len líšia – tento rozdiel by som rád obhájil 

pomocou tézy o miešaní dobra a zla. Kant zostáva predstaviteľom „obrazu emancipácie“ a je 

optimistom v otázke riešenia antinomií. Zdroje Kantovho optimizmu, ako sa budem snažiť 

obhájiť, opierajú o odlišnú percepciu rozumu a mravnosti (viď Tab. 3.) ktoré úzko súvisia 

s už spomenutá „otázka miešania20“.  

 Koncept práva a otázka „miešania“. 

 Za najdôležitejší prvok nezhody medzi Kantom a Morgenthauom, ktorý sú si, ako som 

už naznačil, v mnohých prvkoch veľmi podobní, je pojatie „zla“ resp. problému človeka vo 

svete/politike a jeho schopnostiach a možnostiach jednať mravne. Kant konštruuje sféru 

mravnosti – odlišnú, transcendujúcu spoločenské vzťahy a kultúru, postuluje jej zásady – 

kategorické imperatívy, obmedzujúce politické jednanie a konštituujúce štruktúru, v ktorej sa 

má politické jednanie odohrávať. Kantov optimizmus spočíva v nádeji, že táto mravná sféra 

práva je schopná kolonizovať sféru jednania/praxe. Kantova predstava o možnosti riešenia 

problému „zla vo svete“ sa opiera o koncept práva, právny štát a právny režim medzi štátmi, 

                                                 
20 Rennger odvolávajúc sa na Oakeshotta interpretuje Morgenthauovu etiku ako anti-pelagianizmus (Rennger 

2007, str. 127nn) Poukaz spojitosti medzi myslením Augustína (ako hlavného oponenta Pelagiovej náuky) 

a Morgenthaua je plne v intenciách textu, poukaz na antipelagianizmus považujem za dôležitý prvok 

Morgenthauovej antropológie a etiky. (Pelagianizmus – obhajoba možnosti žiť bezhriešny život, 

koncepcia slobodnej vôle, popretie koncepcie dedičného hriechu) 
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vychádzajúci zo spoľahlivých zdrojov čistého praktického rozumu tj. mravnosti, ktorý by mal 

byť schopný takpovediac vytlačiť „zlo“ na okraj.   

 Pre Morgenthaua o možnosti kolonizácie, ako si ju predstavuje Kant, nemôže byť ani 

reči: v prvom rade kvôli neodlučiteľnosti „dobra“ a „zla“ v jednaní človeka resp. vôle k moci 

v každom politickom jednaní. Morgenthau nenachádza, a popiera že by existovali, spoľahlivé 

zdroje na základe ktorých je skonštruovaný spoľahlivý rozvrh inštitúcií. „Zlo a antinómie“ 

nemôžu byť teda vytlačené, ale skôr obmedzované, limitované, regulované. 

 Kant však možnosti kolonizácie a vytlačenia síce nevidí v jednaní človeka v pravom 

slova zmysle, skôr v určitých dejinných/sociálnych silách (prozreteľnosť a v inštitúciách: 

verejnosť, ústava a systém bŕzd a protiváh). Každopádne nádej, ktorú vkladá Kant a s ním aj 

celá jedna tradícia politického myslenia do konceptu práva, sa opiera práve o nádej 

konštruovania systému vychádzajúceho z „čistých vôd“ mravnosti, ktorý je schopný vytlačiť 

mravne kontroverzné fenomény v politike (napr. túžbu po moci, po pomste) na okraj.  

Podľa Morgenthaua sú tieto pokusy beznádejné. Morgenthau, po skúsenosti 

s nacizmom v Nemecku by pravdepodobne do verejnosti a Ústavy prílišnú dôveru nedával. 

Zároveň, poučený dielami autorov ako Weber, Nietzsche ale aj Schmitt a pravdepodobne aj 

Arendtová, by hľadal záruku slobody ani nie v dejinných silách a inštitúciách, ale v „ľudskej 

podmienke“ slobodného jednania, rozhodovania a tvorby. 

 Otázka „miešania dobra a zla“ v človeku je myslím pre pochopenie odlišností 

Morgenthaua a Kanta, a teda etického realizmu a liberalizmu, pomerne dôležitá. Kantova 

politická teória konštruujúca najprv sféru čistého praktického rozumu, jej imperatívov a 

následne aj inštitúcií odpovedajúcim týmto zásadám, vidí svet ako miesto, kde je možný 

pokrok a mravnosť – „spojenie blaženosti a mravnosti v najvyššom dobre“21. 

 Pre Morgenthaua, kde je v rámci každého jednania dobro/mravnosť s mravne 

kontroverznými impulzmi (a v politickej sfére zvlášť kontroverznými) neoddeliteľne 

prepojená, podobné možnosti vôbec neprichádzajú do úvahy. Situácia „neoddeliteľného 

miešania“ je pre Morgenthaua takpovediac ľudskou podmienkou, v ktorej sa musí odohrávať 

jednanie, a nie je možné túto situáciu meniť. Spojenie „prírody a mravnosti“ nie je bez 

antinómií možné. Nemyslím si, že Morgenthau je vlastne Kant, ktorý neverí v prozreteľnosť 

                                                 
21 S touto predstavou je spojená idea stvoriteľa tvoriaceho svet určený ku kolonizácii rozumom,  

a prozreteľnosťou, ktorá pracuje na ustavenie sveta „mravnej maximy“, 
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a „inteligibilnosť sveta stvoreného mravným architektom“ (Kant 1996, s. 197-198) a tým 

v praktickú možnosť uskutočnenia tohto spojenia. Zatiaľ, čo Kant, parafrázujúc podobenstvá 

z evanjelia, vidí svet/osobu ako pôdu, do ktorej je zasiate horčičné semeno22, ktoré je síce 

zatiaľ neviditeľné, no za čas ju bude napĺňať, Morgenthau, vidí svet (a človeka) ako pole23, 

kde je pri sebe neoddeliteľne zasiaty kúkoľ so pšenicou. Možnosti a stratégie, ktoré tieto 

obrazy sveta/človeka ponúkajú, sa do veľkej miery odlišujú, a myslím, že sa na ich základe 

dá dobre interpretovať spor realizmus – liberalizmus na poli TMV. 

 Obraz „miešania dobra a zla“ v jednaní človeka vo svete, kde sa jeho výsledky 

obracajú proti zámerom, kde ambivalentné prostriedky sú cestou k žiadúcim cieľom, je 

dôležitou súčasťou predstáv  „kruhov a antinómií“. Tento obraz  sa, myslím, môže stať 

vhodným argumentom pri obhajobe a rekonštrukcii klasického realizmu. Naopak, Kantova 

predstava možnosti riešenia antinómii, obhajoba bezpečného/rozumného/mravného priestoru, 

ktorého sa ambivalencia netýka je dôležitou súčasťou projektov obrazu „emancipácie“, 

a mala by sa stať objektom realistickej kritiky.  

Kant, Morgenthau a možnosti rozumného, mravného  jednania 

 Kant vychádza z predpokladu, že „ne-mravnosť sa sama zničí“ tj. že jej neblahé 

dôsledky ako vojna alebo chudoba zapríčinená zbrojením, alebo nedostatočná vynaliezavosť 

v obchode zapríčinená despociou bude smerovať rozhodnutia aj despotických vládcov 

smerom k večnému mieru a republikánskemu zriadeniu.  Neznamená to len čakanie, veď aj 

Kant formuluje predstavu dobrého politika, ktorý je politicky chytrý – vie ako jednať, aby 

dosiahol úspech, zároveň je ale mravný a sleduje cieľ vytýčený praktickým rozumom 

mravnými spôsobmi. Každopádne človek ako slobodná bytosť „sa má starať najprv 

o kráľovstvo čistého rozumu“ tzn. nejednať určitým spôsobom.  

Pre Morgenthau sa nielenže zlo nezničí samo, zlo je priamo charakterom každého 

jednania aj myslenia človeka. Či už ako impulz (vôľa k moci) alebo ako výsledok situácie, 

v ktorej dobré zámery plodia zlé dôsledky. Morgenthau nachádza ambivalentné dôsledky aj 

vo fenoménoch rozumu a mravnosti, o ktoré sa Kant naopak opiera pri konštruovaní svojich 

návrhov. 

                                                 
22 Evanjelium podľa Matúša 13/31-32 
23 Evanjelium podľa Matúša 13/24-30 



43 

 

 Kantova teória je do značnej miery teóriou nejednania – praktický rozum skonštruuje 

ideál, ktorý má mravný politik naplniť. Keďže ale okolnosti zabraňujú naplniť tento ideál 

a obmedzujú akékoľvek kroky k jeho priblíženiu, zostáva len dôvera v dialektiku prírody 

a dôvera vo vplyv verejnosti, tj. vo filozofov.  

Kant, keď rozmýšľa o založení a udržaní politickej sféry, osobnosti politika a jeho 

jednaniu neprikladá väčšiu dôležitosť. Ustavenie a udržanie republiky je len problémom 

organizácie – rozvrhu procedúr, ktoré zabezpečia, aby sa zlí ľudia stali dobrými občanmi. 

 Kant formuluje zásady praktického rozumu a z nich vychádzajúce politické zriadenie, 

a navrhol cesty, ktoré k nemu môžu smerovať a udržať ho (verejná kritika, „práca 

prozreteľnosti“, implementácia vhodného rozvrhu procedúr a inštitúcií). Jednanie človeka je 

mravným zákonom obmedzené natoľko, že Kant s jednaním mravného politika nepočíta ako 

s najdôležitejšou silou. Kant tvrdí, že človek musí poslúchať a priori platné maximy 

praktického rozumu ako vyššej inštancie. Tak sa stane, že v situácii večného mieru sa dve 

oddelené sféry prepoja.  Sloboda jednotlivca autonómne určovať svoju blaženosť sa spojí zo 

sférou mravnosti v štáte práva a vytvorí sa situácia, v ktorej človek dosahuje najvyššie dobro 

– blaženosť v kombinácii s mravnosťou.  

Morgenthau popisuje nutnosť nájsť modus vivendi medzi nárokmi morality, 

racionality (rozumnosti) jednania a impulzov, ktoré toto jednanie nesie, ale myslí si, že 

antinómia je večná a neriešiteľná čistým spôsobom, ale len nedokonalými pokusmi 

kombinovať „politickú múdrosť, mravnú odvahu a súdnosť.“ (Morgenthau 1967, s. 203). 

Nejednanie je len iná forma egoizmu – zostať mravný aj keby sa mal „rozpadnúť svet“ a s 

ním aj spoluobčania. Zároveň zlo/ne-mravnosť nielen že sa „nezničí samo“, ale naopak. Vôľa 

k moci je základnou podmienkou ľudského jednania, ponechanie „prozreteľnosti“ aby 

pôsobila za našim chrbtom určite nebude na prospech večnému mieru. Rovnako tak rozvrh 

procedúr a inštitúcií – i keď problém inštitúcii ako záruka právneho jednania v politickej 

sfére je zložitá otázka.  

I.5. Etický realizmus . Možnosti americkej zahraničnej politiky. 

 V poslednom období je možné badať znovuoživenie morgenthauovského realizmu 

v politickom myslení v Amerike. Ostatne, niet sa čomu čudovať. Administratíva prezidenta 

Busha, hlavne jej prvé štyri roky, bola poznačená idealizmom neokonzervatívcov 

v zahraničnej politike, a je prirodzené, že po určitom sklamaní z Bushovho štýlu zahraničnej 
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politiky a jeho výsledkov, sa hľadajú nové zdroje určujúce smer a ospravedlnenie novej 

zahraničnej politiky USA. Taktiež situácia, v ktorej sa ocitli americkí politici, ich možnosti a 

záujmy vo vzťahu k Iraku, Pakistanu, Izraelu, ale aj Číne priam nabáda k prehodnoteniu 

a oživeniu realizmu. Obraz sveta predostieraný mnohými realistami, „obraz kruhov 

a antinómií“ totiž silne rezonuje s dnešnou zahraničnou politickou situáciou a možnosťami 

USA ako svetovej veľmoci. „Obraz katechóna“ a v menšej miere aj „obraz emancipácie“ 

stratil mnoho zo svojej príťažlivosti.  A realistické návrhy na seba nenechali dlho čakať.  

Pokusom nájsť tento nový zdroj v tzv. etickom realizme a dielach Hansa Morgenthaua, 

Georgea Kennana a všeobecne vo formáte zahraničnej politiky prezidentov Trumana 

a Eisenhowera, je publikácia autorov Anatola Lievena a Johna Hulsmana Ethical Realism: 

A Vision for America´s Role in the World.  

 Bushovu zahraničnú politiku je určite možné kritizovať z mnohých zdrojov – aj 

z pozície kantovskej tradície. Ostatne najvýznamnejší predstaviteľ tejto tradície v súčasnosti 

Jürgen Habermas sa voči nej otvorene postavil (Habermas 2002. Na druhej strane pomocou 

diela ďalšieho kantovského mysliteľa Johna Rawlsa a diela Právo národov je podľa Baršu 

možné obhájiť intervenciu, v ktorej spolok dobre usporiadaných a slušných národov (napr. 

koalícia ochotných, alebo NATO) bráni medzinárodné usporiadanie alebo zasahuje proti 

despotickým zločinným štátom nerešpektujúcim ani minimálne ľudské práva ako napr. osa 

zla (Barša 2007, s. 316). Práca autorov Lievena a Hullsmana kritizuje určité spoločné 

predpoklady, ktoré zdieľa „Immanuel Kant s Leo Straussom“ – radikálni liberáli 

a neokonzervatívci, Hillary Clinton a George W. Bush a tou je hodnota demokracie a jej 

šírenie ako kľúčová zásada zahraničnej politiky USA24. 

Bolo by určite neférové spájať Kanta príliš úzko s neokonzervativizmom. Kant je 

dôsledný v postulovaní slobody a rovnosti v medzištátnych vzťahoch „štát je spoločnosťou 

ľudí, ktorej nemôže nikto rozkazovať a ňou disponovať, len on sám“ (Kant 1996, s. 11) , 

taktiež je dôsledný v otázke povinnosti zverejňovania dôvodov aktov súvisiacich s právnou 

situáciou a dodržiavania procedúr medzinárodného práva. Je taktiež dôsledne proti každej 

forme kolonializmu. Na druhej strane sa neokonzervativizmus približuje ku Kantovi svojim 

moralizmom a postulovaním republikanizmu/demokracie ako hodnoty o sebe. Republikánske 

liberálne zriadenie je mravné, despocia je nemravná, tak prečo sa nepokúsiť vyviesť 

demokraciu a slobodu ako mravné zriadenia všade tam, kde je to možné – a to aj pre Kanta 

                                                 
24 Václav Havel, ktorého by sme tiež mohli s určitou dávkou zjednodušenia označiť za kantovca, podporoval 

bushovskú zahraničnú politiku poukazom na krátkozrakosť mäkkosti západných štátov voči diktatúram. 
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neprijateľnými prostriedkami? Lieven poukazuje na presvedčenie dôležitých postáv 

republikánskych aj demokratických vodcov, že demokracia a jej podpora vo svete, špeciálne 

na Blízkom východe, je najlepšou zahraničnou politikou (Lieven-Hulsman 2004, xii). 

Demokratické štáty predsa spolu nevedú vojnu (to tvrdil už Kant), demokracia je taktiež 

najlepším zriadením pre svojich obyvateľstvo.  

Clintonova aj Bushova administratíva považovala za dôležitý prvok svojej zahranićnej 

politiky prvok demokratizácie. Clintonova politika tak činila v kontexte „obrazu 

emancipácie“25, Bush zase v kontexte „obrazu katechóna“26. Lieven aj Hullsmann pri kritike 

politiky demokratizácie kritizujú obe jej verzie, clintonovskú aj bushovskú, a propagujú tretiu 

možnosť. 

Lieven tvrdí, že kľúčové postavy demokratickej aj republikánskej zahraničnej politiky 

si predstavujú svet ako biely papier, na ktorý je možno vytvoriť predstavy podľa svojho 

najlepšieho (mravného) presvedčenia. Konkrétne podľa presvedčenia, že demokracia (ktorá 

ako zriadenie zhruba odpovedá Kantovskej požiadavke republikánskeho právneho štátu) je 

najlepšia pre obyvateľstvo konkrétneho štátu aj pre svetový mier, aj pre záujmy USA. Táto 

mravná politika sa preukázala hlavne na Blízkom východe, ale aj v iných častiach sveta ako 

napr. v Ukrajine Oranžovej revolúcie ako kontraproduktívna, a je nutné túto politiku, aj 

myslenie, o ktoré sa opiera, nahradiť. Touto náhradou má byť etický realizmus ako 

medzipoloha medzi idealizmom politiky šírenia demokracie a realizmom/nacionalizmom     

a-morálnej „machtpolitik“ národných záujmov. 

 Lieven a Hulsman za možný zdroj pre novú zahraničnú politiku pre USA považujú 

návrat k prvým povojnovým generáciám USA. Táto „veľká“ povojnová generácia bola, ako 

tvrdí názov pamätí Deana Achesona – ministra zahraničných vecí prezidenta Trumana 

„prítomná pri zrode“ novej štruktúry medzinárodných vzťahov. Reformulovala zahraničnú 

politiku USA pre novú úlohu svetovej mocnosti, založila kľúčové inštitúcie medzinárodného 

finančníctva a obchodu, ktoré s menšími obmenami, pretrvávajú do dnešných dní. Bola 

skrátka neobyčajne úspešná. Práve základy zahraničnopolitickej praxe tejto generácie boli 

určené etickým realizmom Morgenthaua a Niebuhra, ktorý vyznávali jej architekti – 

                                                 
25 Podpora nadácií podporujúcich demokratické a liberálne hodnoty, občiansku spoločnosť v rizikových 

režimoch, budovaním globálneho kapitalizmu a globalizácie ako celku, zvýrazňovaním dôležitosti ochrany 

prostredia, regionálnej ekonomickej integrácie atď. 
26 Boj proti islamofašizmu, zrážka z terorizmom ako súboj sveta slobody a demokracie so svetom nihilizmu 

a násilia. 
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Acheson,  Kennan, ale aj Truman. Autori považujú jeho zásady za stále relevantné 

a pokúšajú sa ich rekonštruovať. 

Etický realizmus spájajú Lieven a Hulsman s Augustínovým učením o dvoch ríšach 

a jeho problémom: Ako žiť a jednať v kráľovstve sveta a zároveň byť verný kráľovstvu 

božiemu? (Lieven-Hulsman 2004, s. 56) alebo inak, ako pracovať pre lepší svet, keď je tento 

svet nevyhnutne nedokonalý? „Ak vieme, že každé jednanie má v sebe prvok hriešnosti, ako 

dosiahnuť, aby sa toto vedomie nestalo ospravedlnením pre cynizmus a amorálnosť (politiky 

mocenského kalkulu a čistej politiky záujmov)?“ (Lieven-Hulsman 2004, s. 57) Etický 

realizmus síce tvrdí, že tieto problémy nie je možné riešiť abstraktne, ale len v kontexte 

konkrétneho zahraničnopolitického problému, pri riešení vždy hrozí, že bude riešený eticky 

aj prakticky zlým spôsobom. (Lieven-Hulsman 2004, s. 57) Etický realizmus teda kladie 

kľúčovú zodpovednosť na jednajúceho politika, ktorý svojou súdnosťou, morálnou intuíciou 

je jediný schopný naplniť zásady etického realizmu. Tento politik musí mať podľa autorov 

otvorenú myseľ, hlboké mravné presvedčenie a silné nervy. 

 Etický relizmus je podľa autorov definovaný piatimi cnosťami: 1.prezieravosťou tj. 

dobrým oboznámením sa zo situáciou a problémom (tj. dôkladnou analýzou problému 

a nepriateľa), 2. pokorou tj. poznaním svojich limít,  3. súdnosti – tj. dôverným poznaním 

svojich partnerov (politikov reprezentujúcich záujmy svojich štátov)  schopnosť vmyslieť sa 

do pozície druhých a nevidieť v nich a priori inkarnáciu zla alebo dobra, 4. zodpovednosti, tj. 

mať zmysel pre proporcie – ktorý cieľ si vyžaduje aké prostriedky, a následne podľa toho 

jednať, a 5. patriotizmus. Aj totalitné štáty ako Sovietsky zväz alebo nacistické Nemecko, 

môžu mať legitímne záujmy, voči ktorým je vhodné vyjsť v ústrety, ak je nutné udržať mier 

(ktorého alternatívou je napr. jadrová vojna) (Lieven-Hulsman 2004, s. 62). Je nutné mať 

voči záujmom ostatných strán rešpekt, schopnosť pochopenia iných pohľadov na svet 

a v prípade potreby zakomponovania týchto pohľadov do vlastnej politiky. Keďže etický 

realizmus nemá ambíciu transformovať svojich protivníkov (keďže seba nevníma ako 

zástupcu dobra na zemi a protivníkov za zástupcov zla), je nepravdepodobné, že bude 

väčšina sporov vyriešená raz a navždy. Zahraničná politika tak má skôr tvar neustáleho 

stýkania a potýkania, vyjednávania (Lieven-Hulsman 2004, s. 64) politikov, ktorí, ako 

vzájomne sa rešpektujúci dobrí patrioti, spolu vytvárajúcich „komunitu rozumnosti“.  

 Realizmus ako obraz a obhajoba mravnej politiky nie je len záležitosťou dejín 

myslenia. Ambícia hľadať tretiu možnosť medzi „obrazom katechóna“ a „obrazom 
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emancipácie“ je stále relevantná, minimálne v reflexii medzinárodných vzťahov a politického 

myslenia v USA. 

I.6. Záver. 

 Obaja myslitelia, Kant aj Morgenthau, zdieľajú negatívny pohľad na človeka 

a politickú sféru. Líšia sa však svojim pojatím dobra a zla, a tým pádom aj na možnostiach 

zlepšenia ľudskej situácie a spôsoboch, akým to dosiahnuť, a ich diela tak zakladajú dve 

tradície v TMV. Jadro ich nesúhlasu na etickej rovine sme identifikovali v otázke  „miešania 

dobra a zla“. Dôležitým konštitutívnym prvkom klasického realizmu v medzinárodných 

vzťahov je práve reflexia tejto tragickej situácie. Etický skepticizmus Morgenthau je myslím 

nosný aj dnes, a je vhodné, aby sa stal súčasťou snahy obnovenia realizmu ako paradigmy v 

TMV, ktoré žiada Guzzini vo svojej práci. 

Morgenthau, naväzujúc na tradíciu myslenia začínajúcu v Pavlových listoch, z ktorých 

čerpá Augustínova a Lutherova etika, ale aj politická teória Maxa Webera, považuje zlo 

(určené túžbou po moci) za inherentne prítomné, neoddeliteľné od každého jednania 

a čiastočne aj myslenia človeka vo svete. Práve politická sféra, definovaná podľa 

Morgenthauovho „druhého princípu realizmu“: záujmom určovaného v pojmoch moci 

(interest defined in terms of power) (Morgenthau 1978, s.5-6), je oblasťou, kde sa mravne 

ambivalentná moc prejavuje v najčistejšej podobe a predstavuje samotný cieľ a logiku 

jednania (Williams 2004, s. 643).  

 Kant sa vo svojich prácach pokúša v pojme práva27, ktorý je a priori platný 

nájsť základné a spoľahlivé určenie spravodlivého/obhájiteľného/dobrého jednania, na 

základe ktorého konštruuje vhodné usporiadanie štátu (republikánske zriadenie) 

a medzinárodných vzťahov (federácia národov). Kant sa pokúša odhaliť substanciu 

práva/spravodlivosti a ukotviť ju v sfére (čistého) praktického rozumu. Kant, ktorého mravné 

a politické myslenie je založené na predstave, a rozumnej viere v prekonanie prírody právom, 

implicitne odmieta Morgenthauovo pojatie zla (ako túžby po moci) ako nevyhnutne spojené 

s každým ľudským jednaním a vytvárajúcim antinómie vytvárajúce „ľudský údel“. 

                                                 
27 Kant nepracuje v prvom rade s pojmami dobro – zlo, ale s pojmom právo, ktoré zaväzuje k určitému jednaniu, 

a vylučuje iné jednanie, ktoré je meradlom, čo je prijateľné, a o neprijateľné. Kantovo etické myslenie je teda 

užšie. V pojmoch práva definuje oblasť mravnosti a následne spravodlivého politického zriadenia. Toto právo je 

fundované rozumom a je a priori platné a záväzné. 
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Kant je považovaný za mysliteľa morálnej maximy a teda moralizmu v politike. 

Paradoxne, svoj optimizmus v otázke republikanizmu, právneho štátu a večného mieru 

nevkladá do jedinca, ktorý „prezrie“ a začne jednať racionálne a morálne, ale do procesov, 

inštitúcií a procedúr, ktoré ho k tomu takpovediac donútia. Morgenthau a realizmus je naopak 

považovaný za teoretika nemorálnej reálpolitiky „záujmov definovaných v pojme moc“ 

a mocenskej rovnováhy. Paradoxne v otázke politického jednania, vkladá dôveru do 

komplexnej osobnosti politika kombinujúceho mravnú odvahu, politickú rozumnosť 

a súdnosť.  

Dôraz na význam štátnika, rekonštrukcia étosu a praxe politik, a odvodene aj inštitúcii 

a režimov, v v ktorých sa táto prax a étos prejavuje, považujem za dôležitý vklad, ktorý môže 

Morgenthau priniesť do dnešných debát v politickej vede. Napríklad v kontexte európskej 

integrácie, kde, na základe teórii vládnutia (governance) multilevel governance, network a 

regulatory state, je akoby význam étosu a inštitúcií politického rozhodovania umenšovaný 

v prospech regulátora a regulačných sietí. Nejednanie, ako dôsledok liberálneho 

racionalizmu, jeho realistická kritika a návrhy, sa dá dobre aplikovať aj na koncepty a realitu 

európskej politiky, kde takpovediac governance vytláča government. 

Obraz kruhov a antinómií sa ako relevantný ukazuje aj v kontexte finančnej 

a hospodárskej krízy, kde finančné produkty a postupy, ktoré sa javili ako bezproblémové 

a produkujúce značný zisk, ukázali ako príčina krízy a recesie. Skepticizmus „obrazu kruhov 

a antinómií“ a dôraz na možnosti štátnika a politických inštitúcií, ktoré by bol schopný 

prípadné krízové situácie regulovať a otupovať (ako sa nakoniec stalo), a nie apriórna dôvera 

v samoregulačné mechanizmy, môže byť ďalším príspevkom morgenthauovského realizmu.  

Reflektovanie protichodných tendencií rôznych fenoménov a inštitúcií, a dôraz na étos 

a praxis politika ako dôležitá súčasť realizmu ako predstaviteľa „obrazu kruhov a antinómií“ 

by mohla byť dobrým príspevkom pre politickú prax. 

 Myslím, ž je pravdepodobné, že po „kantovskom“ období medzinárodných vzťahov 

v Európe práve v čase kríz, keď procesy a inštitúcie, ktorým tak dôveruje Kant, prestávajú 

fungovať, začnú naberať na dôležitosti morgenthauovské dôrazy. 
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II. Politická veda – jej filozofické ukotvenie v práci Maxa Webera 

a Hansa Morgenthau 

II.1. Morgenthau – od jurisprudencie k politickej vede. Úvod  

Záujem o dielo Hansa Morgenthaua priviedla niekoľko bádateľov k jeho textom 

z medzivojnového obdobia.  Sam Morgenthau sa na ne vo svojich známejších textoch zo 40. 

až 70. rokov 20. storočia neodvolával, dokonca ani neboli prístupné v angličtine, autor asi 

nemal žiadny záujem, aby tézy v nich obsiahnuté boli znovu diskutované. (sú napísané  

nemecky a francúzsky) V posledných bol znovu publikovaný  preklad a komentár k jeho spisu 

Pojem politična a teória medzinárodných sporov (Morgenthau 1933, 2012), v ktorom 

Morgenthau z pozície sociológie práva kritizuje tézy Carla Schmitta v jeho spise Pojem 

politična (rovnako tak kritizuje predstavu a dôsledky medzinárodného práva ako boli v praxi 

ustavené po prvej svetovej vojne a teoreticky obhajované teoretikmi práva napr. Hansom 

Kelsenom28) Otázky juridprudencie, resp. mapovania možností medzinárodného práva pri 

riešení medzinárodných problémov, sú ešte v niekoľko ďalších miestach prítomné 

(Morgenthau 1993, s. 212n)29, otázka medzinárodného práva sa ale postupne posunula na 

periferiu jeho záujmu. V prvom vydaní svojej najvýznamnejšej práce „Politics among the 

Nations“  ešte venuje medzinárodnému právu rozsiahlu kapitolu, kde využíva svoje znalosti 

precedensov k vysvetleniu obmedzení možností právnej regulácie medzištátnych vzťahov – 

s odkazom na koncept suverenity ako základného kameňa medzištátnych vzťahov (koncept 

definujúci štát dovnútra i proti ostatným štátom).  Vo svojich neskorších prácach (trojdielna 

zbierka  esejov Politics in the 20th century, Dilemmas of Politics a Truth and Power) sa ale 

                                                 
28 Vzťah Hansa Kelsena a Hansa Morgenthaua je zaujímavý na osobnej i intelektuálnej úrovni. Morgenthau bol 

kritikom Kelsenových spisov z dvadsiatych rokov, tj. školy právneho pozitivismu napr. (Morgenthau 1940:261-

263), na druhú stranu práve Kelsen sa zaslúžil o habiltáciu Hansa Morgenthaua na univerzite v Ženeve (Behr a 

Rösch, 2012, s. 16-17), Morgenthau mu venoval zbierku svojich článkov „Truth and Power“ (Morgenthau 1971). 

Čo se týka  intelektuálneho vplyvu, neskoršie Kelsenove a ranné Morgenthauove texty tematizujú koncepciu 

dynamického práva – tj. vytváranie a interpretácia noriem vo vnútri právneho systému (Morgenthau 1943 in. 

Morgenthau 1962, s. 134-180). Obaja tiež zdôrazňujú, a to nás bude v tejto kapitole špeciálne zaujímať, 

tendencie skúmania spoločnosti/práva podľa principov prírodných vied (Kelsen, 1943, s. 265) (Kelsen 2005, s. 

85). Oba sa voči týmto tendenciám vyhraňujú. Podľa Kelsena „Základný rozdiel existuje  medzi prírodnými 

vedami a takými spoločenskými vedami, ktoré nevykladajú jednanie ľudí pomocou princípu kauzality ale 

princípu prisúdenia: to sú vedy, ktoré nepopisujú, ako sa ľudské jednanie, určené kauzálnymi zákonmi, 

uskutočňuje v kontexte ríše prirodzenej reality, ale ako by sa toto jednanie malo odohrávať podľa „pozitívnych“ 

tj. človekom vytvorených pravidiel“ (Kelsen 2005:86) Obaja sa pokúšajú vytvoriť priestor pre špecifický typ 

vedy, ktorá je z rôzných dôvodov pre ten ktorý objekt skúmania vhodnejšia. U Kelsena pozitívna právna veda, u 

Morgenthaua veda o politike. Zatiaľ, čo zdroje a zmysel Kelsenovho intelektuálneho projektu sú pomerne jasné: 

odkazuje sa na kantovský dualizmus „je – má byť“, Morgenthauov počin je intelektuálne komplexnejší a taktiež 

viac zastrený.  
29 O Morgenthauovi a jeho právnom myslení viz. (Jűtersonke, 2010) 
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otázkam medzinárodného práva prestává venovať. Dá sa usudzovať, že Morgenthau sa od 

publikovania svojej eseje The Concept of the Political, odvracia od skúmania možností práva 

pri urovnávaní sporov 30 smerom k iným možnostiam – súčasťou tohto posunu je odklon 

od právnej vedy k pokusu o ustaveníe sociálnej vedy o politike, špecifickejšie 

o medzinárodnej politike, ako súčasti širšieho projektu vymedzenia sa voči tendenciám 

v liberálnom svete, ktoré boli podľa neho príčinou nástupu fašizmu – voči scientizmu, ako ho 

popísal vo svojej prvej „americkej“ práci Scientific Man vs. Power Politics. Súčasťou tohto 

intelektuálneho protipohybu je i špecifické fundovanie politickej vedy resp. politickej teórie.   

Toto pojatie v mnohých ohľadoch súznie s rôznymi smermi dnešného skúmania na 

poli teórie medzinárodných vzťahov– boli publikované práce ktoré spojujú realizmus 

s konštruktivizmom (Barkin 2010), s kritickou teóriou (Scheuerman 2011), s 

diskusiami o epistemológii  (naturalizmus vs. interpretativismus, racionalizmus vs. 

reflektivizmus  /Guzzini 1998, s.229-237/), skôr ale než o skúmanie pojatia vedy 

u Morgenthaua ide v týchto textoch  o začlenenie niektorých jeho postrehov do prebiehajúcich 

diskusií v kontexte iných teórií. Morgenthau ako teoretik vedy a politiky, podobne ako 

realizmus ako „paradigma skúmania“  sa tak síce stal súčasťou mnoho iných škôl, jeho 

špecifičnosť sa ale stráca. V posledných  približne 10 rokoch sa síce sformovala skupina 

autorov (Lebow, Williams, Tjalve, Molloy, Rosch a iní), ktorí práve určitú distinktívnosť 

v politické teórie Hansa Morgenthaua chcú znovu rekonštruovať. Otázka pojatia sociálnej 

vedy šla ale zatiaľ mimo ich záujem, aj keď práve na ňu Morgenthau kládol sústavne 

v priebehu celej svojej akademickej dráhy v USA, značný dôraz. Tento prázdny bod v 

textoch dnes už pomerne etablovanej skupiny v oblasti teórie medzinárodných vzťahov by 

som sa rád pokúsil doplniť. 

 V kontexte dnešných metateoretických debát, v  ktorých sa identifikuje vzťah 

medzi medzi metódou teoretického bádania a epistemologickými a ontologickými 

predpokladmi je ako kľúčová hodnota určená zachovanie koherencie ontologických a 

                                                 
30 Morgenthau pri skúmaní možností právnych riešení medzinárodných konfliktov, přichádza s dualitou 

„disputes“ a „tensions“, kde práve „disputes“, pretože nemajú politické zafarbenie, a protistrany sa zhodujú na 

legitimite a záväznosti výroku arbitra,  je možné riešiť  pomocou medzinárodného práva. Akonáhle sa ale 

predmetom sporu stane samotná existencia právneho poriadku ako niečoho, čo je potreba zmeniť, čo nemá 

legitimitu a je prekážkou národnýchch záujmov, právo je bezmocné – o možnostiach ustavenia medzinárodného 

dynamického práva v kontextu medzinárodných vzťahov – tj schopnosti/inštitucionálnom rámci medzinárodného 

práva premieňať sa v kontexte sociálnych a mocenských premien zrejme pojal Morgenthau nedôveru 

(Morgenthau 1942, s.275n)  

Právo tak  na medzinárodnej úrovni, omnoho výraznejšie než na vnútroštátnej úrovni, fixuje status quo 

a nie je schopné reagovať na ambície zmeny. 
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epistemologických predpokladov s metódou a témou výzkumu. Ak sa chceme vyhnúť pádu 

do inkoherencie a nezmyselnosti je treba dôsledne reflektovať metateoretické predpoklady 

teórií a pojmov s ktorými pracujeme a ktoré chceme prípadne kombinovať . Úlohou teórie je 

učiniť bádateľa seba-vedomého – ako je ktorá metóda ukotvená v ontológii, aké sú tak jej 

sklony, slepé miesta. Aby sme mohli robiť dobrý výzkum, je dobrý vedieť prečo a ako teórie 

rôznych typov vystihujú rôzne aspekty reality. Príkladom tohto typu metateoretického 

skúmania sú u nás práce Michala Kořana (Kořan 2008), Petra Druláka, ale aj Dialog teorií 

Pavla Barši. Je zrejmé, že vyjasňovaniu vzťahu epistemológie a ontológie sú pre kvalitný a 

zmysluplný výskum kľúčové. (napr. spôsobom, akým tak učinil Hollis a Smith vo svojom 

dnes už klasickom diele „Explaining and Understanding International Relations“)(Hollis 

a Smith 1991).  

Tieto debaty – vzťahu metódy a objektu skúmania nie sú v kontexte medzinárodných 

vzťahov ničím novým – ostatne debata Kaplan-Bull je do veľkej miere práve o vzťahu 

vedeckej metódy, epistemológie a ontológie. Tzv. „Druhú debatu“ ale dopĺňala v kontexte 

americkej politickej vedy ale aj spoločenskej vedy na kontinente začiatkom storočia ešte 

diskusia, ktorá zatiaľ, v kontexte politickej vedy/teorie dnes nenašla svojich nasledovníkov – 

otázka zmyslu a diliem vedeckého skúmania politiky. Rekonštrukcia myslenia Hansa 

Morgenthaua a Maxa Webera, ktorý týmto otázkam venovali značnú energiu je témou tejto 

kapitoly. 

 Metateoretické debaty  ohľadom vedecké práce diskutujú termíny ako epistemológie, 

ontológie, normativita.  Tie sú taktiež súčasťou Morgenthauových textov. Špecificky a 

s omnoho väčším dôrazom ale Morgenthau teoretizuje zmysel politickej vedy –v tomto bode 

Morgenthau naväzuje na myslenie Karla Mannheima (Mannheim 1991, s.157-224). Keď ale 

Morgenthau hovorí o zmysle vedy, v pozadí je i predstava človeka a spoločnosti, ktorá práve 

takú vedu, ako sa ju snaží ustaviť, potrebuje. 

   

II.2. Veda, technika a strata zmyslu kultúrneho centra. Carl Schmitt a scientizmus.  

 V Spojených štátoch amerických na seba Morgenthau upozornil práve knihou 

Scientific Man vs. Power Politics, ktorá otázku vedy kladie priamo do srdca sporu. Kríza 

liberálnej spoločnosti a nástup fašizmu súvisí s krízou vedy.  Morgenthau tvrdí: “Naša 

civilizácia predpokladá, že spoločenský svet je možné podriadiť racionálnej kontrole 
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koncipovanej podľa modelu prírodnej vedy, zatiaľ, čo skúsenosti našej doby, domáce aj 

zahraničné, nás presviedčajú o opaku“ (Morgenthau 1947, s. 10) Na tento problém je treba 

reagovať -  a to Morgenthau robí v dvoch krokoch. 

a) Je treba rozbiť filozofiu, svetonázor, ktorá dáva tak silné nádeje do rozumu. 

b) Je treba nahradiť ju inou, nosnejšou predstavou, ktorá by lepšie identifikovala zdroje 

našich nádejí na lepší svet. 

Povedané inak, veľký príbeh osvietenstva o racionálnom ovládaní sveta potrebuje revíziu, 

o nič menšieho sa Morgenthau nepokúša.  Pre bližšie vysvetlenie, si pomôžem predstavou 

Carla Schmitta o kultúrnych centrách   „V uplynulých štyroch storočiach európskych dejín 

mal duchovný život štyri rôzne centrá. V priebehu týchto štyroch storočí sa menili vedúce 

elity, trvalo sa menila evidentná podoba ich presvedčení a argumentov rovnako tak obsah ich 

duchovných záujmov, princíp ich jednania, tajomstvo ich politických úspechov aj ochota 

širokých más nechať sa presvedčiť ich sugesciami“ a ďalej „ako náhle sa nejaká oblasť stane 

centrálnou oblasťou, sú problémy ostatných oblastí riešené z tohto centra a sú považované za 

druhotné. Ich riešenie vyplynie samo sebou akonáhle budú vyriešené problémy onej 

centrálnej oblasti „(prekl. aut.) (Schmitt 2007, s. 80, 83) Kultúrne centrum je dialektický 

vzťah elít a ľudu pomocou komplexu idejí – zdieľaná predstava,čo sa považuje za argument a 

akú má formu, čo je považované za hodné najvyššej pozornosti, čo je druhotné.  

Schmitt premenu centrálnych oblastí charakterizuje ako reťaz neutralizácii 

a depolitizácii, pričom svoju dobu považuje za konečné štádium procesov započatých v 17. 

storočí veľkými racionalistami – metafyzikmi. Tento proces bol poháňaný „vierou, 

v neobmedzenú moc a vládu človeka nad prírodou aj nad ľudskou fysis, v neobmedzenú 

možnosť zmeny a šťastia„ (Schmitt 2007, s. 90) a v technike, poslednom kultúrnom centre, sa 

tento proces uzaviera. Nástupom techniky (resp. ekonomiky ako tvrdí Schmitt) sa dostalo 

zreťazenie epoch k svojmu vrcholu a tiež vyprázdneniu – technika nie je „neutrálnou pôdou“ 

„centrom“, tá len čaká, kto sa jej zmocní, alebo inak – do centra sa dostane politika. Technika 

len stupňuje mier alebo vojnu, ktorých zdrojom je niečo iné, u Schmitta politická sféra a jej 

vnútorná logika, tj. existenciálne určenie, kto je nepriateľ.  

 Podobné úvahy neboli v Nemeckom kontexte zriedkavé, jednak v kontexte 

frankfurtskej školy (Dialektika osvietenstva /Adorno a Horheimer 2009/), ale aj v kruhoch 

tzv. konzervatívnej revolúcie – (Spengler, Jűnger, Heidegger).  Morgenthau zdieľa 
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východisko – kultúrnym centrom poslednej doby je predstava o vede/technike/ekonomike  

ako modeli pre riešení konfliktov a otázok súčasnosti.  Zdieľa aj kritiku Schmitta – epocha 

techniky odkryje význam politickej sféry – pretože technika znamená produkciu nástrojov 

(efektívnu, užitočnú), ale už nemá odpoveď na to, kto ich bude používať a za akými účelmi, 

technika nemá zmysel v sebe.  Schmittove texty Morgenthau poznal, jeho esej The Concept of 

Political je dokonca priamou reakciou na texty31.  

 Jednu odpoveď na podobne postavený problém dávajú už zmieňovaní myslitelia tzv. 

konzervatívnej revolúcie – Schmitt si zrejme myslí, že epochu „neutralizácií a depolitizácií“ 

nahradí epocha polarizácii a politizácii. Nie je pritom isté, čo si pod tým v kontexte jeho 

myslenia predstavovať (či sa bude jednať o obnovenie politickej teológie alebo rekonštrukciu 

„Ius Publicum Europaeum“). U Schmitta otázka racionality a vedy v jeho analyzovaní 

možností, a formulovania alternatív pre teóriu a prax politiky nehrá rolu. Veda je motorom 

negatívneho a nebezpečného trendu neutralizácie a depolitizácie. Otázka vedy ale hrá dôležitú 

úlohu práve u zakladateľov spoločenských vied v Nemecku – Maxa Webera (kterého 

mysleniu sa budeme bližšie venovať) ale aj Karla Mannheima.  Myslím, že je vhodné 

pripomenúť ich víziu sociálnej vedy pre modernú spoločnosť, jednak kvôli kontextualizácii – 

na aké myslenie Morgenthau nadväzoval, v čom sú společné a včom sa líšia Morgenthauove a 

Weberove postuláty, jednak kvôli dobrej nádeji, že úvahy doprevádzajúce fundovanie 

sociológie ako vedy v Nemecku by mohli byť poučné aj pre reformuláciu realismu resp. 

teóriu medzinárodných vzťahov dnes. 

II.3. Max Weber – ako naučiť meštianstvo politike 

 Max Weber svoje pojatie zmyslu sociálnej vedy rámcuje v troch slávnych článkoch – 

Veda ako povolanie, Zmysel hodnotovej neutrality v sociologických a ekonomických vedách, 

Objektivita sociálne vedného a sociálne politického poznania (Weber, 1998).  

 Dôležitým pojmom, ktorý Weber v kontexte univerzitného života a vedy postuluje, je 

neutralita. Požiadavka neutrality je však pomerne nesamozrejmá. V prvom rade zachovanie 

neutrality je dôležité pre akademickú sféru, je to výzva/kritika vedcov poukazom 

na neobhájiteľnosť pozície „katedrového proroka“, tj. postoja, ktorý popiera nielen zmysel 

                                                 
31 William Scheuermann prichádza s tézou o skrytom dialógu medzi Morgenthauom a Schmittom (Scheuermann 

2007, s.62n) – Scheuermann pomenúva niekoľko styčných bodov vzájomného ovplyvňovania: okrem kritiky 

wilsonovského universalizmu resp. diskriminačnej koncepcie, už popísanej kritiky scientizmu (liberalizmu) je to 

podobná analýza fungovania koncertu veľmocí v Európe (westfálsky systém) a určitá nostalgia za ním 
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vedy32 . Nielen však pre ňu. Weber pravidelne postuluje dualitu aula/trh, profesor/vedec sa 

nesmie jednať v aule ako na trhu – trh je miesto, kde prichádzajú „proroci“ (použijúc 

Weberove termíny) aby kázali svojho boha (alebo démona). „Profesor by si nemal osobovať 

nárok, aby ako profesor nosil v torbe maršalskú paličku štátnika (alebo reformátora 

kultúry)(Weber 1998, s. 67) Primárny záujem Maxa Webera je povolanie vedca/univerzity, 

každopádne oddelenie tržiska (iným slovom agory – politického centra) od auly nie je dôležité 

len pre aulu, ale aj pre agoru. Katedrový prorok nielen že korumpuje svoje povolanie vedca, 

súčasne korumpuje politickú sféru, a to sugesciou, že jeho postoje sú platné tak ako sú platné 

vedecké tézy. A ako sa budem snažiť ukázať, toto oddelenie nielen funduje politickú sféru, 

aspoň v kontexte teórie politiky Maxa Webera, súčasne sa pomerne dôkladne venuje vzťahu 

medzi sférou hodnôt a posledných zaujatí, pričom vôbec neplatí naivná predstava o neutralite 

a oddelení vedeckého a politického života, vztah medzi aulou a agorou, medzi vedcom a 

politikom je komplexnejší. 

II.3.I. Politická výzva: Bismarckovo dedičstvo a politické vzdelanie meštianstva 

 V sérii článkov, ktoré postupne vychádzali vo Frankfurter Zeitung v priebehu roku 

1917 sa Weber pokúsil  zhodnotiť politický vývoj Nemeckého cisárstva (Weber 1994, s. 

130n), vyrovnať sa s Bismarckovym dedičstvom, ktorého uchopenie je podľa Webera 

kľúčové k pochopeniu krízy vnútornej a zahraničnej politiky, ktorá dotiahla Nemecko do 

svetovej vojny.  

 Problém Nemecka je jeho parlamentný život (organizácia strán) ako uvádza 

v prednáške Politika ako povolanie, aj v eseji Parlament a vláda v Nemecku 33 Parlamentný 

život je ale dôsledkom  politických rozhodnutí a svetového názoru, ktorý sa presadil od 70. 

rokov 19. Storočia s generáciou „odchovanou“ v tieni bismarckovského Nemecka.  

Weberov výklad označuje za kľúčový problém Bismarckov obdivuhodný politický 

génius. Bismarck svojim intelektuálnym a politickým talentom prekonával svojich 

súputníkov, vo svojom politickom intelekte a schopnosti jednať bol „neprekonateľný“, 

svojimi politickými ťahmi dokázal zbaviť moci a vplyvu svojich nepriateĺov aj spojencov, 

a tento jeho talent, rešpektovali aj jeho oponenti liberáli. Bismarck ale sám ušil politický 

systém jeho inštitúcie sebe na mieru, ba čo viac svojou politikou (rozštiepenie a odstavenie 

                                                 
32 Tradičným zmyslom postulovania neutrality a autonómie akademickej sféry je ochrana pred nebezpečím, 

ktorú pre vedca predstavuje panovník resp. moc.  
33 Názov eseje pod ktorým séria článkov z Frankfurter Zeitung neskôr vyšla 
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liberálov, Kulturkampf, antisocialistické zákony), ktorá  trvala pomerne dlho, sa Bismarck stal 

objektom kultu „psavcov“ a resentimentu oponentov. (Weber 1994, s. 135) Bismarckovo 

dedičstvo zabránilo vzniku inštitúcií, kde by sa mohla reprodukovať politická prax a vyrastať 

politické talenty (podľa Webera sa Bismarckovo myslenie o nemeckej politike, jeho politické 

kvality, vyprofilovalo v priebehu rokovaní Frankfurtského snemu, sám bol tak produktom 

inštitúcií, ktoré potom zničil/pokrivil) a pokřivilo intelektuálne prostredie. Nedostatočnosť 

inštitucionálnej bázy nemeckej politiky by sa ešte dala napraviť novou ústavou, čo je však 

podľa Webera ešte podstatnejšie, celá generácia zabudla myslieť o politike. Bismarck sám sa 

stal objektom kultu34, nie ako vzor a výzva k mysleniu/jednaniu (Weber 1994, s. 136). A aké  

poučenie z Bismarckovej politiky sa v kontexte  generácie, ktorá prišla na scénu v 70. rokoch 

19. storočia, sa nakoniec presadilo? Bol ním obdiv k razantnému vojenskému jednaniu 

a očakávanie na veľkého štátnika, ktorý vyrieši zapeklité problémy súčasnosti.   

Weber prezentuje Bismarcka ako tragického hrdinu – nevďak, neschopnosť 

a pokrytectvo politikov, ktorí sa odkazovali na Bismarckovo dedičstvo, sú tragickou žatvou, 

ktorú zasial. Spolu s ňou ale aj tragédiou Nemecka. Bismarck, pretože odmietol tolerovať pri 

sebe akúkoľvek nezávislú silu, vrátane svojich spojencov Národných Liberálov, pripravil 

Nemecko o politické elity, ktoré by chápali „étos a praxis“ politického jednania. Čo je teda 

najtrpkejším Bismarckovým dedičstvom: Bismarck „zanechal národ bez akéhokoľvek 

politického vzdelania35“ (Weber 1994, s. 144)36  

Nemeckú spoločnosť je treba politicky dovzdelať – to je kľúčový Weberov  

intelektuálny projekt – súčasťou tohto projektu ale nie je len súbor článkov vo Frankfurter 

Zeitung, ale aj sériu prednášok Politika ako povolanie a Veda ako povolanie z roku 1919. 

 Už to, že obom prednáškam dal podobné mená, nám naznačuje, že medzi nimi je 

určitá vnútornú súvislosť, to, že ich adresátom bola Slobodné združenie študentov v čase 

revolúcie v Nemecku (Mníchov sa stal hlavným mestom bavorskej socialistickej republiky) 

nám naznačuje, že aj tieto prednášky sú súčasťou Weberovej „politickej výchovy“. Okrem 

                                                 
34 Aj kult Bismarcka Weber popisuje ako veľmi špecifický – po jeho odvolaní Viliamom II. V roku 1890  sa ani 

jeden člen konzervatívnej strany neohradil, žiadna z veľkých strán neiterpelovala, neskúmala dôvody odvolania 

– „obrátli sa k novému Slnku“ (Weber 1994, s. 137) 
35 Alebo špecificky, zanechal bez politického vzdelanie kľúčové politické vrstvy – nemecký proletariát, strednú 

triedu, vzdelané meštianstvo. Junkeri sú ekonomicky upadajúca trieda, ich držba moci je trvalo nezučiteľná so 

záujmom národa (Weber, 1998, s. 312-313). 
36 V tejto analýze sa objavuje Weberova tendencia v identifikovaní a formulovaní paradoxov: politický génius 

pripraví krajinu o politické inštitúcie, politické ctnosti a myslenie, kultúrne účinky reformácie „boli do veľkej 

miery nepredvídanými a priamo nechcenými dôsledkami práce reformátorov, často vzdialené alebov  

priamom protiklade k všetkému, nad čím premýšlali“ (Weber 1998, s. 224) 
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toho, politické dovzdelanie budúcich vládnucich vrstiev nie je témou len Weberovych 

neskorších textov – už v roku 1895 v prednáške Národný štát a národohospodárska politika 

identifikuje politickú nezrelosť meštianstva/proletariátu: „Je nebezpečné a trvalo nezlučiteľné 

so záujmom národa, ak politicky drží v rukách moc upadajúca trieda. Ale ešte nebezpečnejšie 

je, ak triedy v ústrety ktorým sa ekonomická moc a politické panstvo pohybuje, nie sú ešte 

k vedeniu štátu zrelé. „ (Weber 1998, s. 313) a ďalej „Pre dnešok vidím jedno: je treba 

vykonať nesmiernu politickú výchovnú prácu, a neexistuje pre nás žiadna vážnejšia 

povinnosť, než aby si bol vo svojom vlastnom okruhu každý jednotlivec vedomý tohto 

poslania: spolupracovať na politickej výchove nášho národa, čo musí zostať konečným 

cieľom našej vedy“ (Weber 1998, s. 317) 

Weber teda pomerne explicitne v roku 1917 a 1919 uprostred prežívanej politickej 

katastrofy aj v roku 1895, keď politickú katastrofu len anticipuje, volá po politickom 

vzdelaní37 tried ekonomicky na vzostupe, a v tomto projekte má dôležité miesto sociálna 

veda.  To, že Weber súčasne oddeľuje „trh“ od „auly“ by nás nemalo zmiasť. 

II.3.II. Veda v politickom vzdelaní.  

 Či už v prednáške „Veda ako povolanie“, alebo v „Zmysle hodnotovej neutrality“ sa 

Weber vymedzuje voči „katedrovým prorokom“ – „nikdy nemôže byť úlohou skúsenostnej 

vedy zisťovať záväzné normy a ideály, aby z nich mohla vyvodzovať recepty pre prax“. 

(Weber 1998, s. 9). Nie je to ale len aplikácia dôsledkov Kantovho postrehu o 

nepreklenuteľnej dualite analyzovania toho, čo je, a toho, čo má byť. Nezdá sa, že Weber tak 

činí len z epistemologických dôvodov. Ohrozená nie je ani tak epistemologická správnosť 

a čistota vedeckého jednania. Ide o ohrozenie slobody človeka voliť a určovať zmysel svojho 

jednania, ktoré sa skrze odkúzlenie a racionalizáciu, teda skrze momenty, ktorých je veda 

dôležitým zdrojom, staly problémom moderných spoločností. „ …/J/e osudom našej doby 

s jej vlastnou racionalizáciou a intelektualizáciou, predovšetkým ale s ich zbavenia sveta 

kúzla, že práve najvyššie a najsublimovanejšie hodnoty z verejnosti ustúpili do pozadia“ 

(Weber 1998, s. 133) Tieto tendencie sú prítomné v ekonomike, v riadení štátu, Weber však 

pred osudom doby ochrániť subjekt a práve trh – politickú sféru. Práve tu sa „bohovia 

a démoni“ znovu podstupujú súboj medzi sebou.  

                                                 
37 Robbie Shilliam vo svojej práci German Thought and International Relations (Shilliam 2009) kontextualizuje 

práce Kanta, Hegela, Webera a Morgenthaua ako reťaz premýšľania/domýšľania koncepcie Bildung ako proti-

pozíciu k nemysliacemu seba nereflektujúcemu egoizmu (Shilliam, 2009, s.7),  
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 Na niekoľkých miestach Weber opakuje obraz polytheismu hodnôt (Weber 1998, s.79) 

(Weber 1994, s.77)– teda súboj hodnôt, ktoré si osobujú nárok byť posledným zaujatím toho 

ktorého jedinca. Neexistuje nejaká metóda (racionálna vedecká), ktorá by rozhodla „kto je 

boh a kto je diabol“. Určite to nemôže podľa Webera rozhodnúť veda svojimi prostriedkami, 

to je mimo jej možností. Koncepcia kultúrnej vedy u Webera teda ochraňuje túto sféru hodnôt 

pred neoprávnenými ambíciami (neweberovskej) vedy, vymedzuje, čo môže byť objektom 

„odkúzlenia“ a čo nie.  Sféra hodnôt zostáva naďalej sférou polytheismu – bohov a démonov 

uchádzajúcich sa o lojalitu.  

Ako náhle Weber predstavil obraz kantovsko-nietzscheovského subjektu, pokračuje  

konštrukciou adekvátnej vedy – čo do formy a zmyslu:  

 Sféra zmyslu v prvom rade orientuje vedca – ona je zdrojom objektu skúmania, čo má 

zmysel a hodnotu skúmať.  A ako Havelka správne postrehol „pretože hľadísk (hodnôt) 

z ktorých môžeme analyzovať jednotlivé javy spoločnosti je neobmedzený počet, existuje 

neobmedzený počet perspektív z ktorých sa nám otvárajú rôzne a odlišné súvislosti a každá 

má svoju bádateľskú hodnotu“ (Havelka  2010, s. 384) „Systém vied o kultúre, a to 

dokonca i v zmysle definitívnej, objektívne platnej, systematizujúcej fixácii otázok a a oblastí, 

o ktorých sú tieto vedy povolané pojednávať, by bol o sebe nezmyselným. Východiská vied 

o kultúre tým zostávajú smerom k neohraničenej budúcnosti premenlivé, až pokiaľ čínske 

ustrnutie duchovného života ľudstvo odnaučí klásť nevyčerpateľnému životu nové otázky.“ 

(Weber 1998, s. 38-39) To čo chce kultúrna veda skúmať, to čo je pre ňu zaujímavé je určené 

sférou hodnôt a posledných zaujatí38 Čo sa týka vzťahov k sfére hodnôt, aj tu veda dokáže byť 

nápomocná: 

1. Poskytuje znalosť o technike tj. ceste ako sa dopracovať k danému účelu – tj. „pre 

daný účel x predstavuje vhodný prostriedok jedine opatrenie y, alebo ešte opatrenia y1 

a y2, medzi y, y1 a y2 existujú také a také rozdiely v pôsobení a prípadne v racionalite 

2. Upozorňuje na riziká opatrení:  pri dosiahnutí x budeme asi musieť pristúpiť na 

vedľajšie následky z, z1, z2. (Weber 1998, s. 98), veda tak upozorňuje na poznatok 

gréckych tragédii – nezamýšľané dôsledky môžu poprieť účel jednania, spoločenská 

veda na túto skutočnosť môže a musí upozorňovať 

                                                 
38 Odkaz na riziko „ćínskeho ustrnutia“ dáva na inom mieste weber do súvisu s bysrokratizáciou (Weber 1994, s. 

156) Ustrnutie vedy a ustrnutie politického života v železnej klietke byrokratizácie idú ruka v ruke, a pre Webera 

sú nebezpečné.  
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3. Vyjasňuje súvislosť účelu a prostriedku s hodnotovou sférou – ak zastávame nejakú 

hodnotu, ktorú chceme presadiť, musíme použiť tie a tie prostriedky, pričom tieto 

prostriedky, a tu nám pomáha veda tento konflikt identifikovať, môžu byť 

s hodnotami, ktoré chceme presadiť nekongruentné . 

4. Veda (na spôsob teológie) dokáže racionalizovať a systematizovať sféru hodnôt. 

(Weber 1998, s. 131) 

5. Dokáže identifikovať zmysel jednania, a ukázať ho ako nesamozrejmý, ako sugesciu 

Eminentným záujmom konštrukcie zmyslu vedy u Webera je objasňovať riziká jednania 

nielen v zmysle ich dôsledkov voči svetu, ale aj voči „vlastnej duši“ – bohu, ktorému sme 

prisahali vernosť. Tento účel vedy vlastne odpovedá dualite etika zmýšľania a etika 

zodpovednosti. Pričom Weber v nedáva odpoveď na otázku, či má prednosť „vernosť 

duši/Bohu“ alebo „láska k svetu“, preferencia úspešného jednania nie je niečo, čo Weber a 

priori stavia ako preferenciu, dokonca ani pre politika nie39 

 Ak by som sa mohol pokúsiť o zhrnutie, kultúrna veda systematicky a racionálne, 

pomocou konštruovania ideálnych typov vyjasňuje vzťah medzi účelmi jednania subjektu, 

vyznávaných hodnôt, ktoré sú motorom ustavenia účelov, a svetom, v ktorom sa toto 

zmysluplné jednanie, má prejaviť.  

 To, že Weber kritizuje katedrových prorokov, je zrejmé – zmysel vedy, ako ju chápe 

Weber, by sa stratil – spojenie racionálnej platnosti s určitou hodnotou je tak  nielen 

intelektuálne /metodologicky nečestné (Weber opakovane označuje tieto pokusy ako 

sugesciu), táto „sugescia“ dáva určitému hodnotovému postoju dignitu racionálnej platnosti, 

čo v dôsledku ohrozuje sféru slobody subjektu (čo postaviť proti vedeckej platnosti? 

Iracionalitu?) a vlastne aj politickú sféru. 

II.3.III. Politika a veda. Zmysel spoločenskej vedy a politické jednanie 

Politika je práve sféra, kde sa potreba takto ustavenej vedy ukazuje najsilnejšie.  

Weber nezostáva, podobne ako Kant, u vymedzení slobody (rozhodnutiu, ktorému bohu 

budem slúžiť, a ktorému nie) len v súkromí človeka. Sloboda človeka jednať a rozhodovať 

                                                 
39 V tomto kontxtu Weber znovu odkazuje na riziko čínského ustrnutia: „Je výstižné – pokiaľ to správne 

chápeme -  že úspešná politika je vždy umenie možného. Nemenej správne je však aj to, že možného sa veľmi 

často dosahoval tým, že sa siahlo po nemožnom. Skutočne dôsledná etika“prispôsobovaniu“ sa možnému – 

byrokratická morálka konfucianismu – nebola nakoniec tým jediným, čo údajne vytvořilo špecifické, viac či 

menej pozitívne kvality práve našej kultúry.“ (Weber 1998, s. 85) 
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o účeloch svojho zaujatia má mať priestor aj v spoločnosti, v politickej sfére, ktorá je jej 

jadrom. Politická sféra je práve kontext, kde sa weberovsky ustavená kultúrna veda môže 

aplikovať s čo najväčšími úspechmi. 

 Ako je známe, v prednáške Politika ako povolanie v poslednej časti, po definovaní 

základných pojmov ak moc, politická moc legitimita, a po identifikovaní premien politických 

inštitúcii (so skeptickým zakončením „nevieme, akým smerom sa otvoria pre politicky 

nadaných občanov vyhliadky na to, že budú postavení pred uspokojivú politickú úlohu“ 

(Weber 1998, s.282)  - prichádza z niekoľkými nadväzujúcimi otázkami: Aké vnútorné 

radosti môže politická dráha poskytnúť a aké osobné predpoklady sa čakajú od toho, kto si ju 

vyberie? Resp. akým človekom musí byť ten, kto smie zasahovať do súkolia dejín? Práve 

odpoveď na túto otázku je kľúčová súčasť politického vzdelávania, ktorého inštitucionálna 

štruktúra a nesprávne politické myslenie malo podľa Webera tak zničujúce dôsledky. S tým 

súvisí aj ďalšia otázka: Aké poslanie má politika sama, úplne nezávisle na svojich cieľoch, 

plniť v rámci celkovej mravnej ekonómie životného spôsobu? (Weber 1998, s.285) Dovoľte 

v tomto kontexte malý exkurz do Weberovho uchopenia politickej moci/politickej sféry. 

 Keď Weber charakterizuje politický zväz, politickú moc, robí tak pomocou pojmu 

panstvo/herrschaft/domination. Panstvo je širší pojem ako politická moc – je to druh 

sociálneho jednania40, v ktorom jedinec  presadzuje svoju vôľu na jednanie iných ľudí (Weber 

1994, s. 942) Táto dominancia má príliš mnoho podôb a je tak mnohoznačná až je  podľa 

Webera ako pojem/analytický nástroj pre vedu neužitočná. Weber každopádne identifikuje 

dva kontrastné typy – dominancia utvorená pozíciou v kontexte konštelácie záujmov 

(napríklad monopol), a dominancia určená autoritou, tj. právom dávať príkazy. (Weber 1994, 

s. 943) A druhá forma autority, (ktorú ešte Weber ďalej charakterizuje ako manifestovaná 

vôľa, príkaz, ktorý ovládaný plní tak, ako keby ho plnil preň samý, plní príkaz tak, ako keby 

ich jednanie nebolo určené príkazom, ale nesené maximou, zmyslom), je to, čo je jadrom 

politického jednania: panstvo dané autoritou (Weber 1994, s. 946) Tu vyvstáva otázka, prečo 

by niekto mal uposlúchnuť vôľu niekoho iného – a Weber odpovedá: konceptom legitimity, 

                                                 
40 Sociálne jednanie je znova weberovský pojem, ktorý Weber sám označuje ako kľúčový pre sociológiu, jej 

“skutkovú podstatu“, to, čo je konštitutívne ako  pre vedu (Weber 1998, s.156):“ jednanie, tj. ľudské chovanie, 

kde jeden, alebo viacero jednajúcich spojuje toto jednanie s nejakým zmyslom, ktoré orientuje jedinca voči 

inému jedincovi, a na základe toho sa orientuje vo svojom zmysle“ 

. Základný pojem sociológie je sociálne jednanie. Toto Weberovo určenie nie je, myslím, treba chápať 

len ako fiat, voluntarizmus teoretika konštruujúceho ideálne typy, ale v kontexte zámeru naviazať sociálnu vedu 

na koncept jednajúceho jedinca neseného subjektívnymi/praktickými hodnotovými súdmi, ktoré dávajú zmysel 

jednaniu. 



60 

 

ale s odkazom na násilie.41 Politická dominancia je charakterizovaná ako legitímne užitie 

násilia. Tu sa dostávame do určitého pojmového napätia, dvoch spôsobov ako možno 

vykladať politickú sféru – na základe pojmu dominancie (príkaz plnený ako maxima), alebo 

ako legitimitou zastrené násilie.  

 Každopádne, pri diskusii o politickej moci Weber vo svojej mníchovskej prednáške, aj 

v príslušnej kapitole ekonomiky a politiky Weber po definovaní, čo je moc a čo je politický 

zväz/štát, pristupuje k definícii legitimity a jej rôznym podobám: tj. rôznym podobám toho 

kto a prečo si niekto nárokuje autoritu (v zmysle nárokovania si panstva/právo dávať príkazy) 

a prečo niekto tieto príkazy plní. 

Weber definuje tri42 resp. štyri 43ideálne typy legitimity: 

- Legitimita silou tradície (platnosť toho, čo vždy bolo) 

- Silou afektu (obzvlášť emocionálnej) viery – platnosť nanovo zjaveného alebo 

paradigmatického 

- Silou hodnotovo racionálnej viery – platnosť toho, čo bolo odvodené ako absolútne 

platné 

- Silou pozitívneho ustanovenia, v ktorého legalitu44 sa verí45 

V prednáške „Veda ako povolanie“ Weber kritizuje a intelektuálne sa vysporiadáva s druhým 

typom , s „ legitimitou silou hodnotovej racionality“46, jedná sa totiž hlavne o projekty 

„katedrového proroctva“ kde platnosť a racionalita predáva určitému učeniu autoritu byť 

vodítkom v živote. Ďalší typ, „legitimita silou tradície“, v modernej Európe, zbavujúcej sa 

kráľov prestáva byť silou legitimizujúcou panstvo. Zostáva legitimita silou afektu a silou 

pozitívneho ustanovenia.  

                                                 
41 O kritike prepojenia násilia s politikou sa píše v eseji O násilí Hannah Arendtovej (Arendt 1979), kde je Weber 

priradený k autorom, ktorí odvodzujú politickú moc od násilia. Arendtová sama považuje fundovanie politickej 

moci, ktorá ide naprieč tradíciami a spája „Marxa s Weberom a Voltairom“ za zarážajúce. Každopádne 

Weberovo pojatie politického zväzu/politiky je komplikovanejšie, než ako ho prezentuje Arendtová: dominancia, 

ako ju definoval v diele Ekonomika a Politika je nesená vnútorným napätím – použijúc kantovskú terminológiu, 

keď niekto prikazuje som objektom, prostriedkom druhého dosahovania nejakej veci, súčasne som subjektom, 

pretože príkaz berem ako maximu jednania. Túto istú kontrastnosť má v sebe aj spojenie legitímne násilie. 
42 V prednáške Politika ako povolanie 
43 V prvej kapitole práce Ekonomika s Spoločnosť 
44 Weber ako zdroje legitímnosti platnosti legality považuje (ideálnetypicky) a)oktroj, tj. Na základe panstva 

človeka nad človekom, ktorý je považovaný za legitímny a b)silou dohody tých, ktorí sú zainteresovaní  
45 Je prinajmenšom zaujímavé, že vo všetkých prípadoch figuruje odkaz na „vieru“. A aj keď v kontexte 

v prípade legitimity silou tradície viera nefiguruje, hneď v ďalšom odseku Weber identifikuje platnosť na 

základe sakralizovanej tradície ako najstaršiu a najuniverzálnějšiu. 
46 Príkladom takejto koncepcie je právny a politický režim založený na koncepcii prirodzeného práva (Weber 

1998, s.170) 
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 Prvý ideálny typ sa pojí s postavou kondotiéra, proroka, v západnom svete miest 

hlavne demagóga-  je založený na dôvere, poslušnosti (a odmenách) medzi „nositeľom 

daru“/“charizmy“ a jeho učeníkov.  Je to legitimita založená na medziľudskom vzťahu. 

 Na druhú stranu, legitimita pozitívneho ustanovenia sa neodvoláva na moc „človeka 

nad človekom“, ale odkazom na ustanovenia, na povinnosti voči pravidlám, ktoré mám plniť, 

neodkazuje sa na panstvo človeka nad človekom, ale na autoritu slova/pravidla/maximy nad 

človekom.  Ideálnym predstaviteľom tohto  typu legitimity je samozrejme právnik. Vláda 

ustanovení je takpovediac kongeniálna s nástupom moderného štátu a byrokracie a tenduje 

k železnej klietke racionality.  

 Čo sa týka tendencii k monopolizácii moci, racionalizácii, demokratizácii 

a byrokratizácii, ten zdieľajú všetky západné štáty, dôležitý rozdiel je, či sa v procese 

konštitucionalizácie a demokratizácie  v priebehu stáročí monopolizovaná moc dostala do rúk 

panovníka alebo parlamentu. Ak panovníka tj. diletanta, ktorý nevie vládnuť, nastupuje do 

stredu moci úradnícky minister – kvalifikovaný a verný panovníkovi (ako v Nemecku). Ak 

parlament – vytvorila sa pozícia šéfa kabinetu a volebného lídra, ktorý zbiera vo voľbách 

hlasy, aby strana, a záujmy, ktoré sú na ne naviazané, boli naplnené. Volebný líder tak bude 

vládnuť, ale jeho kvalifikáciou nie je v prvom rade vzdelanie, ale schopnosť, aby mu čo 

najviac ľudí odovzdalo svoj hlas, resp. aby v konflikte s opozíciou47  

 Monopolizácia moci, konštitucionalizácia a demokratizácia, racionalizácia 

a byrokratizácia sú takpovediac civilizačnými tendenciami na Západe.  Uprostred týchto 

tendencií by ale mala byť zachovaná pozícia politického vodcu a inštitúcie, kde by s politické 

vodcovstvo, resp. jeho étos mohol reprodukovať, kde by existovalo panstvo autoritou človeka 

nad človekom.   

Prvý krok k rekonštruovaniu étosu politického jednania je postulovanie zodpovednosti 

za vec. Živel politického lídra (ako ho charakterizuje lídra), je straníctvo, boj a vášeň. 

Politický líder „slúži svojmu démonovi“, svojim hodnotám., živel politika je živel tržiska. 

Weber síce vždy hovorí o politickom lídrovi v singuláru, jedná sa ale o viac lídrov – na 

tržisku sa potýkajú hodnoty, a plurál je dôležitý – keďže vládne polyteizmus hodnôt, existuje 

aj pluralita politikov/politických strán.  

                                                 
47 Weber uprednostňuje väčšinový systém, pretože pomerný systém je prejavom demokracie bez vodcov, pretože 

dáva záujmovým zväzom možnosť, aby si vynútili kandidovanie svojich poslancov, a tak vytvárali nepolitický 

parlament, kde nebude miesto pre politické vodcovstvo 
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Druhý krok je oddelenie vedy a posledných hodnôt: to má podobný zmysel ako 

oddelenie správy/byrokrata a politiky, a to je zachovanie sféry slobody pre jednotlivca, 

a určitý typ slobody/otvorenosti k zmene v spoločnosti, resp. aby existovala možnosť, aby 

mohol byť uctievaný každý boh/démon uctievaný.  

A ako nemenej dôležitý prvok, aby určitým spôsobom podstatné spoločenské dianie 

mohlo byť odvodené so zámerného jednania človeka smerom k druhým – so zámerného 

sociálneho jednania. Vláda úradníka, ktorý plní pokyny dané mu zákonom, a ako taký, ak 

splní svoju povinnosť pred zákonom, nie je za dôsledok jednania nijak zodpovedný a vlastne 

ho ani nemusí zaujímať , je v tomto kontexte rovnako kritizovateľný ako predstava 

spoločnosti ako spontánneho systému, ako dôsledok nezámerných akcií rôznych ľudí, ako 

spontánny systém transakcií a interakcií ľudí bez vzájomného kontaktu. Ako človek ako 

subjekt má byť aj v sfére slobody – určovať a spätne hodnotiť svoje hodnoty a postoje, tak aj 

spoločnosť štát má mať obdobný charakter.  

Veda a politika má u Webera rovnaké ontologické predpoklady, charakteristiku sveta 

hodnôt a jednajúceho subjektu. Zmysel kultúrnej vedy:  zabraňovať sugescii vedeckej 

politiky, a objasňovaniu cesty, ktorý  sociálna veda ešte umožňuje, aby subjekt/politik skladal 

účty o poslednom zmysle svojho jednania (Weber 1998, 130) sa orientuje na politika, na 

politickú sféru: veda ho upozorňuje, na možnú nekongruentnosť medzi poslednými 

hodnotami svojho jednania a jednaním samotným, tj. jasnosť. 

 Weber identifikuje tri rozhodujúce vlastnosti pre politikov: vášeň, zodpovednosť, 

odhad/odstup. Vášnivosť v zmysle zaujatie vecou a vnímanie vlastnej zodpovednosti voči 

určitej veci, tj. vedomie, že ja som ten, ktorý má v kontexte určitej veci niečo vykonať, ja ju 

reprezentujem vo svete, bezo mňa nemá zastáncu – zodpovednosť  a vášeň sú takpovediac 

motory jednania. Tie ale musia byť doplnené odhadom – odstupom. Tu práve má veda, ako ju 

definuje Weber, má  kľúčovú úlohu: cvičí v schopnosti „nechať na seba pôsobiť realitu 

s vnútorným odstupom a pokojom“  - ak si znovu porovnáme požiadavky pre vlastnosti 

politika a prísľub kultúrnej vedy, je zrejmé ako sa navzájom dopĺňajú48.   

                                                 
48 Poskytuje znalosť o technike tj. ceste ako sa dopracovať k danému účelu – tj. „pre daný účel x predstavuje 

vhodný prostriedok jedine opatrenie y, alebo ešte opatrenia y1 a y2, medzi y, y1 a y2 existujú také a také 

rozdiely v pôsobení a prípadne v racionalite 

1. Upozorňuje na riziká opatrení:  pri dosiahnutí x budeme asi musieť pristúpiť na vedľajšie následky z, z1, 
z2. (Weber 1998, s. 98), veda tak upozorňuje na poznatok gréckych tragédii – nezamýšľané dôsledky 
môžu poprieť účel jednania, spoločenská veda na túto skutočnosť môže upozorńovať 
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A tak, aj keď Weber vytyčuje dualitu „posluchárne a tržiska“, aj keď kritizuje 

katedrových prorokov a obecne vedeckú politiku, ako ju forsírovala marxistická ortodoxia49, 

v dôsledku to neznamená príklon k politickej intuícii praktika, ktorý pozná pravidlá hry, 

neznamená to, že vedecká racionalita nemá pre politiku žiadny význam. Teória vedy 

u Webera  vytvára miesto pre politiku, a je konštruovaná ako dobrý služobník politiky ako 

miesta, kde sa rozhoduje o účeloch, ktoré budú presadené.  

II.4. Morgenthau: moc a veda. Možnosti sociálnej vedy pre politiku. 

 Vzťah Hansa Morgenthaua k dielu Maxa Webera je pomerne dobre popísaný 

v súčasnej produkcii teoretikov medzinárodných vzťahov v kontexte realistickej školy 

(Turner 2008), (Barkawi 1998), (Smith 1987), (Turner a Mazur 2009): Obmedzenie pre 

vedecké skúmanie, ktoré nachádzame u Maxa Webera nachádzame aj u Hansa Morgenthaua, 

dokonca aj základné vyznenie Weberovej prednášky „Veda ako povolanie“ a textu „Scientific 

Man an Power Politics“, tj. „nesľubujte si od sociálnej vedy čo nedokáže naplniť.“ Na rozdiel 

od Carla Schmitta sa však ako Weber tak aj  Morgenthau snažia ukotviť miesto pre 

spoločenskú vedu , jej praktický a mravný význam pre spoločnosť. 

 V kontexte nových skúmaní textov autorov klasického realizmu, pokusu o oživenie 

myšlienok a predstáv klasického realizmu v kontexte teórie medzinárodných vzťahov, sa téma 

pojatia vedy u Morgenthaua dostala do pozadia50 ako v zásade málo nosný a neúspešný 

                                                                                                                                                         
2. Vyjasňuje súvislosť účelu s hodnotovou sférou – jestli zastáváme nějakou hodnotu, kterou chceme 

prosadit, musíme použit ty a ty prostředky, přitom tyto prostředky, a tu nám pomáhá věda tento 
konflikt identifikovat, jsou s hodnotami, které chceme prosadit nekongruentní . 

3. Veda (na spôsob teologie) dokáže racionalizovat a systematizovat sféru hodnot. (Weber 1998, s. 131) 
4. Dokáže identifikovať zmysel jednania, a ukázať aho ako nesamozrejmý, ako sugesciu 

49 Marxismus vo svojej ortodoxnej forme je pre Webera príkladom neprijateľnej vedeckej politiky.. Laclau a 

Mouffe tvrdia, že marxistická teória v kontexte marxisticke ortodoxie„ Namiesto toho, aby slúžila 

k systematizácii pozorovatelných dejinných tendencií, povyšuje sama seba za záruku, že tieto tendencie časom 

splynú s typom sociálnej artikulácie, ktorú navrhuje marxistická paradigma. (Laclau a Mouffe 2014, s.41)  
50 Dá sa povedať, že Waltzova téza o „realistickom myslení“ a „neorealistickej teórii“ našla potvrdenie aj 

u súčasných reformulátorov klasického realizmu: zaujímavé sú (filozofické) myšlienky ako fundovanie politickej 

sféry, premýšľanie vzťahu demokracie a medzinárodnej politiky, vízia sebe kritického republikanizmu, politickej 

morálky, koncept národného záujmu atd. Formulovanie teórie sociálnej vedy pre politiku, ako sa jej venuje 

Morgenthau je považovaný skôr za neúspešný projekt plný protirečení (Molloy, 2006, 79n), alebo až za tragickú 

situáciu, kde jeho teória politickej vedy formulovaná v „Politics among the nations“ posilňuje tendencie, ktoré 

kritizoval, ktorými pohŕdal (Guzzini 1998, s.54) Barša vykladá diskrepanciu medzi „prvým“ a „druhým“ 

Morgenthauom ako otázku stratégie presadenia svojej vízie, nedbajúc na nezlučiteľnosť dvoch projektov: 

Morgenthau sa rozhodol „vtesnať obsah svojej pôvodnej politicko-filozofickej pozície do formy, ktorá je s ňou 

v rozpore. Politická múdrosť navlečená do hávu vedeckej doktríny prestáva byť politickou múdrosťou. K tomuto 

riskantnému kroku priviedlo Morgenthaua zistenie, že zahraničnú politiku už na nevedie aristokratická elita 

vzdelávaná k svojmu remeslu rodinou, ale technokratická elita vzdelávaná ku svojej profesii univerzitou.“ 

(Barša,2008, s. 79) 
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projekt. Realizmus sa v kontexte „reflexívneho realizmu“ sa rekonštruuje ako studnica 

zaujímavých potenciálne nosných myšlienok o moci, politickej sfér, o fungovaní westfálskeho 

systému a vyvažovania mocí, nie ako vedecká teória51. Nasledujúci text je pokusom 

o rekonštrukciu Morgenthauovho pojatia vedy pre politiku – popíšem ju ako v zásade 

weberovský počin – na báze základnej predstavy  (inšpirovanej antikou, rámcovanou 

tragickým bytím človeka) o možnostiach a dilemách ľudského jednania (na základe určitého 

pochopenia „ľudskej podmienky“, alebo inak, na základe explicitne určenej ontológie 

politického jednania v kontexte mravného a iných druhov jednania) formuloval Morgenthau 

pojatie vedy, ktorá tejto predstave odpovedá. 

II.4.I. Čo je teória a z akého zdroja pochádza, aký účel má plniť? 

Veda je pre Morgenthaua pokus učiniť skúsenosť rozumne vedomou, a to teoreticky 

platným, systematickým spôsobom52. Pre Morgenthaua  je veda v širokom slova zmysle, 

spôsobom, ako si uvedomiť vo svojej skúsenosti „ľudskú podmienku“ (Morgenthau 1972, 

s.31) Svoju esej Veda: Služobník alebo pán? Morgenthau uvádza citáciou z Pascala: „Velkosť  

človeka spočíva v tom, že o sebe, aký je biedny. Strom to o sebe nevie. Je biedne vedieť 

o sebe, že som biedny. Je ale súčasne veľkolepé vedieť o sebe, že som biedny.“ Veda teda nie 

je pre Morgenthaua ani tak metóda, ako dôjsť k platným záverom/formulám fungovania 

spoločnosti, je to skôr spôsob, ako akým dnes človek naplňuje svoje „človečenstvo“ – 

vedomie seba a sveta. Veda tak má svoj zmysel v spoločenskom tkanive – postupne sa ale 

vedomie dôležitosti, vedy pre človeka, jej zmysel stráca:   

- antický ideál „poznanie pre poznanie“ nie je nosný.  

 - Prehnané „pseudonáboženské“ očakávanie od vedy (scientizmus) tj. premenu 

prírody a spoločnosti, ovládanie ľudského jednania, sociálne plánovanie, prísľub pretvoriť 

homo faber v homo deus, vytvorilo spoločnosť,  ktorá ohrozuje samú seba svojim znečistením 

a rizikom jadrových vojen:  svet, ktorý mala veda vylepšiť/premeniť  (Morgenthau 1972, s.2) 

končí sklamaním a je sebedeštruktívny Veda, resp. jej produkty dokonca  podľa Morgenthaua, 

                                                 
51 Túto pozíciu háji aj Guzzini: „Je nemožné realizmus proste len tak pohodiť na smetisko dejín a začať znovu. 

Aj keď realizmus ako čisto kauzálna teória neuspel, v názoroch mnohých účastníkov i pozorovateľov 

medzinárodného diania je zreteľný vplyv rôznych premís realizmu. Aj keď nie je možné povedať, že by bol 

teóriou, ktorá nám pomáha porozumieť reálnemu svetu na základe objektívnych zákonov, jedná sa o pohľad na 

svet, ktorý nám vnukuje celý rad myšlienok a prestupuje jazykom, ktorý bežne používame, keď chceme dať 

tomuto svetu zmysel“ (Guzzini 1998, s.244) Realizmus sa ocitá na rozcestí: Buď sa vydá vedeckou cestou, alebo 

sa vráti k svojim normatívnym a historickým koreňom. (Guzzini, 1998, s. 269) 
52 Zmysel vedy – vedomie seba a vedomie sveta nie je niečím, čo naplňuje výlučne veda, v rôznych dobách túto 

funkciu plnilo náboženstvo, filozofia, umenie.  
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ničí sféru vnútornej slobody, autonómie jednajúceho subjektu (Morgenthau 1972, s.3) Veda 

pomocou technológie tak vytvorila svet, kde je jedinec objektom technologického vývoja – je 

odsúdený v bezmocné dvíhanie pästí proti anonymným silám kontrolujúcim podstatnú časť 

jeho života (Morgenthau 1972, s. 4)  

Naivná ambícia vedy (premeniť ľudskú podmienku „homo faber v homo deus“) teda 

sklamala. Morgenthau ale nevidí ako nosnú ani romantickú negáciu vedy: „Medzi dvomi 

extrémami, kvázináboženskou dôverou vo vedu, a kvázináboženským znechutením z vedy, sa 

musíme sami seba pýtať, aké je správne miesto vedy v kontexte náčrtu človeka, aký je jej 

zmysel, čo môže a čo nemôže vykonať, čo by mala, a čo nesmie. Je si vedec vedomý dnes 

svojho povolania?“ (Morgenthau 1972, s. 5) A Morgenthau trvá na tom, že povolanie vedca je 

spojené s objasnením zmyslu vedy. Vedecká práca totiž pre Morgenthaua nespočíva v prvom 

rade v schopnosti určiť správny výsledok na základe analýzy empirických faktov, a začleniť 

tento dôsledok do logického bez rozporného systému – to je síce prejavom  inteligencie, no 

k povolaniu vedca ešte patrí schopnosť použiť túto schopnosť  morálne relevantným 

spôsobom. Nejde len o schopnosť rozlíšiť pravdivé od nepravdivého, používať správne 

metódu, ide o schopnosť pýtať sa otázky, na ktoré by sme mali poznať odpovede. A na to, aby 

sme túto schopnosť získali, potrebujeme mať predstavu o zmysle vedy, v Morgenthauovom 

prípade o zmysle politickej vedy. (Morgenthau 1972, s.11) 

Zmysel vedy a ambície iných sfér a hodnôt. Ohrozenie zmyslu vedy z vonku i z vnútra 

 Morgenthau tvrdí, že v situácii, keď veda stratila svoj zmysel odkazom na 

transcendentnú sféru – jej sociálne, ekonomicky a morálne melioračná funkcia prestala byť 

dôveryhodná, stala sa veda služobníkom vlády – vákuum hodnôt špecificky vlastných vede 

zaplnila sféra, ktorej hodnotám má slúžiť (získavanie, udržovanie a demonštrácia moci) 

a ktorej hodnotám a záujmom dáva zvláštnu dôstojnosť “pravdy“. Veda tak slúži vláde ako 

nástroj za účelom získavania a udržovania moci – čo má neblahé dôsledky pre vedu a jej 

prísľub pre spoločnosť ale aj politickú sféru. Vedu tak nahrádza ideológia. „Do veľkej miery 

veda racionalizuje a ospravedlňuje pozíciu, ktorá by inak bola ospravedlniteľná len zo 

subjektívnych pozícii osobného záujmu a názoru. Ideologické využívanie vedy, ktorá pridáva 

určitej pozícii punc pravdy a nevyhnutnosti je obzvlášť efektívna pri mobilizovaní podpory 

určitých skupín pre záujem a presvedčenie, ktorý tieto skupiny nezdieľajú.“ (Morgenthau 

1972, s. 22) Okrem toho vláda, pomocou svojich projektov, môže určovať predmet skúmania, 
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čo potenciálne zvýši jej moc, alebo naopak, vylučovať z okruhu otázok tie, ktoré by moc 

mohli zmenšiť, poprípade delegitimizovať.  

Ďalším dôsledkom straty zmyslu vedy je to, že ju nahradí záujem vedca – Subjektívny 

záujem vedca presadiť sa alebo ubrániť svoju pozíciu sa pri absencii „objektívneho 

transcendentného zmyslu vedy“  stáva zmyslom vedeckého bádania. „Namiesto pokusom 

pochopiť realitu teoretickým, systematickým spôsobom, teórie o teóriách začnú byť hlavnou 

starosťou vedy“ Akákoľvek kontroverzná téme je treba sa vyhnúť, alebo ju spracovať tak, aby 

podporila ambície vedca. „Sociálna veda sa stáva sekularizovaným talmudizmom, 

nefunkčnou spoločenskou hrou s metodológiou a terminológiou prístupnou len iniciovaným“ 

a ďalej „Vedecký problém začína pripomínať tajničku, ktorej riešenie možno prináša istý druh 

estetického zadosťučinenia, a náhodne aj určitú vedomosť, ktorá je ale bezvýznamná pre 

systematickú, teoretickú znalosť, ktorá je hodná poznania“ (Morgenthau 1972, s.20) . 

 Veda je teda „projekt“ nesený svojim zmyslom, ktorý sa ale vytráca, a vzniká 

„bezvýznamná veda“.   

Maxima Hovoriť pravdu moci 

Kde teda vidí Morgenthau zmysel vedy? V tomto kontexte sa Morgenthau odvoláva neustále 

na pojem pravdy, v kontexte politickej vedy je to povolanie vedca „hovoriť moci pravdu“. 

Koncept pravdy pritom odvodzuje s antickej aristotelskej predstavy pôvodu filozofovania z 

„šoku a užasnutia“, teda zo situácie, keď človek prichádza do styku s niečím nepredvídaným 

a nepochopiteľným (Morgenthau 1972, s. 25). Človek má určitú predstavu o svete, a o svojom 

mieste v ňom, no odrazu sa dostáva do situácie, keď určitá skúsenosť tieto predstavy dáva do 

otázky a človek zažíva určitý vážny intelektuálny otras.  To, čo nezapadá do určitého 

systematického racionálneho obrazu sveta predstavuje tajomstvo, div, a teda ohrozenie: 

Vedomie, že  vo svete, ale aj v človeku existujú sily, ktoré sú mimo pochopenia, a ktoré môžu 

potenciálne zničiť svet, a ktoré súčasne popierajú ľudskú sebadôveru sú súčasťou situácie 

tohoto existenciálního šoku53. V tomto kontexte existenciálneho otrasu vzniká podľa 

Morgenthaua túžba poznať pravdu – pochopením a vysvetlením na prvý pohľad 

nevysvetliteľného vo svete aj vo vlastnom vnútri sa odoberú danej skúsenosti jej tajomné 

a udivujúce kvality. Nevysvetliteľné sa stane známym, a hrozba chaosu sa stratí, pretože 

                                                 
53 V v tomto kontexte môžeme vidieť freudovské pojatie racionality ako uchopenie, racionalizácia a ovládnutie 

temných síl vo vnútri člověka – o vzťahu myslenia Hansa Morgenthaua a Sigmunda Freuda viď. (Schuett 2010) 
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skúsenosť bola zakomponovaná do (racionálneho) systému, takže jej dôsledky už nie sú 

nepredvídateľné54, svet sa znovu, aspoň na malý moment, stáva vlastníctvom ducha.  

 Svet a nové skutočnosti, nové situácie, ktoré nezapadajú do predstáv, ktoré sú 

nepredvídané, neznáme, ktoré popierajú naše očakávania a nádeje, ktoré predstavujú najväčší 

zdroj ohrozenia, sú práve objektmi, o ktorých potrebujeme zistiť „pravdu“, ktoré potrebujeme 

systematicky uchopiť a začleniť do nášho myšlienkového sveta, poprípade, v niektorých 

prípadoch sú tieto nové skutočnosti výzvou na pretvorenie nášho myšlienkového sveta. 

 Morgenthau v kontexte popisovania zmyslu vedy prichádza s predstavou sveta, 

v ktorom sa zjavujú nové skutočnosti, ktoré ohrozujú človeka a svet, potenciálne krízové 

situácie – prvý krok, ako tieto situácie zvládať, a to je základný zmysel vedy, je pomenovať 

a racionalizovať ich. To ale znamená, že objekt záujmu vedy sa neustále mení, a s nim 

potenciálne aj racionálny systém, pomocou ktorého svet uchopujeme. Zisťovať pravdu 

znamená bojovať proti chaosu a iracionalite ohrozujúcej človeka a jeho svet.55 

To tiež znamená, že pravda o politike je historicky a spoločensky podmienená – šok 

a úžas ktorý vedie ku kladeniu otázok vychádza zo špecifickej konštelácie vedenia a reality 

resp. ich nesúladu, medzery, a záujmom vedca ju zaplniť, sociálne je podmienená aj myslenie  

vedca: „Myseľ politického vedca je vytváraná spoločnosťou, ktorú skúma. Jeho výhľad, 

intelektuálny záujem, je určovaný jeho príslušnosťou k ekonomickým náboženským 

a politickým skupinám“ (Morgenthau 1958, s.35). „Osobný kalkul“ vedca taktiež orientuje 

a limituje skúmanie, - pravda o politike analyzovaná a odhaľovaná spoločensky ukotvenou 

mysľou je taktiež spoločensky ukotvená. Perspektíva pozorovateľa určuje, čo môže byť 

poznané a ako to má byť vyložené – pravda politickej vedy je nevyhnutne čiastočná pravda 

(Morgenthau 1958, s.36) To možno považovať za normálnu situácii - To isté platí dokonca aj 

o metóde skúmania – rozdielne typy spoločnosti do rozličnej miery schvaľujú  resp. odmietajú 

rozličné spôsoby skúmania- humanisticky a nábožensky ukotvené spoločnosti majú tendenciu 

dívať sa na kvantitatívny a experimentálny výskum s podozrením, ten istý osud zdieľa 

                                                 
54 Pojatie „hľadanie pravdy“ a popis existenciálneho otrasu s neznámeho sa veľmi podobá predstave paradigmy, 

ich krízy a zmien. Vedecký výzkum prichádza pravidelne s niečim prekvapivým, so skutočnosťami ktoré 

naštrbujú stávajúcu predstavu o fungovaní sveta, a sú výzvou, ktorý obraz sveta buď mierne modifikuje alebo 

radikálne premieňa. (Kuhn 1997, s,62-63) 
55 Čo predstavuje šok a úžas pre Morgenthaua ako zakladateľa teórie medzinárodných vzťahov? Čo je nutné 

skúmať, o čom je dôležité zistiť pravdu? Tu kladie Morgenthau v zásade dve odpovede: v 40. rokoch je to nástup 

fašizmu a druhá vojna, v 60. rokoch sa intelektuálny záujem Morgenthaua mení, je ním absurdnosť moderného 

sveta technológie a posun o premýšľaní možností svetového štátu.  
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filozofické skúmanie a racionálna dedukcia vo vedecky orientovanej spoločnosti (Morgenthau 

1958, s.38)56 

 To, čo Morgenthau nazýva scientizmom je zlyhanie vedy, ktorá sa nechala viesť 

formou a vzorom, ktorý nebol vhodný pre skúmanie sociálnych javov (nerešpektovala 

špecifiká ľudského jednania, „ľudskú prirodzenosť“), nerešpektoval špecifiká objektu 

skúmania, a svoj zmysel. S kritikou scientizmu, ako je vidieť ešte pre Morgenthaua nezomiera 

projekt sociálnej vedy – dokonca je kľúčové, aby sa ustavil lepší rámec pre spoločenskovedné 

skúmanie, a to práve na základe poučenia sa s omylov scientizmu. Ambícia rekonštruovať  

systematický racionálny systém poznania o politike ale zostala. To, že bolo treba ustaviť 

politickú vedu odôvodňuje Morgenthau práve otrasom 30. a 40. rokov : „V našej dobre 

vyviera ohrozenie človeka s politiky, tj. túžby ovládať človeka človekom.“ Morgenthau tvrdí, 

že vedeckému skúmaniu politiky doteraz zabraňovali pseudovedecké vysvetlenia, ktoré vojnu 

popisovali ako konflikt nezlučiteľných ideí, alebo materiálnych záujmov , čím ukazovali 

konflikt ako niečo iného, čím v skutočnosti bol. „Zrnko pravdy v týchto materialistických 

a idealistických interpretáciách politického fenoménu je asi tak veľké, ako v obrazoch 

homérskych hrdinov, ktorí videli bohov účastniacich sa ich boja o moc.“ (Morgenthau 1972, 

s. 31) Realistom, ako tvrdí Morgenthau sa vysvetlenia konfliktu odkazom na mimopolitické 

hodnoty (profit a ideje) „znudil“ a bol nedostatočný, zabraňoval od skúmania fenomén, ktorý 

bol kriticky dôležitý pre ľudstvo. Nástup Hitlera a fašizmu sa stal šokom, ktorý si vyžadoval 

náležitú reakciu – rekonštruovanie politickej sféry, jej odôvodnenie, spôsob fungovania.  

II.4.II Politická veda a prirodzenosť človeka – zmysel koncepcie animus dominandi 

Veda a jednanie, veda o jednaní, zmysel politické vedy 

 Každopádne, s rekonštruovaním „animus dominandi“ a boja o moc (človeka nad 

človekom) a jej teoretické uchopenie vyvstáva otázka, podobne ako u Webera a ďalších vzťah 

vedy a politiky tj. vzťah teoretického vedenia, a cieľavedomého jednania. Aké sú rôzne 

variety vzťahov vedy a politiky a aké nesú riziká? 

Morgenthau vychádza, podobne ako iní starovekí a súčasní myslitelia z duality vita activa 

a vita contemplativa, veda o politike je tak takpovediac spájanie oleja a vody – kontemplácia 

o jednaní. Veda o politike sa zaoberá predmetom, ktorý je pre ňu cudzí, hodnoty vita 

                                                 
56 Aby nedošlo k nedorozumeniu, neznamená to, že filozofické a teoretické skúmania sú nevedecké, vedeckosť 

v tomto kontexte skôr odkazuje na „scietismus“ – odkaz na vedecké skúmanie podľa vzoru prírodných vied 
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contemplativa sú cudzie hodnotám vita activy (Morgenthau 1972, s. 34) Z perspektívy 

požiadavku jednania a zmeny sveta má samozrejme prednosť „vita activa“ – jednanie, nie 

myslenie mení svet. Ak ide teda o jednanie, o schopnosť jednať, s ktorou sa pojí moc/panstvo, 

má samozrejme u  Morgenthaua  prednosť vita activa. Veda o politike ani nie je nutná, pokiaľ 

existuje súvislosť medzi zámerným jednaním a dôsledkami, ktoré vyvolá. Pokiaľ taká 

súvislosť existuje, politik/človek je presvedčený, že jeho myšlienkový obraz sveta odpovedá 

realite. Pokiaľ sa tak nedeje – pokiaľ nastáva tá prekvapivá situácia, že zámer jednania 

neodpovedá dôsledkom, resp. dôsledky sa obracajú proti zámerom jednajúceho, nastáva dopyt 

po vede – vážny záujem o vedu (u jednajúceho) nastáva, keď svet stvorený jednaním 

neodpovedá zámeru, keď svet prestáva byť miestom pre zámerné jednanie (Morgenthau 1972, 

s.38) Politická teória vznikala práve v situácii takejto politickej krízy, svet, v ktorom jednanie 

malo niesť očakávané výsledky sa stratil – či už Augustínov traktát o Obci božej v kontexte 

pádu rímskej ríše, Machiavelliho práce v kontexte rozpadu stredovekej politicko-teologickej 

syntézy a problémov talianskych republík reagujú práve na túro situáciu.  Situácia krízy, 

prechodu, vytvára dopyt po politickej teórii. Súčasne ale neplatí predstava aritmetickej 

závislosti – viac teoretickej znalosti – lepšia politika. Prísľub novej vedy o politike musí 

spočívať na obrazu vzťahu vita activa a vita contemplativa, vyžaduje si prvotnú predstavu 

rôznych vzťahov medzi vedením a mocou, rôzne konštelácia a riziká s tým súvisiace.  To, že 

medzi vedením a úspešnou politikou neplatí vzťah priamej úmery, si uvedomuje aj Hans 

Morgenthau – lepšia kalibrácia vzťahu vedy a politického jednania, než kolonizácia politiky 

vedeckou analýzou je namieste. Morgenthau súhru štyroch prvkov, ktoré sú důležité pre 

politické jednanie – a)znalost teorie je prvá z nich, ale nie jediná. 

Alebo inak dôvodom neúspešného jednania nie je len nedostatočná znalosť teórie: 

b)neznalosť faktov57 a hlavne c)nedostatok vôle urobiť to, čo podľa vlastnej teoretickej 

                                                 
57 V tomto kontexte môže teoretická znalosť politiky vypomôcť dedukciou – zo známych vecí vyvodiť neznáme, 

ale len do určitej miery. Na druhú stranu, vytvátranie empirickej vedy, a na empirickej vede založenej politiky, 

ako toho bol svedkom v Spojených štátoch v dobe administratívy prezidena Kennedyho (v ktorej pôsobil ako 

poradca) nie je podľa Morgentaha nosná: Empirická veda a na nej založená politika je nesená ideálom vedca, 

ktorý má odvahu pozrieť sa faktom do tváre a vôľu a schopnosť vysporiadať sa z každým problémom vjeho 

špecifických súvislostiach (Morgenthau 1962, s.60) Táto predstava je chimérická: Fakty nemajú spoločenský 

význam v sebe. My selektujeme z prúdu života špecifické situácie a vkladáme do nich význam – na základe 

nádejí obáv, účelov atď., a vytvárame tak spoločensky významný fakt. Vnímaný sociálny svet je teda produkt 

ľudského vedomia a predpokladá určitú teóriu spoločnosti, akokoľvek nereflektovanú a fragmentárnu 

(Morgenthau 1962, s.60) Teoretické a empirické poznávanie nie sú protikladmi, v každej „empirickej vede“ sa 

skrýva teoretický prvok, určujúci, čo je významné a čo nie, aký fakt sa počíta v argumentácii a aký nie. 

Nevolíme si medzi abstraktnou spoločenskou filozofiou a na faktoch založenou vedou: volíme medzi 

reflektovanou konzistentnou filozofiou korešpondujúcou s realitou, ktorá nám slúži ako sprievodca 

k porozumení a jednaní, a implicitnou nereflektovanou filozofiou, ktorá nesie riziko zmätenia v porozumení 

a néuspechu jednania (Morgenthau 1962, s. 61) 
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vedomosti a znalosti faktov v kontexte daného účelu má byť vykonané (strach politikov jednať, 

neschopnosť opanovať realitu vedie k reaktivite a udržovaniu štátu quo), ambícia teórie 

nahradiť vôľu politika vedeckou analýzou58 (ktorá vedie tiež k paralýze jednania) sú dôvodmi, 

prečo znalosť teórie nevedie k robustnému výsledku. Medzi teoretickou znalosťou, 

a dostatočnou vôľou požaduje ešte Morgenthau vyvažovaciu vlastnosť – d)politickú múdrosť, 

teda určitý politický talent, odhad a schopnosť uchopenia rôznych záujmov, rôznych druhov 

politických síl v súčasnosti a budúcnosti do jedného obrazu, a dôsledok jednania na tieto sily 

a záujmy.  Objasnenie vzťahu medzi jednaním a myslením- že motorom k jednaniu nie je 

„kontemplácia“ ale „vôľa“, určitá vášeň, a že k tomu, aby vôľa dosiahla svojho cieľa, nestačí 

len znalosť faktov a systematická  racionálna predstava o fungovaní prostredia, v ktorom sa 

jednanie odohráva, ale aj určitý talent, intuícia, ktorá zhodnotí protichodné tendencie, 

konšteláciu síl, ich relevanciu59 je takpovediac výsledkom uchopenia vedy a politiky 

v kontexte fynamiky vita activa-vita contemplativa. „Intelekt nie je schopný pohnúť ničím“, 

motorom jednania sú vášne a záujmy: rozum je ako sviečka, ktorá osvetľuje cestu. Na to aby 

ale plnila svoj účel, musí ju niekto niesť a nasmerovávať. Tou silou ale nie je „sviečka sama“ 

ale iná sila – záujem60. (Morgenthau 1947, s.134) Rozum ďalej predstavuje kontrolu ktorá 

zabraňuje „excesu“ vášní, zladzuje pluralitu „vášní“, ktoré sú vo vnútri človeka prítomné. 

Toto predbežné fundovanie politickej sféry a jej vzťahu k vedeckej sfére: otázka 

zmyslu vedy, zdroj, takpovediac vášeň, ktorá núti človeka najprv myslieť a následne vytvárať 

vedu tj. pokúšať sa systematicky a racionálne uchopiť oblasť a problém, na pochopení ktorého 

máme existenciálny záujem, popísanie tendencií, ktoré posúvajú vedca resp. celú vedeckú 

sféru, k strate zmyslu – a ďalej popísanie vzťahu sociálneho jednania a spoločenského 

výskumu, popísanie rizika, ktorý tento vzťah sprevádzajú, to sú myslím dôležité prvky 

predbežného uchopenia terénu politickej vedy.  

                                                 
58 Politický problém nie je možné riešiť pomocou vedeckej analýzy – do politického riešenia patrí aj zohľadnenie 

tlaku konfliktných záujmov a získavanie podpory resp. boja o moc, tj. požiadavky, ktoré relativizujú nároky 

vedeckej analýzy. V tomto kontexte politik, okrem teoretických znalostí, potrebuje ešte poznať určité remeslo 
59 „Znalosť síl determinujúcich politiku medzi štátmi a spôsobov, ktorými sa ich politické vzťahy vyvíjajú, 

odhaľuje dvojznačnosť medzinárodnej politiky. V každej politickej situácii sú prítomné protichodné tendencie. 

Ktorá z tendencii sa presadí je vecou odhadu. Učenec v tejto situácii môže identifikovať jednotlivé tendencie, 

ktoré sú ako možnosti pr´tomné v určitej medzinárodnepolitickej situácii.Môže poukázať na okolnosti ktoré by 

umožnili, aby sa určitá tendencia presadila, a naznačiť pravdepodobnosť, ktorá sa nakoniec presadí“ 

(Morgenthau 1993, s.22) 
60 Tragédia začína, keď táto vášeň odmieta služby rozumu – to je exces vášne. Podľa Morgenthaua existuje ale aj 

exces rozumu „keď sa podriadenie požiadavkám rozumu stane zdroj záujmu a vášně človeka“ (Morgenthau 

1947, s. 136) 
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 Vráťme sa teda k úvodu – u Morgenthaua je kľúčom k mysleniu mega thaumatzein 

úžas z nepoznaného, bolestivé spochybnenie pravidiel sveta a charakteru človeka, ako jej 

predtým rozumel.  Táto situácia je začiatkom a súčasne výzvou k zamysleniu – motorom 

snaženia je poznať pravdu o svete61 zmyslom je znovu vytvoriť niečo na spôsob myšlienkovej 

mapy, obnovenie schopnosti prijímať svet  „do seba“, pričom existujú politické spoločenské 

tlaky zvonku (tlak ku konformite), obecné svetonázorové naladenie (scientizmus), ale aj 

tendencie v kontexte vedeckej praxe (konformita, dôraz na metodologický scholasticizmus, 

tendencia neklásť relevantné otázky), ktoré sú takpovediac nepriateľom „vedy ako morálneho 

záväzku – hovoriť pravdu moci.“ Okrem postulovania zmyslu vedy v „hľadaní a hovorení 

pravdy“ a „ „prinášaniu štruktúry a zmyslu inak neprepojeným a nepochopeným fenoménom“ 

je treba zmieniť ešte dva body určujúce zmysel vedy 

-  Prvým je identifikovanie prostriedkov, ktoré vedú politika k danému cieľu:  ktoré 

kroky s akými zamýšľanými a nezamýšľanými dôsledkami vedú k danému cieľu tj. 

zmysel vedy ako racionalizácie jednanie, ako techné, poradca politika. 

- Okrem týchto úloh politickej teórie ešte Morgenthau požaduje, aby teória 

„anticipovala drastické zmeny v štruktúre politiky a inštitúcií, ktoré musia reagovať na 

nové výzvy“ Súčasťou politické vedy je aj vytvárať realistické utópie – reflektovať 

                                                 
61 Morgenthau vo svojich prednáškach pravidelne postuluje predpoklad, že existuje objektívna pravda, ktorú sa 

snaží vedec objaviť – súčasne neustále opakuje predstavu sociálnej vedy ako historicky a sociálne podmienenej, 

dokonca, úplne vo Weberovskom zmysle tvrdí, že „perspektíva bádateľa určuje, čo je môže byť poznané a ako to 

má byť pochopené. V dôsledku, pravda politickej vedy je nevyhnutne čiastočnou pravdou.“ (Morgenthau 1962, 

s.37) „Politická veda je nevyhnutne založená na úplnom svetonázore – náboženskom, poetickom alebo 

filozofickom, ktorých platnosť pokladá za danú. (Morgenthau 1962, s.41) Na druhú stranu, vo svojich šiestich 

princípoch realizmu postuluje „politický realizmus verí, že politika, tak ako spoločnosť obecne, je ovládaná 

objektívnymi zákonmi ktoré majú korene v ľudskej prirodzenosti“ (Morgenthau 1993, s.4), a „politická veda 

nemusí dokazovať alebo vyvracať filozofickú platnosť týchto svetonázorov, musí ale prepokladať platnosť 

niektorých resp. neplatnosť iných (Morgenthau 1962, s.41). Na prvý pohľad protirečivé výpovede, myslím, nie 

sú prejavom intelektuálnej nepozornosti a nedôslednosti, skôr sú pokusom uchopiť, lepšie povedané postulovať 

dynamiku vedeckého bádania. Základná otázka znie, čo je motorom bádania, čo je motorom vedy – tou je, ako 

už bolo povedané, túžba objaviť pravdu v kontexte úžasu nad hrozivou tajuplnosťou sveta, resp. v kontexte 

otrasu poznanej nedostatočnosti doterajšieho poznania. To sa ale môže diať len vtedy, keď je aspoň predpoklad, 

že takéto jednanie má zmysel, že „pravda o (politickom) svete existuje a je poznateľná“.  Weber tvrdí, že 

Kantova teória poznania z prepokladu, že „vedecká pravda existuje a platí“ a potom sa pýtala „za akých 

myšlienkových prepokladov je to zmysluplne možné“ (Weber 1998, s. 132) a Morgenthauov téza o existecii 

objektívnej pravdy je treba myslím rozumieť v tomto duchu – ako predpoklad, ktorý umožňuje založiť sociálnu 

vedu ako zmysluplný podnik.  

 Okrem tohto rozmeru je v kontexte predpokladu existencii objektívnej pravdy je aj ambícia kritiky 

„neobjektívnej“ ideológie (v mannheimovskom slova zmysle) – teda predstáv, ktoré, javiac sa ako pravdivé, 

plnia spoločenský záujem, sú nástrojom legitimácie. Mannheimovský obraz triedne a aj národne nezakotveného 

intelektuála, a antický obraz Sokrata ako hľadača pravdy, ktorý ale ohrozuje obec (Morgenthau 1962, s.17-18), 

sa vracia v Morgenthauovom obraze sociálneho vedca. Ten ako „rušič kľudu“ má pozíciu „cudzinca“ 

v spoločnosti. „Spoločnosť vytvára na vedca tlak, stavia ho do pozície voľby medzi spoločenskými výhodami 

a pravdou. Čím väčšie sú spoločenské ambície vedca, tým väčšie je pokušenie obetovať morálny záväzok pravde 

v prospech spoločenských výhod.“ (Morgenthau 1962, s.36) Podľa Morgenthaua je spoločensky rešpektovaná 

politická veda protirečenie. 
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spoločenské, technické a iné premeny a domýšľať ich dôsledky. “Veľkí politickí 

utopisti predvídali vývoj a založenie nového politického usporiadania na základe 

realistickej analýzy statu quo doby, v ktorej žili“ (Morgenthau 1970, s.260) Politická 

teória má pripravovať pôdu pre medzinárodné usporiadanie, radikálne odlišné od 

predošlého. Teoretická analýza vie ukázať, že princípy politickej organizácie 

dominujúce od Veľkej francúzskej revolúcie (tj.“politika medzi národmi“) už nie sú 

platné (Morgenthau 1972, s. 259). Hrozba atómovej vojny spravila vojnu  

nezmyselnou a vytvorila dopyt po novej organizácii. Teória tak nemá len popisovať 

a komentovať „politics as usuall“ ale aj otvárať myseľ pre možnosti zmeny, 

potenciálne aj pre veľkú transformáciu a ustavenie svetového štátu. 

Otázka moci – animus dominandi 

 Zámerom Morgenthaua je prezentovať (americkej) verejnosti vedeckú teóriu 

medzinárodných vzťahov: jej zmyslom je zatriediť  a porozumieť fenoménom, ktoré by bez 

nej zostali neprepojené a rozumovo neuchopiteľné. (Morgenthau 1993, s. 3). Požaduje, aby 

táto teória bola logicky koherentná a konzistentná s faktami. Témou tejto teórie, ako sa píše 

hneď v ďalšom odseku, je charakter politiky („nature of politics“) obecne. Morgenthau si 

myslí, že bez jeho teórie zrejme existuje riziko, že charakter a fenomény politiky budú 

neprepojené a rozumovo neuchopené. 

 Politiku funduje odkazom na ľudskú prirodzenosť, na pojatie ľudskej prirodzenosti: 

Ako už bolo napísané, Morgenthau, pri charakteristike politiky odkazuje na dualitu vita activa 

a vita contemplativa, a keďže sa jedná o súčasť „vita activy“, pokúša sa s odkazom na Webera 

62 uchopiť logiku jednania – akým zújmom je nesené, čo je motorom politického jednania 

človeka, čo mu dáva zmysel a cieľ. V kontexte politickej sféry postupuje podobne ako 

v kontexte uchopenia a kritiky vedeckej práce. No zatiaľ, čo v kontexte vedy je záujem, tj. 

hľadanie pravdy, niečím úctyhodným63, v kontexte politickej sféry je tento záujem mravne 

ambivalentný: „Kľúčová smerovky, ktorá pomáha realizmu nájsť cestu krajinou 

medzinárodnej politiky je záujem určený odkazom na moc. Tento koncept prepojuje rozum 

                                                 
62 „Záujmy (materiálne alebo ideálne), nie myšlienky priamo určujú jednanie človeka. Na druhú stranu „obrazy 

sveta“ vytvárané týmito myšlienkami často slúžia ako výhybky, ktoré určujú, po ktorej trati sa dynamika záujmu 

bude ďalej pohybovať“ cit. dľa.(Morgenthau 1993ms.11)  
63 Aj v kontexte vedeckej sféry záujmu určenom hĺadaním pravdy ale Morgenthau popisuje dilemy, s ktorými sa 

potýka „hľadač pravdy“ v spoločnosti, popisuje ale aj vnútornú deštruktívnosť „hľadania pravdy“ pre človeka: 

„Mysliaci človek je vystrašený človek – vedomie skutočnosti znamená vedomie hrozby. Žiť s vedomím 

ohrozenia znamená žiť v strachu, a to je riskantné dobrodružstvo. Sapere aude – buď odvážny používať vlastný 

rozum, znamená presne to.“ (Morgenthau 1972, s.54-55)  
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snažiaci sa porozumieť(medzinárodnej) politike a skutočnostiam, ktoré majú byť pochopené. 

(Morgenthau 1993, s.5)“ s je pre Morgenthauovu teóriu politiky kľúčový: veď funduje 

politiku ako autonómnu sféru vedľa iných ako ekonomika, etika náboženstvo, umožňuje nám 

rozlíšiť politické a nepolitické fakty.  

 Morgenthau sa teda pokúša o fundovanie politickej sféry a politického jednania 

odkazom na moc. Postupuje v niekoľkých krokoch –  

1. Charakteristikou predstavy človeka ako animus dominandi s túžbou po moci nad 

ostatnými ľuďmi 

2. Pojem moc vysvetľuje porovnávaním a vymedzením voči pojmu lásky a násilia. 

3. Popisuje, akými spôsobmi je táto pre spoločnosť kľúčová  ale i potenciálne 

deštruktívna tendencia v človeku resp. sféra ľudského jednania, obmedzovaná 

a kanalizovaná vo vnútri štátu 

4. Fenomén univerzalistického nacionalizmu  a jeho dôsledky pre medzinárodnú sféru 

považuje za kľúčový dôvod deštruktívnosti  a rozsahu vojen – animus dominandi 

a túžba po moci nie je v kontexte medzinárodných vzťahov inhibovaná žiadnou 

protisilou 

Tak ako v kontexte vedy, Weber vytvára, odkazom na postavy histórie a archetypálne postavy 

literatúry – čistý typ človeka túžiaceho po moci: tými sú Alexander Veľký, Napoleon, Hitler, 

Cecil Rhodes, alebo lady Macbeth. Moc znamená u Morgenthaua, podobne ako u Webera, 

psychologický vzťah ovládania človeka človekom64 - „moc zahrňuje čokoľvek, čo zakladá 

a udržuje kontrolu človeka nad človekom (Morgenthau 1993, s.11), nad jeho mysľou 

a jednaním. Tento zámer sa ustavuje a udržuje z troch zdrojov: očakávanie výhod, strachu 

z nevýhod, rešpekt alebo láska k politikom a inštitúciám. (Morgenthau 1993, s.30)  

Morgenthau rozlišuje medzi mocou a vplyvom – poradca má vplyv na prezidenta ale 

nie moc, nemôže uplatniť svoju vôľu na prezidentovo rozhodnutie – môže presviedčať ale nie 

prinútiť65. 

Taktiež sila v zmysle uskutočňované násilie je treba odlíšiť od politickej moci – násilie 

nahrádza psychologický vzťah dvoch myslí fyzickým vzťahom dvoch tiel. Uskutočňované 

                                                 
64 Štrukturálna moc ho nezaujíma 
65 Na druhú stranu propaganda je súčasťou boja o mysle a teda súčasťou doahovania alebo bránenia politickej 

moci 



74 

 

násilie znamená koniec psychologického vzťahu ovládania druhého. Politická a vojenská moc 

musia byť odlíšené. (Morgenthau 1993, s.31) Treba ale rozlišovať medzi hrozbou násilím 

a násilím samotným – hrozba vojnou, popravou, uväznením je samozrejme súčasťou 

politickej praxe. Taktiež sila armády je dôležitým faktorom medzinárodných vzťahov, ako 

náhle ale vypukne vojna vojenská moc nahrádza politickú moc66.  

Fenomén politickej sféry, ktorej jadrom je túžba po moci, psychologického vzťahu 

medzi dvoma ľuďmi, a ako pravidelne opakuje, je súčasťou prirodzenosti človeka,  ale 

Morgenthau najkomplexnejšie uchopuje odkazom na lásku: „vzťah moci je frustrovaný vzťah 

lásky“ (Morgenthau 1962, s.251) Vzťah lásky a moci vyviera z toho istého prameňa – pocitu 

osamelosti resp. odcudzenosti (Morgenthau 1962 s. 247) Človek prežíva pocit osamelosti, 

pretože cíti, že nemá byť sám – sám nemôže uskutočniť svoje povolanie, nemôže dôjsť 

k naplneniu (Morgenthau 1962, s. 247)67 – uspokojenie tejto túžby hľadá primárne v láske, 

charakterizovanej ako dobrovoľné a pôžitkom naplnené vzájomné zjednotenie dvoch duší, 

kde obaja vzájomne rešpektujú svoju individualitu : A sa vzdáva B. B sa vzdáva A. Také 

zjednotenie ale netrvá dlho a je protikladné vo svojej podstate zjednotenie a súčasné 

zachovanie individuality. Moc ide o krok ďalej – túži po zjednotení bez rešpektu 

individuality. V tomto kontexte A túži uplatniť moc voči B, ktorý odoláva, a B túži uplatniť 

moc voči A, ktorý sa tiež snaží odolať. Existenciálne vzpieranie sa osamelosti tak ústi do 

túžby po moci, ktorá, ak je nesená hrozbami a zbraňmi, je nestála – pokiaľ sa vôľa pána 

a vôľa ovládaného nestane jedno68 - láska k vlasti, láska k panovníkovi  sa tak stáva fenomén, 

ktorý robí moc stabilnou a funkčnou. Tu ale znovu dochádzame k paradoxu upevnenie vzťahu 

moci - vyžaduje vzťah, ktorý popiera.  

Každopádne podľa Morgenthaua túžba po moci, tj. túžbu vyhnúť sa osamelosti/odcudzeniu 

nie je možné naplniť, „snaha kompenzovať lásku, ktorá je mimo dosah podriadením si čím 

                                                 
66 Vzťah politickej moci medzinárodnej politiky a vojny, sa niekoľkokrát opakuje v Morgenthauových textoch. 

Násilie je protikladom politickej moci, každopádne používanie násilia a sledovanie záujmov štátu má byť 

previazané. Ako príklad, keď sa vojenská moc, a vojnu v zásade popisuje ako technický projekt na spôsob 

budovania priehrady, a politická moc od seba separovali, resp. keď si logika vojenskej kalkulácie (ako efektívne 

zneškodniť protivníka) osedlala politickú sféru (záujem a moc štátu) uvádza situáciu konca II. svetovej vojny. 

Americká generalita (a prezident Roosevelt) odmietla politické kalkulácie o osude strednej Európy poukazom na 

efektívnu a systematickú porážku hitlerovských armád. Osedlanie politickej sféry vojenským plánovaním uvádza 

ako dôvod I. svetovej vojny Kissinger – vzťah násilia a politiky je pomerne dôležitou otázkou v kontexte 

realistickej tradície, a odpovede na ňu sú veľmi nuansované. Nové čítanie Clausewitza ako realistického 

mysliteľa politiky je súčasťou oživenia klasického realizmu v kontexte teórie medzinárodných vzťahov (Lebow 

2003, s.168n) 
67 Článok Love and Power by sme mohli považovať za tvorivú reinterpretáciu antického Platónskeho pojatia 

lásky, a aristotelovského charakterizovania človeka ako zoon politicon 
68 Táto charakteristika sa veľmi podobá Weberovmu charakterizovaniu panstva, tj. situácii, keď je príkaz plnený 

tak, ako by bol maximou 
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viac ľudí“ tak nemá hranice, a keďže je neustále vystavená frustrácii, je deštruktívna. Obraz 

Napoleona, Hitlera, Alexandra Macedónskeho, uvádza Morgenthau ako takpovediac ideálne 

príklady zvláštneho pudenia ovládnu – podriadiť si celý svet.  Túžbu po moci, tendencia, 

ktorá na individuálnej úrovni zakladá opodstatnenie a zmysel politickej sféry, preto nie je 

niečo, čo by sa dalo zo sociálneho sveta podľa Morgenthaua len tak odstrániť. Je potrebné 

vytvoriť priestor a obmedziť jej excesívnosť, čo samozrejme v dôsledku doby, ktorá podľa 

Morgenthaua, snaží popísať mocenské vzťahy ako niečo dočasného spolu súvisí. 

Animus dominandi na medzištátnej úrovni – nacionalistický univezalizmus 

 Každopádne, medzi osamelosťou/odcudzením človeka a dynamika moc/láska môže 

byť síce dôvodom, prečo  túžba ovládať druhého je súčasťou sveta človeka, a asi ňou 

i zostane, od individuálnej roviny jedinca túžiaceho po moci a kontextu medzinárodných 

vzťahov, je potreba učiniť niekoľko krokov – ako sa pretavuje charakter jednotlivca a jeho 

„mocenský rozmer“ s inštitúciou štátu ako pre Morgenthaua síce historicky podmienenej ale 

pri jeho dobu zásadnej politickej inštitúcie? A ako sa mení so zmenami v charaktere štátu  

medzinárodné vzťahy? 

Dôležitý prvok v tomto kontexte predstavuje koncepcia nacionalizmu – absolútne monarchie 

nachádzali svoje filozofické ospravedlnenie v úlohe/ schopnosti ubrániť  vlastné územie pred 

nepriateľmi z vonka a pred narušením poriadku z vnútra.  Francúzska revolúcia znamenala 

pre absolutistické monarchie dvojitý otras – jednak boli porazené armádami francúzskej 

republiky a cisárstva, jednak ich filozofické ospravedlnenie/legitimita prestala byť 

rešpektovaná – predstava legitimity bola porazená predstavou osobnej a kolektívnej slobody: 

ideou nacionalizmu. (Morgenthau 1958, s. 158) Národ bol prezentovaný ako kolektívna 

osobnosť  so špecifickými vlastnosťami a svojimi právami, s koncepciou vlastných záujmov: 

„sloboda jednotlivca bola vnímaná ako podmienka národnej slobody, ktorá bola zase chápaná 

ako rozšírenie osobnej slobody na medzinárodnej úrovni“ (Morgenthau 1958, s. 182) Sloboda 

národa a sloboda jednotlivca tak mala svojho nepriateľa – feudálny útlak a mocenské 

machinácie elít nenávidiacich slobodu. Naopak „slobodné národy spolu nebojujú“.  

 Morgenthau rozlišuje tento starý druh nacionalizmu s novým. Konflikty starého 

nacionalizmu boli dvojitého druhu: týkali sa delimitácie vlastných hraníc proti požiadavkám 

druhých národov (typicky konflikty v strednej Európe po I. svetovej vojne) a emancipačné 

boje proti cudzím mocnostiam (národnooslobodzovacie boje 19, storočia resp. boje 

o nezávislosť na koloniálnej mocnosti) Pre starý nacionalizmus je však účelom a zdrojom 



76 

 

politického jednania národný záujem, popri ktorých stoja záujmy iných národov, podobné 

a rovnako ospravedlniteľné. Nový nacionalizmus – nacionalistický univerzalizmus – si 

nekladie za cieľ hodnoty a záujem jedného národa, ale stotožňuje ciele a hodnoty jedného 

národa s univerzálnymi princípmi(Morgenthau 1962, s. 187) V dôsledku to znamená, že 

národy a ich reprezentanti už nevnímajú seba navzájom v kontexte zdieľaných postojov a 

hodnôt, ktoré efektívne obmedzujú účely a prostriedky svojich politík, ale ako vlajkonosiči 

morálnych systémov, každý z nich naviazaný na určitý národ, každý s ambíciou predložiť 

univerzálny štandard, ktorý majú ostatní prijať. Mravný kód jedného národa tak predstavuje 

výzvu univerzálnym ambíciám mravného kódu druhého národa.  Túžba po moci tak nie je 

obmedzovaná nadnárodnou vzájomne pokrvne spriaznenou elitou, zdieľanou kultúrou 

vzťahov, pravidlami politickej hry – vzťahmi ktoré Carl Schmitt nazýva ius publicum 

europeum koncepciou navzájom uznanej legitimity, ani v už oslabenej forme obmedzenou 

formou konfliktu „starého nacionalizmu“ 19. storočia a prvej polovice 20, storočia. 

Zahraničná politika podľa Morgenthaua v kontexte nového nacionalizmu nie je určovaná 

pojatím národného záujmu – konkrétny štát je len predpolím k „svetovej misii“, z ktorou je 

identifikovaný. Túžba po moci ma medzinárodnej úrovni v druhej polovici 20. storočia  tak 

nie je inhibovaná ani zdieľanou morálkou a sociálnymi štruktúrami  a legitímnym právom ako 

v kontexte štátu, ani sebeobmedzením daným štátnou  rezónou a obmedzeným štátnym 

záujmom ako v 19, storočia a v prvej polovici 20. Storočia, nový nacionalizmus dokonca 

túžbu po moci obhajuje poukazom na univerzalitu vlastných hodnôt, ktoré daný štát 

stelesňuje. Piata bod realizmu –„ politický realizmus odmieta identifikovať morálne ašpirácie 

určitého národa z morálnym zákonom, ktorý vládne vesmíru. Všetky národy sú pokúšané 

zahaliť svoje partikulárne ašpirácie do plášťa mravného zámeru univerza. Je rozdiel medzi 

vierou, že všetky národy sa postavia pred boží súd a rúhačská predstava, že boh je vždy na 

jednej strane“ (Morgenthau 1993, s. 13) reaguje práve na tieto tendencie doby v ospravedlnení 

a charaktere politickej moci, ktorá práve nástupom „nového nacionalizmu“ (stotožňovaný so 

Sovietskym zväzom, nacistickým nemeckom a s odstupom aj Spojenými štátmi prezidenta 

Wilsona) mení charakter. Práve v tomto kontexte nového nacionalizmu, ktorý je 

u Morgenthaua politickým náboženstvom („tak ako politický realizmus rozlišuje medzi 

pravdou a názorom, rozlišuje medzi pravdou a modloslužbou“ /Morgenthau 1993, s.13/) ako 

kľúčovú hrozbu pre osud sveta69. Kritika „nacionalistického univerzalizmu“ je dôležitý prvok 

politického realizmu – nahradiť ho má koncept národného záujmu70. 

                                                 
69 V 50. a 60. rokoch odkazom na riziko jadrovej vojny, ktorá popiera politický zmysel  - jej náklady tj. riziko 
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II.5. Záver: 

Vo Weberovom a Morgentahuovom myslení nachádzame mnohé styčné body: 

- Kritiku naivnej predstavy vedeckej politiky, kritika scientizmu 

- Ambíciu vytvoriť spoločenskú vedu, ktorá by rešpektovala špecifiká politiky a bola by 

takpovediac dobrou slúžkou štátnikovi 

- Komplexnú analytiku protikladu vita activa a vita contemplativa v kontexte uchopenia 

vedeckého skúmania/uchopenia politiky 

- Zdieľanie tragického pohľadu „bytia človeka vo svete“ 

- Zdôrazňovanie uchovania zmyslu v jednaní človeka resp. praxi sociálnych sfér, 

teoretické ukotvenie sociálnej vedy v človeku a jeho účelového jednania zameraného 

na druhých 

Za kľúčový spoločný bod, ktorý je aj jadrom myslím, teoretického a vedeckého snaženia 

či už Webera tak aj Morgenthaua je rehabilitácia politiky ako centra, kde sa má 

zachovať/prejaviť „ľudská podmienka71“ – kde sa komunikuje navzájom (agora) 

o posledných hodnotách, kde sa vyjasňujú záujmy, identifikujú dilemy a protirečenia, a na 

základe toho sa jedná, a to s vedomím tragickej existencie človeka. Jednajúci človek 

voliaci medzi hodnotami, vedomý si svojho povolania diliem, ktoré s tým prichádzajú,  

možností a rizík spojených s jednaním. Uchovanie seba-vedomého človeka robiaceho 

voľby v strede spoločnosti, v centre moci  - nutnosť zachovať sféru slobody voľby vo 

vnútri spoločnosti, jednak, myslím spája Morgenthauov a Weberov projekt, jednak je 

dobrým východiskom pre ďalšie bádanie. 

                                                                                                                                                         
zničenie civilizácie a potenciálne i „antroposféry“ sú mimo politickú kalkuláciu, znamená prelom v chápaní 

vojny akp nástroja medzištátnych vzťahov. Štát resp. politické usporiadanie ľuďstva medzištátnymi vzťahmi sa 

tak stáva nielen zastaralou, ale nebezpečnou politickou inštitúciou. Svetový štát sa tak v Morgenthauovych 

textoch z 60. rokov stáva dôležitou témou 
70 Koncepcia národného záujmu špecificky v kontexe zahraničnej politiky Spojených štátov je témou niekoľkých 

článkov a dvoch monografií: The Pupose of American Politics a In Defense of National Interest. Morgentau tými 

textami vstupuje ako intelektuál do debát o americkej identite a jej vnútropolitických dôslekoch. Národný 

záujem u Morgenthaua totiž vychádza z uchopenia a prepojenoia otázok Kto sme a aký zmysel má naše jednaie 

v kontexte medzinárodných vzťahov, a to s ohľadom na špecifický kontext Spojených štátov, kde politická 

príslušnosť nie ke nevedomky danákrvou a pôvodom, ale presvedčení a odkazom a na uzlové témy hoistória – 

Morgenthau jadro a zmysel americkej politiky charakterizuje heslo „Rovnosť v slobode“ – viď. Kap. 4. 
71 Výklad diela Morgenthaua ako pokus o obhajobu „ľudskej podmienky“ v spoločnosti skrz politiku je tézou 

článku Felixa Rőscha (Rősch 2013, s.1-21).  
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III. Pojem krízy, teória politiky – pokus o realistickú teóriu politiky.72  

III.1. Úvod: 

 Jednou z kľúčových tém moderných klasikov, znovuzakladateľov oboru politickej 

filozofie pôvodom z Nemecka, je otázka uchopenia politickej sféry. Základná výzva pre 

tematizovanie a uchopenie problému „politična“ je u veľkej časti z nich spoločná – nemecká 

spoločnosť sa ocitla v prvej polovici 20. storočia v kríze. Táto jej kríza nie je len prejavom 

zvláštneho nemeckého vývoja (Sonderweg) v nemeckej kríze sa obnažuje problém 

moderného vývoja/civilizácie. Autori sa samozrejme líšia v určení príčin krízy nemeckej 

/modernej spoločnosti: ako dôvody identifikujú napríklad problém scientizmu (Morgenthau 

1967, s. 2-3), rozklad verejnej sféry koncepcie zoon politikon (Arendtová 2002, s. 7-18), 

dialektiku osvietenstva a príklon k administrovanému svetu (Adorno-Horkheimer 2009, s. 9) 

depolitizáciu a neutralizáciu (Schmitt 2007, s. 79n), slabosť parlamentu a formát strán 

honorácie (Weber 1998, s. 268-269), byrokratizáciu (Weber 1978, s. 1393n), 

samoreguláciu/samodeštrukciu trhu (Polanyi 2006). Ako liek na „krízovosť“ 

nemeckej/modernej spoločnosti je týmito mysliteľmi pravidelne doporučená rekonštrukcia 

politickej sféry73.  

 Práve títo autori (alebo ich intelektuálne dedičstvo) neskôr rekonštruovali obor 

politická filozofia (Mccormick 2004, s. 195) v ktorej sa tematizácia politickej sféry stala 

etablovanou témou následne používanou v politologických analýzach74.  Súvislosť 

krízy/krízovosti spoločnosti a otázka politizácie -  politickej sféry je tak zreteľná už pri 

(znovu)založení oboru politickej teórie. V súčasnosti sa tematizácia vzťahu depolitizácie 

a krízy/krízovosti dostáva nové impulzy a to jednak ako reakcia na globalizáciu a vzniku 

                                                 
72 podstatná časť tohto oddielu bola pubikovaná ako Laššuth, Juraj: Kríza politickej sféry. Pokus o koncept. 

Politologický časopis. 3/2011 
73. V identifikácii diagnózy a liečby „krízy modernej spoločnosti“ môžeme badať asi nie náhodný rozdiel medzi 

„Rakúšanmi a Nemcami. “ Rakúšania“ –  von Hayek, Peter Drucker boli poväčšinou obhájci ekonomického 

liberalizmu – autonómneho spontánneho režimu výmeny, ktorý je treba chrániť pred totalizujúcou politikou , 

„Nemci“ – Schmitt, Arendtová, do veľkej miery Morgenthau a frankfurtská škola sa voči predstavám 

vychádzajúcim z klasického liberalizmu stavali minimálne kriticky. Pre „Rakúšanov“ je zvyčajne zárodkom 

spoločenskej krízy ústiacej do totalitného panstva pokušenie vstupovať do samopohybu tržných vzťahov – ich 

politizovanie (moc je pokušenie), pre „Nemcov“ je téma naopak strata „moci“ a jeho náhrada inými formami 

ovládania. 
74 o používaní Schmittovského konceptu politična viď. (Hauptmann 2004, s. 34-60), značnej pozornosti si teória 

politična získala u postmarxistických teoretikov publikujúcich v časopise Telos.   
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globalizovaných sfér (a vlastne aj území), kde „nie je priestor pre autoritu“75 (ako napr. 

finančná sféra), ktoré plodia nestabilitu a predstavujú zdroj ohrozenia. Politizácia hrá svoju 

rolu aj pri obhajobe (radikálnej) demokracie (politizácia rovná sa demokratizácia) (Laclau 

a Mouffe 2001) (Pateman 2003, s. 41), a obecne ako súčasť alternatívy k „hegemonickému 

krízy produkujúcemu“ neoliberalizmu76. 

  Analýza spoločenskej krízy a z toho plynúca nutnosť politiky/politizácie je 

prítomná v politickej teórii od jej počiatkov až po dnes. Vyššie spomínaní autori v zásade 

tvrdia, že „depolitizácia plodí spoločenskú krízu“. Silná tradícia politickej a morálnej filozofie 

v rámci liberalizmu/libertarianizmu, napr. Friedrich Hayek na druhej strane obhajuje, a nie 

bezdôvodne, opačnú tézu – „politizácia (politické plánovanie ekonomiky) plodí spoločenskú 

krízu a totalitarianizmus“. 

 Toto protichodné posúdenie vzťahu politiky a spoločenskej krízy si žiada bližšiu 

pozornosť. Prvou témou tohto textu je preto práve preskúmanie vzťahu fenoménu krízy 

a politiky a to „v logike otcov a matiek politickej teórie“. Prečo je (častou) príčinou  

spoločenských kríz depolitizácia? Akým spôsobom riziko krízy takpovediac konštituuje 

politickú sféru. Prečo je odkaz na krízu spúšťačom politizácie? Aké dôsledky má riziko 

spoločenskej krízy pre formát a obhajobu politickej sféry a jej vzťah k ostatným sféram? 

Pomocou odkazov na Carla Schmitta, Barryho Buzana a Michaela Williamsa bude 

formulovaná teória politickej sféry ako priestoru pre „riešenie kríz“ –.  

 Druhá téma článku je takpovediac reakciou na výhrady liberálov ako Friedrich Hayek 

– uchopenie fenoménu „krízy politickej sféry“ resp. „politickej sféry ako častej príčiny 

spoločenských kríz“, politizácie ako cesty do nevoľníctva. V kontexte ospravedlnenia 

politickej sféry, ktorej sa venujem v častiach III.2.-III.4. sa preto v II.5. časti článku pokúsim 

                                                 
75 Susan Strange, ktorej práce sú v kontexte straty politickej autority na medzinárodnej úrovni emblematické, 

ukazuje, že tradičné stotožnenie centra moci a zodpovednosti už nie je nosné. (viď.Strange 1999, s. 345-354) 

Dnes, v rodiacom sa postvestfálskom systéme, sa etablovali  centrá moci nezávislé na moci štátu, ktoré sa ale 

neriadia princípom odpovednosti – ich moc spočíva v strategickom postavení v systéme, nie v (politicky 

ukotvenej) autorite. Typickými nositeľmi „štruktúrnej moci“ sú nadnárodné firmy a inštitúcie, poisťovne, 

bankové domy, auditorské a ratingové firmy (Strange, 1996, s. 93n). Situáciu „moci bez zodpovednosti“ 

považuje Strange za znepokojujúcu – to, že sa „autorita z niektorých sfér vyparila“ (Strange 1996, s. 189) je 

jadrom potenciálneho nebezpečenstva a neistoty (situácia „Kasíno kapitalizmu“ (Strange 1986), „nefunkčného 

štátu“ (Strange 1995) a „Šialených peňazí“ (Strange 1998)). Návrat k „vestfálskemu systému“ je však nevratný, 

a preto Strange vyzýva k premysleniu a navrhnutiu nových zdrojov a štruktúr autority, vzťahov medzi polity a 

ekonomikou (Strange 1995, s. 72). Podobné predstavy artikulujú predstavitelia (britskej) medinárodnej politickej 

ekonómie  (Cerny, 1999, s. 149n), (Schmidt 2009), (Stubs a Underhill ed. 1994). O vzniku právneho režimu 

mimo systému štátov „lex mercatoria“ viď. (Cutler 2003, s. 241n), (Sweet, 2006)  
76 napr. (Bělohradský, Barša 2010), (Cermy 2008) a teoretici hegemónie naväzujúci na Gramsciho teóriu 

kultúrnej hegemónii (Cox 1983), (Laclau a Mouffe 2001) 
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o uchopenie príčin a formátov krízy politickej sféry.   Prečo sa „sféra určená na riešenie kríz“ 

ocitá sama v kríze? Aké sú najčastejšie príčiny, že sféra moci a jej predstavitelia sa ukazuje 

zoči-voči určitému problému neschopná/bezmocná?  Aké sú jej najčastejšie prejavy a 

formáty?  

  Pokus o teóriu politiky, ktorý je obsahom tejto práce tak môže pomôcť 

vysvetliť, prečo môže byť politická sféra „liekom aj príčinou“  spoločenskej krízy, a pokúsiť 

sa odhaliť situácie, kedy sa z „lieku“ stáva „jed“, a teda charakter, klady a riziká politiky.  

 V skúmaní po rekonštrukcii pojmu politickej krízy preto budem postupovať 

nasledovne: 

 V prvom kroku, naväzujúc na analýzu Reinhardta Kosselecka o historických 

premenách používania slova kríza77, bude tento pojem popísany ako prienik dvoch 

metaforických línii: 

- teologickej: kríza ako grécky pojem pre posledný súd a príchod kráľovstva božieho 

- medicínskej: kríza ako vyhrotená situácia v priebehu ochorenia, kedy sa rozhoduje, či 

pacient prežije (a v akom stave prežije) alebo zomrie, v ktorom sa rozhoduje 

o budúcom priebehu choroby.  

V druhom kroku pomocou teórie rečových aktov charakterizujem rétoriku krízy ako 

performatív presúvajúci konkrétny fenomén do politickej sféry. 

V treťom kroku vysvetlím predstavu plurality sfér a pozíciu politickej sféry, ako je 

charkterizovaná a analyzovaná Hansom Morgenthauom, Michaelom Williamsom a ďalšími 

teoretikmi politiky. Následne, vychádzajúc z predchodzích úvah, bude identifikovaných 7 

modelov politickej krízy. 

                                                 
77 Kosseleckova metóda bádania, tzv.  „dejiny pojmu“ (Begriffgeschichte viz. (Kosseleck 1985 in. Shilliam 

2009: 12)), , sa pri popise používaní konkrétneho pojmu, sústreďuje na konkrétnu dobu  (tzv. Sattlezeit 1750-

1850), v ktorej sa ustáľovalovalo používanie kľúčových pojmov, a na konkrétny kultúrnojazykový kontext (v 

prípade pojmu kríza nemecký). Táto metóda môže preto mať sklon dávať partikulárnym nemeckému (alebo 

francúzskemu) používaniu toho-ktorého pojmu globálny rozmer.  

Nasledujúci text predpokladá, že to, čo Kosseleck označuje ako dva zdroje pojmu kríza (teológia a medicína) sú 

pre tento pojem „univerzálne konštitutívne“. Taktiež nasledujúca argumentácia predokladá existenciu 

„modernistického kánonu“ klasikov politickej filozofie a spoločenských vied (ako Kant, Rousseau alebo Marx), 

ktorý pojem kríza používali, a ktorých práce sú tiež takpovediac konštitutívne pre tvar a obhajobu modernej 

politiky 



81 

 

III.2. Zdroje metaforiky krízy 

Nemecký teoretik Carl Schmitt vo svojom spise Politická teológia, predostiera tézu, že 

„všetky významné pojmy modernej teórie štátu sú sekularizovanými pojmami“ politickej 

teológie (Schmitt 1985, s.36) 78 V prípade pojmu kríza tento kontroverzný Schmittov názor 

platí nielen „štruktúrne“ (rétorika krízy vyzýva k „zvláštnym zásahom“, k suspendovaniu 

normálneho fungovania.) ale aj lingvisticky – jeden a zrejme zásadný zdroj jeho používania 

má svoj pôvod v apokalyptickej rétorike Novej zmluvy.  

Pojem krize byl klúčový už pre klasickú grécku politiku – v starej gréčtine znamenal 

rozvod, hádku a súdne rozhodnutie. ( „spravodlivosť je rozhodovaním o tom, čo je podľa 

práva“ (Aristoteles 1999, s.52)) ale aj súdnosť v kantovskom slova zmysle, schopnosť kritiky. 

Schopnosť súdneho rozhodnutia bol pre Aristotela definičný znak občana/občianstva – 

spojenie krízy a politiky je tak toho najstaršieho dáta. 

Pojem, ktorý sa pôvodne spájal s gréckou polis bol prevzaný Septuagintou a Novým 

zákonom. Zatiaľ čo v gréckom kontexte klasického sa krisis spája s pravidelným 

rozhodovaním, súdnym znromaždením občanov o spravodlivosti (občania v krisis vytvárajú 

spravodlivú obec), v kontexte Septuaginty ale aj Nového zákona je to boh, kto súdi celý 

ľudský svet, aby na jeho troskách postavil nový (boh v krisis vytvára nový spravodlivý svet). 

Vážnosť a pátos konceptu posledný súd súvisí s rizikom „večného zatratenia“, ktorý tento súd 

prináša. V kríze boh rozhoduje o kľúčovej udalosti bytia jednotlivca (zatratenie alebo večný 

život), preto aj človek/spoločnosť je vyzvaný k dôslednému rozhodnutiu  Obraz posledného 

súdu preto má mobiliovať k radikálnej zmene života (pokánie) a väčšej oddanosti. 

S posledným súdom prichádza posledný predel – kráľovstvo božie79 so spravodlivosťou 

a plnosťou, ktoré nahradí „hriešny“ svet, ktorému vládne satan80. 

                                                 
78 Schmittovo postulovanie „izomorfizmu“ politickej teórie a teológie je založené na podobnosti zázraku 

(božieho jednania, čo je predmetom skúmania teológie) a zákono-darstva, (vyhlasovanie výnimočného stavu, 

suverenity). Zázrak sa deje vtedy, keď pravidlá prírody (samopohyb a sebe regulácia) prestávajú platiť ako znak 

prítomnosti a vôle vyššej moci (boha), politika sa deje vtedy keď pravidlá (samopohyb) ekonomiky, a 

v konečnom dôsledku i konštitučného zriadenia prestávajú platiť, pretože sú suspendované politickou mocou – 

sú politizované.   
79 pre úplnosť je potrebné dodať, že aj v pojme krisis sa prejavuje ambivalentnosť učenia o kráľovstve božom 

v kresťanstve charakterizovanom pojmami už-ešte nie. Crisis (súd na svet) už prišiel (viz. Evanjelium podľa Jána 

3, 9 ; 12,31), a ešte nie v plnosti. Kríza „súd sveta a človeka“ sa nielen stane, ale už sa deje. 
80 Krisis znamená pre veriacich vážnu hrozbu vzbudzujúcu strach (zničenie sveta a zatratenie) ale aj najväčšiu 

nádej s ktorou sa naplnia vízie o kráľovstve spravodlivosti a lásky, o potrestaní „nespravodlivých bezbožníkov“ 

(zničenie sveta a večný život), krízu teda veriaci privoláva, ale aj odďaluje. Prichádza znenazdania, ale veriaci 
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Ďalšía tradícia metaforiky pojmu kríza pochádza z prostredia medicíny. Kríza v tejto 

metaforickej línii predstavuje štádium v priebehu choroby, v ktorej sa rozhoduje, či pacient 

bude žiť, alebo zomrie (Kosseleck 2006, s. 360). Kríza je situácia, kde sú obe možnosti 

otvorené – smrť alebo život, a záleží na úsudku lekára, jeho diagnóze, a liečbe, ktorú zvolí, či 

dojde k uzdraveniu, k úmrtiu, alebo či sa bude nemoc opakovane vracať. 

V metaforike medicíny máme pred sebou dualitu zdravie – „nemoc k smrti“. Človek 

má byť zdravý, z nejakého dôvodu (ktorý treba odhaliť) ale prežíva nemoc, ktorá, keď sa 

                                                                                                                                                         
má byť pripravený. Kríza znamená pre „starý svet“, ktorý sa „v poslednej dobe“ stane skrz-naskrz skazený, 

zničenie, zároveň je to  šanca pre vznik lepšieho nového sveta. 

Je dôležité podotknúť, že kríza (krízy) – príchod božích súdov sú v kontexte teologickej metaforiky 

predpovedané. Prenasledovanie veriacich, nespravodlivosť (porušovanie zákona daného bohom) vytvárajú 

situáciu, ktorú „boh nemôže zniesť“ a preto zasiahne. Krízu (samotný boží súd) predchádza doba, ktorá je 

„tehotná krízou“ (jej znakmi sú nespravodlivosť, násilie, bezbožnosť – obraz krízy ako tehotenstva je v Starej 

zmluve pomerne častý) – postava starozákonného proroka  robí spoločenské protiklady zrejmými, predstavuje 

obyvateľom víziu súdu, a vyzýva k „zmene“ (návrat k zbožnosti a dodržiavanie zákona), a v dúfaniu, že boh 

hádam svoje rozhodnutie zmení. Strach, napätie, elektizovanie, ktoré vyvoláva príchod krízy (posledného súdu) 

vytvára „situáciu krízy“ – požiadavky na rýchle a dôsledné zmeny, „obrat od bezbožnosti“ (ako v Ninive proroka 

Jonáša) 

Kázanie o kríze/poslednom súde pravidelne elektrizovalo cirkev (a Izrael), a ako Kosselack presvedčivo 

ukazuje, pôvodne náboženská koncepcia krízy „prichádzajúceje zhora“ sa stávala imanentnou ľudským dejinám 

(Koselleck cituje Schillerov výrok „Svetové dejiny sú posledným súdom „ (Koselleck 2006, s. 371) 

a Rousseauovovu predpoveď o „smerovaní do stavu krízy a storočí revolúcií“ (Koselleck, 2006, s. 372)). V tých 

sa budú/majú objavovať situácie, ktoré predchozí stav vecí radikálne zmenia – krízy a revolúcie.  

 Teológia medicína 

autorom diskurzu krízy je prorok (pozorovateľ) lekár (aktér, odborník) 

apel autora smeruje k Izraelu/cirkvi pacientovi 

výsledkom krízy je zatratenie alebo vykúpenie zdravie alebo smrť 

symptómom krízy je nespravodlivosť, bezbožnosť – 

tragédia ľudstva dosahuje vrchol 

(sily zla „dostávajú voľný 

priestor“) – svetodejinnosť, 

unikátnosť 

nemoc/bolesti pacienta sú 

v najvyššom stupni 

- možnosť opakovania 

po prebehnutí krízy nasleduje radikálne iný stav (nové nebo 

a nová zem) 

pôvodný stav (prirodzený stav) - 

zdravie 

kríza je rozpoznaná  intuitívne (zjavením) odborne/technicky 

hodnotenie krízy ambivalentné  negatívne 

rétorika krízy nás odkazuje na blízku budúcnosť súčasnosť 

situácia krízy je charakterizovaná dilemou ohľadom budúcnosti, 

konfliktom protikladných síl, 

nutnosťou primerane jednať 

dilemou ohľadom budúcnosti, 

konfliktom protikladných síl, 

nutnosťou primerane jednať 

od oslovovaného rétorikou krízy sa 

čaká 

iniciatíva, premena 

charakteru/myslenia  

poslušnosť pokynom lekára 

výsledkom rétoriky v pozitívnom 

prípade má byť 

zmena jednania (na ktorú možno 

boh zareaguje) alebo pripravenosť 

na jej príchod 

radikálna dôsledná zmena – „nové 

nebo a nová zem“ 

zdravie/pôvodný stav 

návrat k „pôvodnej forme“, 

obnovenie, možnosť relatívnej 

umiernenosti  
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nechá svojmu priebehu, spôsobí smrť. Implicitne sa predpokladá, že pacient si nevie sám 

pomôcť, preto prichádza lekár, ktorý spozná chorobu, určí diagnózu a štádium, v ktorej sa 

choroba nachádza. Ak sa choroba nachádza v stave krízy, pred chorým pacientom stojí dilema 

– liečba alebo smrť. Kríza je tak čas pre rozhodnutie na základe analýzy urobenej lekárom. 

Ten rozpoznáva príznaky (ktoré pacientovi nie sú jasné), predpovedá priebeh, a ak je jeho 

úsudok správny, a pacient mu „uverí“, dostáva nádej na ďalší život a to buď v úplnom zdraví, 

alebo si uvedomí „chronickosť“ svojej choroby, ktorej prispôsobí svoj život. Kríza choroby je 

zlomový bod života. Jej odhalenie a patričná reakcia je preto zásadne dôležitá. To ale nemusí 

byť  dostatočné – kríza má v sebe konštitutívne prvok neistoty, nie je zrejmé, či sa človek 

vylieči, alebo nie. Štádium choroby môže byť v tak pokročilom štádiu, že ani správne 

ordinovaná liečba nemusí byť účinná. 

Tieto dve línie metaforiky sa ale v dôsledkoch líšia – metaforika posledného súdu 

smeruje k radikálnej dôslednej spoločenskej zmene, k deštrukcii a novej tvorbe  („novému 

nebu a novej zemi“), pretože stará zem je skrz naskrz neprijateľná/skazená. Metaforika 

choroby a liečby môže viesť k umiernenosti, pretože jej účelom je návrat k „pôvodnej forme“, 

zdraviu, ktoré predchádzalo chorobu (ktorá je zvláštnym stavom), k obnoveniu a teda len 

k čiastočným zmenám. 

Vízia smrti a života, spásy alebo zatratenia, deštrukcie alebo kontinuity, to sú prvky, 

ktoré v pojme kríza boli a sú prítomné, tie zrejme dávajú rétorike skrízy silny existenciálny 

náboj a apelatívnosť v kontexte situácie krízy nikdo nemá a nemôže zostať neutrálny. 

Relatívne ktokoľvek môže poukázať na potenciálnu krízovosť tej-ktorej praxe, a získa 

pozornosť a často aj podporu pre jednanie. Vážnosť situácie si pritom obyčajne vyžaduje 

použiť prostriedky, ktoré „normálne“ nie je možné použiť.  Práve súvislosť rétoriky 

a jednania nás privádza ku koncpecii rečových aktov a sekuritizácie ako dôležitého prvku 

odhaľujúci súvislosť medzi metaforikou krízy a politickou sférou. 

III.3. Performatívne rečové akty, teória sekuritizácie a problém konceptualizace 

krízy politickej sféry 

 Kríza je minimálne od druhej polovice 19. storočia kľúčovým pojmom spoločenských 

a humanitných vied, klasici (ale nielen klasici) sociálnych vied a filozofie pojem kríza hojne 

používajú pre popis modernej spoločnosti viď. (Masaryk 2000a, s. 229; 2000b, s. 126, 2000c, 

s. 176), (Durkheim 2002, s. 216), (Carr 1991), (Husserl 1970, s.7).  Úzky vzťah medzi 
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spoločenskou krízou a ustavením politickej/republikánskej vlády vlády môžeme ale aj 

u starších autorov, napríklad v prácach Niccola Machiavelli81. Zdá sa však, že ani oni ho 

nepoužívajú len ako analytický/popisný pojem. Rétorika krízy má v ich textoch tiež charakter 

performatívu – nemá len prispievať k interpretácii alebo k porozumeniu, nemá byť 

posudzovaná len podľa svojej pravdivosti (nie je to, použijúc slovník J. Austina konštatív), 

skôr má pútať pozornosť a vyzýva k reakcii, k jednaniu.  

Performativita rétoriky krízy sa najvypuklejšie prejavuje v situáciách, kde je  krízový 

stav konvencionalizovaný a formalizovaný82, ako napríklad v prípade prírodných katastrof , 

vojny83 alebo štátneho prevratu. Vtedy je presne určené kto, akým spôsobom a s akými 

dôsledkami môže vyhlásiť stav krízy.  (Austin 1962, s. 26). Tým sa ale použitie rétoriky krízy 

nevyčerpáva. Zaujímavosťou rétoriky krízy s dôsledkami pre charakter politickej sféry je, že 

mimo situácie vojny a prírodnej katastrofy, sú pravidlom situácie, kde nie je formálne určené 

kto, ako a s akými dôsledkami vyhlasuje krízu – to vyplynie z presviedčania, analýz, 

dlhodobého upozorňovania84 a rôznymi ďalšími metódami praktikovanými rôznymi ľuďmi 

v rôznych situáciách, a to pomocou „ilokučných a perlokučných aktov“ (Austin 1962, s. 

108n).    

Rétorika krízy tak často pôsobí v kontexte, keď „tí, čo by mali jednať a varovať“, čo 

sú určení k performatívnemu (ilokučnému) aktu, tak z mnohých dôvodov nerobia (nevedia 

alebo nemôžu alebo odmietajú tak učiniť).  Ako príklad tohto použitia slova kríza môžeme 

vidieť v oblasti ekológie, kde na základe analýzy rôznych trendov (rozpúšťanie ľadovcov, 

                                                 
81 Pre Machiavelliho teóriu je dôležitý obraz sveta plný náhod/accidenti. Tie predstavujú jednak zdroj ohrozenia, 

sú to situácie, v ktorých sa prejaví kvalita zriadenia a ctnosti obce a politikov. V reakciách na „accidenti“  

zrodilo najlepšie zriadenie (republikánsky Rím – zmiešané zriadenie) (Machiavelli , s. 32n) To, na rozdiel od 

„čistých“ zriadení nedegeneruje (má ústavné spôsoby, aby boli zdroje degenerácie brzdené) (Machiavelli 1996, 

s. 13) a spätne dokáže na akékoľvek riziká (hlavne na vojnu),  najlepšie reagovať (pomocou ústavných garancií 

pre ľud reprezentovaný tribúnmi ľudu, pomocou verejných súdov,  a inštitúcii diktátora  (Machiavelli 1996, s. 

21n) (Machiavelli 1996, s. 15n) (Machiavelli 1996, s. 73) (Machiavelli 1996, s. 23) (Mccormick 1993). 
82 Performatívny rečový akt má svoje pravidlá.  Aby sa jednalo o performatív, musí „existovať acceptovaná 

konvencializovaná procedúra majúca určitý konvencionalizovaný efekt, musia byť použité určité slová, určitou 

osobou v určitom kontexte“ (prekl. aut.) (Austin 1962, s. 26) 
83 Príkladom formalizovaného vyhlásenia krízy môže byť príhovor  prezidenta J. F. Kennedyho z Oválnej 

pracovne Bieleho domu. V ňom Kennedy najprv popísal pomerne technicistným jazykom situáciu a dôsledky 

umiestnenia balistických rakiet na Kube, ktorú následne charakterizoval ako flagrantné porušenie zmlúv, 

záväzkov Sovietskeho zväzu a ohrozenie „západnej hemisféry“, ktorá sa ocitla na „hranici priepasti ničenia“. 

Američania, ktorých v závere prejavu prezident priamo oslovuje, si preto majú uvedeomiť nebezpečenstvo,  

neistotu dôsledkov vývoja, a objemu nákladov, ktoré si bude toto nebezpečenstvo vyžadovať. Preto majú 

posilniť svoju vôľu, upevniť sebadisciplínu,  majú sa pripraviť k (prípadnému vojenskému) jednaniu – pretože 

nejednanie je horšia možnosť. (viz. Kennedy, 1962) Aj keď slovo kríza použil v prejave preziden len raz, jedná 

sa nepochybne o performatívny akt vyhlásenia krízového stavu . 
84 Typickým príkladom je presviedčanie enviromentalistov a ekológov o krízovosti vývoja civilizácie – súčasťou 

tohoto procesu sú vedecké analýzy ako „The Limits to Growth“ z roku 1972, cez populárne filmy ako napr. Al 

Goreov An Inconvenient Truth, po vznik strán zelených v 80. rokoch v Nemecku a inde v Európe.  
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hrúbka ozónovej vrstvy, meranie teploty, ale aj častých ekologických katastrof) vzniká 

požiadavka „zmeniť stav vecí“. To sa spočiatku muselo/musí diať proti vôli a záujmom tých, 

ktorí sú v zásade k riešeniu podobných kríz určení ( štát/politická sféra) , a to pomocou  

rétoriky krízy biosféry aktivistami a niektorými vedeckými inštitúciami smerom k vládam 

a hlavne k verejnosti85 - spor o kríze, tj. či je situácia krízová alebo nie je preto dôležitou 

súčasťou politického konfliktu. 

 To, čo vyzýva k jednaniu nie je len analýza (i keď tento rozmer krízovosti nie je 

možné opomenúť), ale aj presviedčanie kritického počtu ľudí, že v týchto 

porcesoch/fenoménoch je zárodok vývoja, ktorý môže/je deštruktívny. A aj keď sa 

presvedčenie, že čelíme riziku, až kríze zvyčajne neobíde bez analýzy a argumentácie, nie je 

len „závislou premennou“ argumentácie86. Rétorická figúra krízy, keďže mobilizuje 

k podpore a získavaniu moci, môže byť používaná z perspektívy „racionality sociálneho 

vedca“ neoprávnene, nezmyselne, môžu sa stať sebanaplňujúcim sa proroctvom (krízová 

rétorika nedostatočnej  likvidity bánk nakoniec zapríčiní ich skutočnú nelikviditu /Krugman 

2009, s. 99).   

 Aj z týchto dôvodov je zrejme vhodné uchopiť pojem kríza pomocou diskurzívnej 

analýzy – ako sa pojem kríza používa, „ako funguje“ vo verejnom diskurze, aké metafory 

a trópy sa v kontexte krízy používajú, kedy bolo jeho použitie dôvodom zmeny politiky, 

a kedy nie, ako sa diskurzívne konštruuje situácia krízy87. 

 S touto predstavou reflektujúcou „lingvistický obrat“ skúmania politiky korešponduje 

teória bezpečnosti Barryho Buzana, založená na koncepte sekuritizácie88 (Buzan 2005, s. 34n) 

                                                 
85 keďže odkaz na krízu „skôr vyzýva ako analyzuje“, jej rétoriku veľmi často doprevádza spor, keďže krízy 

vyzýva k určitému jednaniu, ktoré môže byť pre niektorých hráčov kriticky dôležité, pre iných neprijateľné. 

Napríklad v roku 2009 prebehol na najvyššej úrovni spor, či Česká republika prežíva ekonomickú krízu, alebo 

nie, a ako na ňu reagovať. Prezident Klaus hovoril o kríze ako o chrípke (Tyden 9.2. 2009) – je síce nepríjemná, 

treba jej ale dať prirodzený priebeh (doslova „neliečiť ju, nepolitizovať ju, nesekuritizovať), minister Kalousek 

síce pripustil, že USA možno prežívajú krízu,  nejedná sa ale o globálnu štruktúrnu krízu finančných trhov. Kríza 

sa tak Čiech v žiadnom prípade nedotkne („Česko je oáza v moři krize“ (Ihned.cz 5.10.2008) , a preto nie je 

dôvod výrazne meniť výhľad rastu ekonomiky, ani zmeny politiky ohľadom regulácie finančných trhov. Na 

druhú stranu sa úspešne podarilo tým istým politikom označiť pred voľbami za krízovú rozsah zadĺženie štátu 

odkazom na nebezpečenstvo opakovania Gréckej krízy (krízy štátnych dlhov), chápanej ako vážna choroba 

štátov, ktorú treba liečiť (viď. II.II. Metaforika krízy). Urýchlené „krízové“ schvaľovanie škrtov je výsledok 

úspešnej pred a povolebnej rétoriky krízy (. „Léčit krizi zvyšováním daní je v současné době asi totéž jako léčit 

anginu studenou sprchou“. /Kalousek 28.4.2010/) 
86 Kritikmi rétoriky krízy označovaná za strašenie („řešení vs. strašení“) 
87 takto postupuje Maďarová, keď analyzuje diskurz krízy na Slovensku (Maďarová 2010, s. 107-110)  
88 sekuritizáciu charakterizuje Buzan ako radikálnejšiu verziu politizácie. Sekuritizácia (ako rečový akt) 

predstavuje krok, ktorým sa politika dostáva „mimo zavedených pravidiel hry“ (Buzan 2005, s. 34) – „téma 

chápaná ako existenčná hrozba si vyžaduje mimoriadne opatrenia a ospravedlňuje konanie vybočujúce zo 
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– teda na koncepte rečových aktov prednesených kľúčovými aktérmi (pričom okruh týchto 

aktérov sa mení zo sféry na sféru, a ani v rámci jednej sféry89 /Buzan 2005, s. 44/ – napr. 

ekonómie, nie je okruh sekuritizátorov presne vymedziteľný ), pomocou apelov, ktoré má 

spoločnosť prijať (Buzan 2005, s. 36)90.  

Kríza je tak, minimálne v kontexte teórie politična Carla Schmitta a Hansa 

Morgenthaua a konceptu bezpečnosti Barryho Buzana, hraničným pojmom, obrazne povedané 

bránou, pomocou ktorej prichádzajú problémy a fenomény jednotlivých oblastí spoločnosti do 

politickej sféry (chápanej ako priestoru verejnej debaty a rozhodnutia) alebo dokonca mimo 

politickú sféru (symbolizovanou rozpustením parlamentu a vyhlásením výnimočného stavu).  

Diskurzívna analýza má ale svoje obmedzenia. Analýza diskurzu nám síce môže 

pomôcť popísať, ako je pojem krízy používaný,  kto kedy a s akým úspechom sa odvolal na 

krízovosť. Kríza je v tomto kontexte „to, čo bolo úspešne za krízu označené“: buď ako 

pravdepodobná možnosť v budúcnosti, ktorej je treba sa vyhnúť, alebo ako súčasnosť, ktorú 

treba premeniť.  To je ale nedostatočné určenie. Aj v rétorike krízy hrá kľúčovú úlohu, i keď 

často vágny, ale predsa len nejaký obraz situácie, štruktúry, ktorá je neprijateľná. Úspešný 

apel na krízu musí byť prijatý dôležitou časťou obyvateľstva, ktorá si odkazom na krízovosť 

niečo predstavuje..  

 Ako som už naznačil, odvolajúc sa na teóriu politična Carla Schmitta a teóriu 

sekuritizácie Barryho Buzana, odkaz na krízu je to, čo prenáša problém zo svojej materskej 

sféry (ekonomika, technika, rodina) do politickej sféry. Ak je napríklad globálne otepľovanie 

predstavené ako fenomén smerujúci k radikálnym zmenám biosféry, a prebehlo úspešné 

presviedčanie verejnosti a politikov, že je najvyšší čas jednať (bez zásahu privedie 

samopohyb spoločnosť do existenčných problémov), otázka sa politizovala a politické orgány 

                                                                                                                                                         
štandartných mantinelov politických procedúr“ (prekl. autor) (Buzan 2005, s. 34) Buzan s procesom 

sekuritizácie spája presviedčanie o existenčnej hrozbe a priorite daného problému (ak tento problém 

nezvládneme, všetko ostatné  sa stane nepodstatným), čo je možné chápať ako synonymum „medicínskej 

metaforiky krízy“ viď. nižšie. Sekuritizacia – radikálnejšia, intenzívnejšia politizácia má, hlavne v dfére 

vojenskej bezpečnosti, depolitizační účinky charakterizované napr. utajením, znemožnením diskusie, 

odstránením opozície jako „piatej kolóny“ atď.                      C    
89 V niektorých sektoroch (ako napr. vojenský) je pomerne presne, často právne dané kto (aká inštitúcia), akým 

spôsobom a s akými dôsledkami vykoná „sekuritizáciu“, v iných sférach (napr. životné prostredie, ekonómia, 

„spoločnosť“) už pravidlá pre úspešnú sekuritizáciu nie sú rigidné, právne určené. (Buzan 2005, s. 39) 
90 Odkaz na krízu (explicitný alebo implicitný) figuruje prakticky v každom sektore, ktoré popisuje Buzan 

(vojenský, enviromentálny, ekonomický, politický spoločenský sektor), a má tak prominentné postavenie – je 

súčasťou „lingvisticko-gramatických pravidiel rečových aktov“ (Austin 1962 podľa Buzan 2005, s. 44-45) . 

Kríza sa v tomto kontexte rovná výstrahe „pozor nebezpečenstvo“, odkazuje na „kľúčovosť“/svetodejjinosť tej 

ktorej situácie, rétorika krízy vzbudzuje strach a vyzýva v jednanie.  

 



87 

 

(najčastejšie štáty, ale aj siete transštátnych regulátorov) a nielen ony skutočne začínajú 

jednať. Čo ale znamená, keď samotná politická sféra prežíva krízu? Ako uchopiť politickú 

krízu? Aké môže mať formáty?  

  III.4. Pluralita sfér a politická sféra 

Pojmu „politická sféra“ budeme rozumieť v náväznosti na koncepciu plurality sfér, 

ako ju nachádzame u Hansa Morgenthaua (Morgenthau 1993, s. 5), Carla Schmitta (Schmitt 

2007), Maxa Webera (Weber 1998) alebo Michaela Walzera (Walzer 1983). Jadrom tejto 

predstavy je obraz sveta určovaného „polytheizmom hodnôt“ – plurality sfér jednania, ktoré 

sa riadia svojimi špecifickými hodnotami, záujmom, východiskami, spôsobmi ospravedlnenia 

jednania. Tieto sféry existujú takpovediac vedľa seba, človek medzi nimi môže voľne 

prechádzať, no riadia sa rozličnými logikami. Dokonca si môžeme predstaviť, že medzi 

týmito sférami (ich záujmami a ospravedlneniami) existujú na úrovni formovania 

a reformovania spoločnosti čulé kontakty. Existuje medzi nimi „vojny“, spojenectvá, ktoré sa 

časom menia, existujú nároky na hegemóniu jednotlivých sfér nad ostatnými.  

Vo svete existujú rôzne hodnoty, rôzne statky, ktoré nemajú spoločného menovateľa, 

sú nezrovnateľné. Tieto hodnoty sa rozdeľujú špecifickým spôsobom, ich reprodukcia si 

vyžaduje špecifické ctnosti. (Walzer 1983, s. 9) Niektoré mali alebo majú univerzálne ambície 

(nárok aby každé spoločenské jednanie bolo hodnotené podľa jedného kritéria – napríklad 

zbožnosti alebo výnosnosti), niektoré sféry sklonu k vlastnej univerzalizácii nikdy netrpeli 

(intímna sféra). Niektoré hodnoty majú sklon vzbudzovať v jednotlivých epochách nedôveru 

(typicky intimita spájaná s melanchóliou bola považovaná v priebehu stredoveku za 

nebezpečnú – napríklad tým, že ničila manželstvo a s ním spoločnosť), niektoré naopak. 

Ako príklady sfér určených špecifickou hodnotou môžeme považovaťestetiku 

(zmyslom a motorom ktorej je určovať  nachádzať, čo je umenie/krásne a vyzvárať ju), 

náboženstvo (hľadaním, čo je bohumilé/zbožné a následne jednaním), ekonomiku (tá je 

určená vytváraním zisku), intimitu (hľadaním a nachádzaním lásky) a konečne politiku.  

Čo je charakterom politickej sféry, a aký je (alebo mal by byť) jej vzťah k ostatným 

sféram91, o tom sa vedú filozofické debaty, ktorých aplikácie sa pohybujú od obhajoby 

                                                 
91 Hans Morgenthau vo svojich 6 princípoch realizmu charakterizuje politickú sféru pomocí „zájmu definovaném 

v pojmu moci“ (ekonomická sféra je určena „zájmem definovaném v pojmu profit“). Carl Schmitt definuje 

politickou sféru pomocí polarizace „asociace-disociace“, „přítel-nepřítel“, John Rawls charakterizuje politickú 
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totálneho alebo absolutistického (Hobbes) štátu po v zásade antipolitický charakter 

postulovania dôležitosti „governance“ oproti „government“, ako sa to dialo v 80. a 90. rokoch 

20. storočia92. V kontexte charakteristiky politickej sféry by sme mohli rôzne teórie pracujúce 

s koncepciou plurality sfér rozlišovať na „plné“ a „prázdne“. 

Za silné pojatie politiky by sme mohli označiť republikanizmus Hannah Arendtovej 

alebo Hobbesovské pojatie politického spoločenstva určovaného suverenitou, v konečnom 

dôsledku s takýmto pojatím počíta aj Walzer. Oba tieto predstavy pomerne presne určujú 

priestor a inštitúcie, v ktorých sa politika deje (Hobbes – štát, Arendt – zhromaždenie 

občanov), obidvaja postulujú hodnotu, ktorým sa politika riadi (Arendt – „public happiness“, 

Hobbes – „mier a bezpečnosť“) a jej nepriateľa (Hobbes – prirodzený stav a anarchia, Arendt 

– despota, totalitárna spoločnosť), obidve majú svoje cnosti, podľa ktorej sú hodnotení jej 

aktéri (Arendtová - presvedčivosť rétoriky,  Hobbes - „panovnícke ctnosti“)93 

 Popri tejto koncepcii existuje aj, dá sa povedať eticky menej náročná, menej 

ambiciózna koncepcia politickej sféry. Je inšpirovaná prácami Carla Schmitta a Hansa 

Morgenthaua (Scheuermann 1999, s. 228-229) a Michaela C. Williamsa (Williams 2004), 

a už spomínaných Barryho Buzana a Ole Weavera.  

Podľa Michaela Williamsa, je vhodné chápať politickú sféru ako prázdnu sféru94, ktorá 

reguluje ostatné sféry: je priestorom boja medzi potenciálny súperiacimi sférami a hodnotami, 

                                                                                                                                                         
sféru ako charakteristickú svojou uzavretosťou (človek do nej vstupuje narodením a vystupuje smrťou) a 

prostriedkami, ktoré používa (legitímne donútenie). Grécka tradícia (interpretovaná Arendtovou) Charakterizuje 

politickú sféru odvolaním sa na priateľstvo a vôľu spoločne jednať. 
92 Dôležitým pojmom v kontexte „nových foriem vládnutia“ je obraz siete – globalizovaná spoločnosť je 

označovaná ako sieťovaná spoločnosť (network society) viď. (Castells, 2010), a ktorej prináleží „sieťové 

vládnutie“, „sieťový štát“ (Leonard, 1999) (Castells 2010b, s. 356) . Logika siete je založená na pluralite 

rovných nerovnorodých  na sebe nezávislých aktérov , ktorí ad hoc spolupracujú na čo najefektívnejšom riešení 

daného problému. Má svoju formu a hodnoty, začínajú vznikať „firmy ako siete“ a dokonca „projektová 

spoločnosť“ (Boltanski a Chiapello 2005: 70n) . Voči tendencii nahradiť sieťovým vládnutím/governance 

definovaným spoluprácou a efektivitou  vládu/government založenú na suverenite štátu, moci a poslušnosti sa 

zdvihla kritika, ktorej argumenty sa opierali práve o odkaz na politickú sféru, a latentnú nestabilitu a krízovosť 

„governance“ (Prozorov 2004), resp.  poukazovali na maskovanie mocenských vzťahov/mocu v teórii a praxi 

governance (Barnett a Duvall, 2005)  . Inou odpoveďou je pokus o syntézu politického sieťového vládnutia 

(Leonard 1999), (Bang a Esmark 2009). 
93 Politická sféra v hobbesovskej teórii je výlučná a obmedzená – reason d´etat a zahraničná politika v 18. a 19. 

storočí je špecifickou úlohou panovníka, „hrou s vlastnými pravidlami“ nezávislými na požiadavke náboženstva 

alebo profitu. Podobne koncepcia Hannah Arendtovej nemá čo povedať k problému vzťahu ekonomiky 

a politickej sféry. Často, napr. v prípade Arendtovej, to platí, že sa plné pojatie politiky spája s jej silným 

a kladným hodnotením – u Arendtovej byť účastníkom politickej sféry znamená byť plným človekom 

 
94 viď (Lefort 1988, s.17). Lefortova predstava politickej sféry je do značnej miery synoptická s predstavou 

Morgenthaua a Williamsa, i keď naväzuje na odlišné intelektuálne tradície a slovník. Lefort považuje vznik 

autonómnej politickej sféry (demokracie) za dôsledok dematerializácie/vyprázdnenia centra moci. 

V absolutistickom (ale aj ranne stredovekom štáte) bola moc stelesnená v tele panovníka, sprostredkovateľa 
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ktorá/ktoré dostanú aký priestor v spoločenskom živote spoločnosti. Jej prázdnota zaručuje, že 

žiadna sféra, hodnota, a jej predstaviteľ, sa nestanú hegemonickou. Ak politická sféra ako 

prázdna sféra pre konflikt  zostáva prázdna, každá sféra s ambíciou hegemónie bude čeliť 

protitlaku ostatných sfér v procese boja o moc. Keďže o svoje miesto vo svete sa uchádzajú 

všetky sféry (pomocou rôznych reprezentantov – od strán, cez záujmové združenia, 

korporácie, neziskové organizácie.) politická sféra pomocou zákonov a vyhlášok potenciálne 

reguluje široké spektrum fenoménov – od rodinných vzťahov cez pracovné právo po 

vyznamenávania hrdinov. Moc – podle Morgenthaua a Williamsa definičný znak politické 

sféry, funguje ako doplnok k „plným“ hodnotám ako profit a zbožnosť a rozhoduje, do akej 

miery sa prejavia v spoločenskej praxi95.  

Keďže politická sféra je prázdna a má neurčité hranice, existuje riziko vzniku 

totálneho štátu, ktorého aparát riadi a reguluje všetky sféry, celý socíalny život. To ale 

v dôsledku znamená deštrukciu politickej sféry ako voľného priestoru pre konflikt. 

S predstavou prázdnoty a otvorenosti politickej sféry je plne v súlade 

machiavelliovská predstava republikanizmu založená na rovnováhe medzi dvoma základnými 

vrstvam spoločnosti – elitami a ľudom (Bíba 2011, Mccormick 2001, s.297n), reartikulácia 

republikanizmu Phillipom Pettitom ako zriadenia založenom na nedominancii (Pettit 2002, s. 

vii-viii). 

Na predstavu Morgenthaua, Schmitta a Williamsa o pluralite sfér a o politickej sfére 

ako prázdnej sfére, v ktorej prebieha konflikt hodnôt, naväzuje predstava politizácie 

a politického aparátu (politickej moci). Politizáciu by sme v tomto kontexte charakterizovať 

ako pokus o artikuláciu ohrozenia, ktorú prináša presadzovanie sa jednej sféry voči druhej – 

v mene záujmov a hodnôt jednej sféry voči druhej sa to ktoré jednanie, alebo tendencia 

politizuje: je vyňatá s pravidiel „samoregulácie“ jednotlivej sféry a je posudzovaná a riešená 

v politickej „medzisfére“ . V procese presviedčania, prečo má byť ten ktorý problém 

                                                                                                                                                         
medzi „svetom“ a transcendentným „Právom“ a „Pravdou“. Odstránením panovníka sa jednak ustavujú 

autonómne sféry pravdy a práva s vlastnými normami platnosti, a sféra moci. Centrum moci (predtým majúce 

formu panovníkovho tela), nadobúda novú formu (podobne ako panovníkovo telo v spoločnosti „reťazca bytia“ 

aj politická sféra je formou spoločnosti), ktorá spočíva v procedúrach a konfliktoch, v ktorých sa určuje, kto toto 

centrum na určitú dobu zaujme. „Vztýčenie politického javiska, na ktorom sa môže odohráva súťaž o moc, 

ukazuje, že rozdelenie obecne /sfér pozn. aut./, je konštitutív sociálneho“ (Lefort 1988, s. 18) Dôsledok 

rozdelenia a vyprázdnenie priestoru moci má za dôsledok spoločenskú neurčitosť – nič nie je determinované, 

demokracia znamená otvorenosť k zmene a pôsobí proti petrifikácii.  (Lefort 1988, s. 16)  (za upozornenie na 

teóriu politiky Claudea Leforta ďakujem Janu Bíbovi a Jane Vargovčíkovej) 
95 na prázdnotu, resp. doplnkovosť politickej sféry voči ostatným sféram, a jej tesné prepojenie s konceptom 

bezpečnosti/krízy poukazuje aj de Wilde vo svojej analýze politického sektoru v kontexte analýzy bezpečnosti 

(viď. Buzan 2005, s. 166) 
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prenesený z pravidiel „samoregulácie“ do pravidiel „politickej moci“ (politizácie)  hrá 

prominentnú úlohu rétorika krízy.  

Samozrejme, podobné presviedčania a následné rozhodovania sú obtiažne, pretože 

sféry a hodnoty nie sú prevoditeľné na jedného menovateľa a jednoducho porovnateľné. Nie 

je možné porovnať „dobro“ voľnej nedele a bohoslužby pracujúcich s možným ušlým ziskom 

podnikateľa a straty na daniach pre spoločnosť. Hodnotenie nezrovnateľného, presviedčanie, 

vytváranie rawlsovsky povedané reflektujúcej rovnováhy (alebo realisticky povedané 

rovnováhy moci) medzi rozličnými sférami je charakteristické pre politickú sféru.  

Zástupci jednotlivých sfér (záujmov) v situácii sporu síce často používajú rétoriku 

spoločenskej a politickej krízy, s perspektívy politickej sféry a jej určenia je ale podobná 

situácia takpovediac normálna. Krízu politickej sféry predstavuje situácia, keď politická sféra 

nie je schopná plniť túto „svoju úlohu.“   

Predpokladom funkčnosti tejto sféry je predstava moci. Moc je samozrejme ďalší 

s pomerne nejasných pojmov s mnohými konotáciam v rozličných sférach, s rozličným 

uchopením, koncept politickej moci budeme chápať ako kombináciu weberovskej predstavy 

byrokracie, a predstavy Hannah Arendtovej o politickej moci ako protikladu násilia, ktorá je 

založená na súhlase (nie na donútení). Svojim spôsobom je stret sfér zmysluplný len vtedy, 

keď sa výsledok týchto stretov prejaví v praxi – to znamená, že existujú rešpektované 

procedúry „konfliktu“ (voľby, hlasovanie v parlamente, rôzne druhy rokovaní medzi 

korporátnymi aktérmi, ale aj manifestácie) ktoré výsledky konfliktu robia „legitímnymi“  

záväznými „pre všetkých“. 

Na to, aby mohol byť výsledok procedúr aplikovaný je nutná existencia 

byrokratického aparátu a postavy úradníka ako ju popisuje Weberov popis etiky 

a ospravedlnenia úradníka ako dôležitej súčasti politiky96. Ten vykonáva legitímne príkazy, 

ako by s nimi súhlasil, ako neutrálny nástroj. Moc má teda dve zložky – súhlas (procedúra) 

a výkon (aparát). Svojim spôsobom hodnotová prázdnota ( „byrokrat vykonáva príkazy 

opierajúce sa o určité hodnoty, aj keď s nimi nesúhlasí tak, akoby boli jeho vlastnými /Weber 

1998, s. 262-263) a neohraničenosť (dosah byrokracie variuje od minimálneho /nepolitického/ 

                                                 
96 zhruba od 80. rokov sa uačínajú objavovať, obhajovať a presadzovať tzv. teórie governance, sieťovej 

spoločnosti ako alternatívy k weberovskej byrokracii (hľadanie governance without government). Osobne je 

možné považovať v tento postup presadzovania sa „governance“ oproti „government“ chápať ako tendencia 

tržnej sféry (spojenej s  nástupom neoliberalizmu) kolonizovať ostatné sféry.  
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zriadenia, po totálny /tiež nepolitický/ štát), odzrkadľuje byrokracia a štátny úradník 

prázdnotu a neurčitosť politickej sféry. 

 

Zhrnutie: 

1. Spoločenský svet je priestorom, kde sa zjavujú  krízy.  

2. Riziko krízy spôsobuje strach, mobilizáciu a požiadavku rýchleho a účinného jednania, 

súvisí totiž s obrazom konca sveta a smrti/deštrukcie. 

3. Krízovosť nie je objektívna, je predmetom presviedčania a rečových aktov- politizácie. 

4. Ak presviedčanie prebehne úspešne, je ten ktorý krízový fenomén politizovaný 

(sekuritizovaný) – prenesený zo svojej normálnej sféry do politickej sféry.  

5. Tento proces je charakterizovaný konfliktom – jednak o tom či sa „skutočne“  jedná o krízu 

a ako na ňu reagovať. Tento konflikt sa rieši v rámci legitímnych procedúr legitímnymi 

aktérmi.  

6. Politická sféra je prázdna sféra medzi „plnými“, definovaná mocou, je určená pre riešenie 

kríz 

7. Aby mohla plniť svoj účel, potrebuje pre svoju samotnú  existenciu, pre  nositeľov moci 

a procedúry rozhodovania súhlas aktérov (legitimita) a nástroje k vykonávaniu výsledkov 

procedúr (aparát) – zdroje moci. 

III.4.I. Od náboženskej/občianskej vojny k absolutizmu, od absolutizmu k autonómii, od 
autonómie k politizácii. Pluralita sfér a štát v historickom kontexte 

Ako naznačuje celý rad teoretikov politiky od antiky po súčasnosť, takto 

charakterizovaná politická sféra nie je nič samozrejmé a prirodzené – vláda na základe násilia, 

dominancia a hegemónia „jedného boha, jednej hodnoty“ je historicky staršia, než 

pluralistická vízia politiky: ostatne  liberálna vízia plurality sfér relatívne autonómnych na 

„štáte“ bola reakciou na starší absolutizmus francúzskeho strihu, či na rozbitú jednotu 

respublica christiana v reformácii97.  

                                                 
97 Čo sa týka pôvodu politickej sféry, ten vidí Rawls, popredný mysliteľ a obhájca pluralistickej demokracie, 

a postulovania „politickej, nie metafyzickej“ spravodlivosti, v uznaní nutnosti súžitia viacerých náboženstiev 
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Ako príklad vzniku a obhajoby plurality sfér môžu slúžiť spoločenské konflikty 18. 

a 19. storočia v Anglicku a Francúzsku. Na pozadí absolutistického panstva98 zhruba od 18. 

storočia prebieha v jednotlivých krajinách Európy presviedčanie skupinami vzdelancov, 

o blahodánosti/nutnosti nutnosti nevstupovania suveréna do jednotlivých oblastí ľudského 

jednania, ktoré majú zostať autonómne.  V intelektuálnych kruhoch prebieha debata, čo je 

agenda, a čo non-agenda: to pojednáva Bentham a fyziokrati v kontexte ekonomiky (Foucault 

2009, s. 20n), Schiller v otázke umenia (Schiller 2006), Kant v otázke možnosti kritického 

myslenia/univerzity (Kant 1979, s. 27-28)99. Locke funduje sféru občianskej spoločnosti ako 

autonómnu na štáte, pretože sa nevenuje moci/právu ale mravným úvahám o „posudzovaní 

ctnosti a nectnosti“ (Kosseleck 1988, s. 54 ). Z počiatku sa tieto požiadavky odvolávali na 

racionalitu, súdnosť a umiernenosť panovníka, na ktorého rozhodnutí bolo, či „intervenovať 

alebo neintervenovať“ napríklad v oblasti umenia. Neskôr sa požiadavka autonómia, zrejme 

vplyvom predstáv republikanizmu francúzskej revolúcie vyostrila, keď v priebehu 19. 

storočia silneli v Európe požiadavky po ústavnej vláde. Autonómie tak už nemala byť 

výsledkom osvietenosti panovníka, jeho suverenita mala byť (nehobbesovsky) 

obmedzená, garancie autonómnych sfér, napríklad pomocou koncepcie ľudských práv, už 

malo byť dané formálne a záväzne. 

Autonómia určitej sféry ale pravidelne vytvára spoločenský vývoj, ktorý je súčasníkmi   

posudzovaný ambivaletne. Po tom, ako sa ešte pred nástupom revolúcii, teda v situácii 

absolutizmu, presadila vplyvom škótskych osvietencov a fyziokratov v Anglicku 

a Francúzsku doktrína voľného trhu tj. samoregulačného tržného mechanizmu, dostávala sa 

jej prax a predstavitelia (obchodníci, továrnici, podnikajúci mešťania) do konfliktu s rôznymi 

protisilami. Pozemková šľachta, cirkev, a humanisticki založení intelektuáli začali z rôznych 

pozícií kritizovať predstaviteľov novej ekonomiky (a umenia) jednak z pozícii svojich 

ohrozených záujmov, jednak s pozícii alternatívnych vízii spoločnosti/spoločenských 

                                                                                                                                                         
v Európe po tridsaťročnej vojne. Arendtová dáva do súvislosti vznik politiky s revolúciou proti absolutistickej 

tyranii, a ako príklady uvádza americkú a maďarskú revolúciu.  

 Vznik a formálne ukotvenie politickej sféry medzi európskymi štátmi (vznik konceptu štátu obecne), 

a vlastne európskej konfederácie (ius publicum europeum) je úzko spojený s reakciou na boj dvoch síl 

z hegemonickým nárokom – protestantského a katolíckeho tábora a jeho deštruktívnych dôsledkov. Podobne boli 

požiadavky demokratizácie 19. storočia spájané s národnými hnutiami a triedami, ktoré z rôznych dôvodov 

považovali vtedajší stav za nespravodlivú a neznesiteľnú tyraniu/hegemóniu (z ekonomických, sociálnych, 

kultúrnych príčin). 
98 absolutistické panstvo môžme chápať pomocou hobbesovského konceptu suverenity – suverén legitímne 

vstupuje ľubovoľne do každej sféry, do ktorej uzná za vhodné. Poddaný zostáva slobodný len v oblastiach, ktorá 

suveréna nezaujíma. Suveréna pritom hlavne zaujíma otázka moci – zabránenie občianskej vojny a prosperity 

krajiny.  
99 Kant aj Schiller obhajujú autonómiu divadla a univerzity poukazom na zachovanie sféry pravdy  



93 

 

a náboženských ideológií. Deštrukcia vidieka a anglickej krajiny, rozklad rodiny, nízky počet 

odvedencov kvôli slabosti populácie, „hegemónia racionality“ kritizovaná romatickým 

hnutím, a iné otázky, boli používané argumenty proti autonómii trhu100. Začali sa objavovať 

požiadavky po zákonodarstve regulujúcom tržné mechanizmy v mene iných sfér a ich 

hodnôt– nárok na maximálny pracovný čas (intimita), požiadavky na zavedenia dňa 

pracovného voľna (náboženstvo), pracovné právo a minimálna mzda (dôstojnosť človeka), 

enviromentálne zákonodarstvo, a samozrejme rovné politické právo (pretváranie politickej 

sféry). (viď. Polanyi, 2006) 

Pravdepodobná je ale aj opačná logika – v mene úspechu na trhu práce, alebo krízy 

ekonomiky v prípade zotrvaniu v doterajšej praxi, môže existovať požiadavka po zmene 

fungovania napr. školstva, univerzít, a vedy alebo iných autonómnych sfér. Zase ale musí 

existovať sféra, kde je táto požiadavka prednesená, ktorá posúdi, do akej miery je nutný zásah 

do relatívnej autonómnie vedeckého skúmania a vyučovania, a akú má dostať podobu. 

Nebola a nie je to však len kritika „jednej sféry a jej hodnôt z pozície inej sféry“, 

v ktorej sa používa rétorika krízy – kritika sa môže týkať aj sebadeštrukčnej dynamiky vo 

vnútri jednej sféry, ktorá následne dokáže „stiahnuť so sebou“ celú spoločnosť, a to v situácii 

keď, že niektorá sféra (mimo politickej) má kľúčovú pozíciu v spoločnosti.101    

Pri politizácii jednotlivých  praktík, ako už bolo spomenuté, je dôležitý pocit 

deštrukcie, krízy, násilia, reflektovanej nespravodlivosti, neférovosti, resp. vytvárania 

priehrad proti silám, ktoré sa „vymkli spod kontroly“ a ohrozujú „svet“ –  napr. prírodné sily, 

trh alebo náboženstvo102. Poukazovanie  na krízovosť vedie priamo k politizácii. Politická 

sféra bola založená v kríze, v situácii spoločenskej dilemy ktorá hrozila vyústiť do katastrofy. 

                                                 
100 To sa dialo politizáciou konkrétneho problému – odkazom na nespravodlivosť, alebo tragické dôsledky 

pokračovania danej praxe (na morálku, zdravie, brannú moc, slávu a povesť Anglicka atď.) Implicitne sa pritom 

myslí, že sociálna patológia, demoralizovaná armáda, národná hanba, nekvalitná veda a školstvo  sú alarmujúce, 

takpovediac krízové fenomény, z ktorými sa treba zaoberať a „prirodzenému“ behu tržného hospodárstva, ktoré 

je často obviňované zo spomínaných „vedľajších produktov“ je treba uložiť (hlavne) pomocou zákonodarstva 

výnimku a obmedziť jeho samopohyb. Úplná autonómia tak znamená nebezpečenstvo. Podľa Foucaulta je 

liberalizmus nesený dynamikou „slobody a bezpečia“ (Foucault 2004: 72) – sloboda ako autonómia plodí 

nebezpečie (a krízu). Liberálna spoločnosť sa ale s týmito nebezpečenstvami vysporadúva podľa Foucaulta 

pomocou kontroly symbolizovanom panoptikom, čo je v našom ponímaní nepolitická moc. 
101 Tak by bolo možné popísať Marxovu kritiku kapitalizmu, alebo popise finančných kríz ak samodeštruktívny 

zrýchľujúci sa samopohyb. 
102 Ostatne výsledkom tridsaťročnej vojny bolo mimo iné aj podriadenie si náboženstva politickou mocou – či už 

vo forme národných lutherských cirkví, ale aj vo forme napr. gallikanizmu, alebo úzkym formálnym 

a neformálnym prepojeniam kazateľne a trónu.  
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Politizácia sa spúšťa rétorikou ohrozenia, deštrukcie, násilia (nespravodlivosti) alebo ak 

chcete, krízy. 

Podľa predchádzajúceho výkladu by sme mohli charakterizovať politickú sféru ako 

miesto, kde sa riešia, alebo vytvárajú krízy . Politická kríza je tak každá kríza, ktorú nebola 

schopná politická sféra zvládnuť, nebola schopná na ňu reagovať – či už kvôli neschopnosti 

politizácie, kvôli situácii dilemy, kde politizácia aj depolitizácia hrozí „katastrofou“, kvôli 

nedostatku moci (či už tento nedostatok spočíva vo fakte, že „osedlanie“ krízy vyžaduje 

prostriedky, ktoré sú mimo dosah politickej jednotky, nedostatku legitimity ako fenoménu 

fundujúcemu moc, rozpadu byrokracie,), alebo takpovediac jej prebytku – príliš širokej 

politizácii, príliš mocnej administrácii, ktorá sa stane autonómnou „triedou pre seba“ 

s vlatnými záujmami a ambíciami. A samozrejme, príčinou krízou môže byť skrátka 

nesúdnosť, neschopnosť „politickej predstavivosti“ – neschopnosť nachádzať prijateľné 

formáty riešení.  

Zmysel politickej sféry je možno charakterizovať ako schopnosť odhaľovať 

(konštruovať) a následne riešiť/regulovať krízy, ktoré sa vytvárajú stýkaním potenciálne 

konfliktných a nesúrodých sfér. Samotná politická sféra sa môže ocitnúť v kríze, hlavne keď 

sama stráca legitimitu (politizácia je predstavované ako niečo nepatričné, jej zásahy ako 

apriórne neoprávnené), alebo jej aktéri (úradníci alebo značná časť politickej reprezentácie) 

nechápu zmysel svojho jednania – čo sa od nich ako politikov a od politickej sféry vlastne 

čaká.  

III.5. Kedy a prečo je „sféra pre riešenie kríz“ v kríze?  

 Ako je s predošlého zrejmé, že existuje niekoľko modelov spoločenských krízových 

vývojov, niektoré označím pracovne za statické, druhé za dynamické, jedny za funkčné, druhé 

za ideologické, jedny zapríčinené „z vonku“, druhé „z vnútra“. Posledné určenie je asi 

najjednoduchšie.  

Dynamické a statické krízy 

S dynamickými modelmi kríz sa asi najčastejšie stretávame v ekonomickej sfére – či už 

v podobe rôznych inflačných deflačných a iných špirál, alebo v malthusovskej a marxovskej 

vízii pesimistického vývoja kapitalizmu. V pozadí je predstava samopohybu (samoregulácie) 

vytvárajúci určité očakávania a racionálne jednanie aktérov, ktoré v určitej konštaláciii môže 
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vytvárať výrazne suboptimálne výsledky (nezamestnanosť, pokles HDP). Kvôli podobným 

rizikám boli na štátnej ale aj nadštátnej úrovni vytvorené inštitúcie, ktoré majú v podobných 

situáciách intervenovať. 

 Predstavu dynamickej krízy môžeme nájsť aj u moderných autorov analyzujúcich 

stranícky systém – polarizovaný multipartizmus na spôsob Talianska po II. svetovej vojne 

alebo štvrtej francúzskej republiky, kde štruktúra vytvára očakávania a jednanie aktérov, 

ktorých výsledky sú z rôznych príčin suboptimálne (stabilita vládnutia, fragmentácia 

straníckeho systému), a postupne smerujú k jeho rozkladu (Sartori 2005). Podobne napríklad 

podľa niektorých analytikov straníctva (viď. Mair 2005, s. 8 ) vedie oslabenie podpory 

tradičných masových strán (typickým predstaviteľom sú sociálne demokratické strany) k 

hľadaniu nových spôsobov financovania strany. To vedie následne k premene formátov strán 

a straníckej súťaže a radikálnej zmene fungovaniu politickej súťaže ústiacej do krízy 

ospravedlnenia demokracie. 

 V každej z týchto príkladov je nosná predstava sebazrýchľujúceho sa pohybu, 

tendencie, ktorý bez vonkajších impulzov, prirodzene smeruje ku krachu – či už postupne, 

ako v prípade „inflačných a deflačných špirál“ alebo akoby rýchly úpadok, ako v prípade trhu 

s finančnými derivátmi v roku 2007-2008.  

Čo sa týka modelov „statickej krízy“ , tie predstavujú do veľkej miery opak 

dynamických modelov – na rozdiel od nich mechanizmus krízy nespôsobuje „zrýchlený 

pohyb ku krachu“, ale naopak, neschopnosť reakcie, neschopnosť jednania. Samozrejme, aj 

konečným výsledkom „dynamickej krízy“ môže byť inhibícia, strata sebedôvery, 

neschopnosť jednať. V prípade dynamicke krízy je ale kríza výsledkom určitého pohybu, 

„statická kríza“ je skôr situáciou protirečenia. Mohli by sme si požičať obraz z Machiavelliho, 

asi prvého moderného teoretika politickej krízy103. Ten popisuje príklad republikánskeho 

zriadenia Sparty a jej krízy po skončení Peloponézskej vojny. Podľa Machiavelliho bola 

stabilita Spartského zriadenia založená na nemožnosti územnej expanzie. Toto obmedzenie jej 

síce nebránilo prežiť vyše 500 rokov, po peloponézskej vojne sa ale dostala do situácie, keď 

expanzia a rozšírenie hraníc bola podmienkou prežitia (v prostredí silnejúcich konkurentov 

                                                 
103 v Platónovej Ústave aj v Aristotelovej Politike môžeme nájsť predstavu „čistých zriadení“ ktoré logikou 

vnútornej dynamiky prechádzajú  od ctnostnej (napr. monarchia) k upadlej verzii zriadenia (tyrania) ktorá sa 

dostáva do krízy, aby ju následne nahradila vláda aristokracie. Machiavelli túto víziu postupného úpadku 

nezdieľa. Pre Machiavelliho teóriu hrá dôležitú úlohu pojem accidenti (McCormick 1993) – vlastne 

nepredvídateľných situácii, výziev fortuny, na ktoré musí jednak „vir“ jednak spoločnosť reagovať, inak sú 

schopné zriadenie/spoločnosť zničiť. 
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s kolóniami – Sparta kolónie nezakladala). Dostala sa do situácie „statickej krízy“104, ktorú 

nakoniec riešila expanziou, aby bola následne prekvapivo porazená Tébanmi105. Do situácie, 

keď každá možnosť jednania je ohrozením existencie – exit stratégiou by teoreticky bola len 

nedokonalá často intuitívna forma vyvažovania. 

Funkčné a ideologické krízy 

Funkčná kríza je krízou politických inštitúcií, ktoré nie sú schopné jednať. Napríklad 

polarizovaný multipartizmus vytvára funkčnú krízu „aktérov vlády“ – inštitúcie určené na 

riešenie „spoločenských diliem“ ako parlament, alebo stranícky systém „prestávajú 

fungovať“, kvôli ich slabosti (právny systém alebo spoločenská situácia im neposkytuje 

dostatočné možnosti rozhodovať a jednať, nemôžu „politizovať a sekuritizovať“ oblasti 

kľúčové pre fungovanie spoločnosti“), prílišnej sile (totalitárne panstvo a absolutistický štát 

vlastne ničí politickú sféru) a demoralizácie (napr. politická korupcia).  Funkčnou krízou 

politickej sféry je napríklad aj deštrukcia „nástrojov vládnutia“ – byrokracie, regulačných 

inštitúcií, armády, polície. To sa môže stať kvôli ich  „slabosti“ – (právnymi medzerami alebo 

nedostatkom zdrojov), „sily“ – (s nástroja vládnutia sa stáva jeho aktér/zdroj, a to či už 

zavedením vojenskej junty alebo situáciou, keď správa úplne nahradí vládu, governance 

nahradí government, situácie „železnej klietky“ byrokracie) alebo „demoralizáciou“ (napr. 

korupcia).  

Práve demoralizácia „politického aktéra a politického nástroja“ je akýmsi 

medzistupňom medzi funkčnou a ideologickou krízou politickej sféry. Ideologickú krízu 

politickej sféry by sme mohli charakterizovať troma „krízovými“ otázkami: Je tá-ktorá 

prikazujúca politická moc legitímna? (otázka ideológie ospravedlňujúcej moc ) Je politická 

moc ako spoločenský fenomén žiadúca? (ospravedlnenie politickej sféry ako vhodnej 

a žiadúcej) Nezabraňuje ideológia/svetonázor, ktorý je motorom a ospravedlnení politického 

jednania správne identifikovať a navrhovať riešenie spoločenských diliem?  

Prvý typ krízy  ideológie by sme mohli pomenovať „krízou ospravedlnenia“. Pre 

mnoho usporiadaní je takpovediac kľúčové ospravedlnenie – náboženské, filozofické, alebo 

zvykové. To by v ideálnom prípae malo byť prijímané natoľko automaticky, že ani nie je 

tematizované (Kissinger 2010, s. 15-18 ). Ospravedlnenie sa ale behom času môžu dostať 

                                                 
104 je otázne, či si „krízovosť“ situácie sparťanskí vodcovia uvedomovali, alebo nie. predpokladajme, že áno. 
105 podobne by sme mohli popísať rozpad Sovietskeho zväzu: po smrti Brežneva sa dostal Sovietsky zväz do 

krízy technického zaostávania, a legitimity režimu. Perestroka a glasnosť ako možné spôsoby liečby sa zároveň 

ukázali ako kontroverzné pre stabilitu režimu a štátu.  
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takpovediac „do otázky“ – ak kresťanstvo prestane byť vnímané ako relevantné pre 

ospravedlnenie moci, potom zriadenie „z božej milosti“ nebude považované za legitímne, 

následne prichádza kríza ospravedlnenia, moc sa mení v násilie, náboženstvo sa zrazu stáva 

„zdrojom nemoci" spoločnosti. Už samotná otázka – je to ktoré zriadenie legitímne, je prvým 

symptómom krízy (Kissinger 2010, s. 225-228). Legitimita zriadenie môže byť ohrozená 

„zmenou ideológie“ tj. agitáciou – sociálnou kritikou, ako sa dialo v 18. a 19. storočí ale aj 

20. storočí (označiť napr. rozvrh ľudských práv za imperialistický koncept je potenciálna 

cesta ku kríze), alebo skrátka „nárazom s faktami“ (kapitalistický robotník na západe 

vlastniaci dve autá a pravidelne dovolenkujúci v Grécku bol zrejme dôležitou 

delegitimizáciou socializmu východného bloku – na západe aj východe). 

Druhý typ ideologickej krízy sa týka priamo ospravedlnenie politickej sféry ako takej. 

Požiadavka meritokracie, vlády manažérov, filozofov, kňazov je prejav tejto krízy – politická 

sféra so svojimi pravidlami a hodnotami je neobhájiteľná a má byť prekrytá inou 

hodnotou/sférou. 

Ďalší, tretí typ ideologickej krízy  režimu môžeme označiť „krízou reality“. To môže 

znieť paradoxne – veď čo môže byť na realite krízové? Pointa tohto druhu spočíva v nesúlade 

mocenských, spoločenských daností  s predstavou politickej entity o sebe – aké hranice by 

mala mať, akými pravidlami by sa mala riadiť, na čo všetko má nárok a čo všetko jej má byť 

navrhnuté, a o svete. A to nielen v zmysle medzinárodnepolitických súvislostí – (Srbsko 

smerom ku Kosovu, v minulosti Francúzsko smerom k Alžírsku), ale vo vnútri „polity“. Toto 

„necítenie sa dobre vo vlastnej koži“, z ktorou sa spája túžba radikálnej deštrukcie a následne 

výstavby je dôležitou situáciou krízy. Táto situácia sa môže ešte vyostriť „poprením reality“ 

a jej nahradením. Virtualita posledných dní Tretej ríše v Hitlerovom stane,  ale aj predstavy o 

vlastnej moci nekomunistických strán v roku 1948, alebo snenie francúzskej aristokracie 

o vznešenom divochovi v 90. rokoch 18. storočia106 patria do kolónky kríza reality.107  

                                                 
106 toto poprenie reality nemusí byť ale vždy prejavom nesúdnosti, ak nie niečoho horšieho. De Gaulle 

v Londýne po páde Francúzska bez podpory kolónii, bez zdrojov (ktoré dostával od Churchilla) no 

reprezentujúci veľkosť Francúzska síce popiera realitu, ale odlišným spôsobom ako Hitler v Berlíne. De 

Gaullovo popretie je jeden zo spôsobov, ako obnoviť francúzsky odboj, jeho poretie má byť sebanaplňujúcim sa 

proroctvom. Podobné popretia sú niekedy dôležité pre „zachovaniu si tváre“ (napr. Adenauerova téza o tom, že 

nacizmus sa dotkol Nemcov len okrajovo, alebo ďalšia de Gaullova téza o víťazstva Francúzska nad Nemeckom, 

alebo o masívnom odpore Francúzov proti nacizmu a Vichy)  U Hitlera už ambícia „transformácie“ nie je – 

zostáva len vytesnenie 
107 Mohla by existovať tendencia považovať podobnú situáciu za prejav fixných ideí, alebo iných patológií 

aktérov. Nemusí to však tak nutne byť. Problém Rakúska medzi vojnami a následne nástup nacizmu nebol daný 
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Design politiky containmentu, ako ju navrhol Kennan je vlastne plánom, ako dostať 

Sovietsky zväz do logiky krízy reality, a následne do implózie. Využíva pritom motor 

marxizmu, ktorý predpovedá a očakáva neustály postup pokrokových síl, a neustály nárast 

pnutia vo vnútri imperialistického bloku. Ak bude Sovietsky zväz stále viac konfrontovaný so 

stále menšími pnutiami vo vnútri kapitalistických spoločností (čo mal zabezpečiť tzv. welfare 

state), a vojenskými reakciami na niektoré akcie Moskvy (napr. v Iráne) alebo jej satelitov 

(napr. v Grécku), s každým pokusom príde neúspech, a následná kríza legitimity systému. 

Štvrtým, svojim spôsobom doplnkový typom krízy, predstavuje zahltenie systému. 

Niekoľko samo osebe riešiteľných problémov sa nahromadí, a v kombinácii s naliehavosťou, 

s akou je nutné ich rýchle riešenie vytvoria situáciu kolapsu. Je to určitý poddruh zaseknutia, 

ktorý ale nie je zapríčinený „kvalitou“ protirečenia, ale kvantitou problémov, ich 

synergickými efektami a nedostatkom času ich riešiť. 

Hádam je ešte vhodné spomenúť posledný druh krízy – ktorá je zapríčinená náhodou. 

Neúroda, úmrtie politika, ekologická havária, osobné animozity medzi jednotlivcami, prehra 

vo futbale, alebo odhalenie mravnostného deliktu politika  – to všetko môže aj má zásadný 

vplyv pre vznik, alebo zosilnenie politickej krízy. Tento síce dôležitý prvok nechávam 

z pochopiteľných dôvodov stranou.   

III.V.1. Politická kríza v myslení  Webera, Schmitta a Morgenthaua. 

 Max Weber vo svojej prednáške o situácii agrárneho sektoru na východ od Labe 

(Weber 1998, s. 294n), po analýze prekvapivej skutočnosti ústupu technologicky a kultúrne 

vyspelejšieho nemeckého sedliaka poľskému nádenníkovi, prichádza k záveru, že 

ekonomická a politická moc junkerov sa končí, a s ním aj spôsob vládnutia, typický pre 

bismarckovské a čiastočne aj wilhelmovské obdobie. Hneď ale vyjadruje určitú pochybnosť, 

či alternatívne politické sily – teda hlavne liberálne meštiactvo a perspektívne socialisti, budú 

mať „junkerskú“ schopnosť vládnuť. Nájde sa medzi liberálmi politický leader? Zatiaľ, čo 

v iných štátoch so silnými liberálnymi stranami boli „liberálne sily“ schopné produkovať 

politických leaderov (explicitne spomína v eseji Čo je politika? Josepha Chamberlaina 

a midlothianskú kampaň Williama Gladstonea), v Nemecku nie.  Weber sa domnieva, že je to 

dôsledok Bismarckovho spôsobu vládnutia a jeho talentu : nemeckí národne-liberálni 

vodcovia si podľa Webera uvedomovali svoj menší politický talent, a preto nešli do konfliktu 

                                                                                                                                                         
stratou súdnosti jeho politikov ale skrátka nutnosťou žiť v štruktúrach v ktorých nechceli – v situácii „štátu bez 

národa“. 
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s Bismarckom, prijali slabé právomoci, ktoré Bismarck určil Reichstagu (Weber 1978, s. 

1387), akceptovali praktické znemožnenie, aby sa akákoľvek politická strana, alebo 

organizácia ako napr. odbory stala autonómnym centrom moci (Weber 1978, s. 1390). Toho 

dôsledkom bola vláda byrokracie108 ako autonómneho činiteľa v spoločnosti po smrti 

Bismarcka, nevhodný formát strán (strany honorácií) a kultúra pohŕdania politickými 

inštitúciami medzi „filistrami a literátmi“ (Weber 1978, s. 1382). Tým sa dostalo do krízy 

politické vodcovstvo, ktoré nemalo kde vyrásť – to je paradoxný, snáď absurdný dôsledok 

jednania človeka, ktorého Weber považuje za politického génia.  

Nemeckí liberáli sú z perspektívy weberovskej teórie politiky jednak obeťou 

Bismarckovho štýlu (Weber 1978, s. 1386), jednak sú sami jej zdrojom -  slúžia ako príklad 

upadlej formy politiky, ktorá takpovediac nepochopila „étos a praxis“ politiky. Potrebujú teda 

politický „bildung“, ale iný než aký ponúkala liberálno-osvietenecká syntéza prvej polovice 

19. storočia (Shilliam 2007, s. 309) Túto líniu  - problematickosť nemeckých liberálov 

z perspektívy politického jednania ešte vypointováva Carl Schmitt. Jeho diela z weimarského 

obdobia spája práve razantná kritika politického liberalizmu: neschopnosť vytvoriť politickú 

jednotu (Kríza parlamentnej demokracie) (Schmitt 2000), neschopnosť vytvárať politickú 

formu (Politický romantizmus) (Schmitt 1986), tendencia k neutralizácii a depolitizácie 

zapríčinená neschopnosťou identifikovať nepriateľa (Pojem politična) (Schmitt 2008).  

Pre Hansa Morgenthau109, podobne ako pre iného stredoeurópskeho emigranta 

ekonóma Karla Polanyiho, je najvážnejšou výzvou doby a teda aj ich diela, vznik fašizmu 

v Európe a druhá svetová vojna. Obaja vznik fašizmu a nacizmu v Európe spájajú so 

sklamaním z liberalizmu. Polanyi s rozkladom finančných mechanizmov a voľnej 

konvertibility mien ako základného prvku samoregulujúceho trhu (Polanyi 2006, s. 9), 

Morgenthau s intelektuálnym sklamaním z liberalizmu u moderného európskeho národa - 

Nemcov.  Liberalizmus a jeho najvýraznejší prejav – scientizmus, neustále vzbudzoval nádeje 

riešiť pomocou rozumu sociálne problémy svojej doby, a opakovane v tom zlyhával 

(Morgenthau 1967, s. 1). Problém je, že zatiaľ, čo ľudia (kniha bola napísaná v 40. rokoch) 

zažívajú dezilúziu a pocit ohrozenia z rozkladu civilizácie110, liberálny svetonázor je plný 

                                                 
108 byrokracia je zanamením modernej doby, prejav racionalizácie, a to pomerne osudovým prejavom – nedá sa 

jej vzoprieť (Weber, 1978, s. 1401), a ak raz získa nadvládu, stratí ju len v kolapse spoločnosti a kultúry (Weber, 

1978, s. 1401), a dôsledky primátu hodnoty technickej administrácie bude tyrania. 
109 nasledujúca pasáž je reformuláciou autorovej tézy  (Lassuth 2010) 
110 Zánik civilizácie je pomerne častým motívom v nemeckej politickej filozofii majúcej korene vo weimarskom 

období, či už v prípade Morgenthaua, ale aj Schmitt a Arendtovej. Kryštalickým spôsobom tento pocit vyjadril 

Spengler vo svojej eseji Zánik civilizácie 
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optimizmu, ktorý je neoprávnený. Tento optimizmus je založený na neobhájiteľnej dôvere vo 

vedu, respektíve v naivnú filozofiu 17. a 18. storočia odkazujúca na teóriu vedy, ktorá už je 

napr. vo fyzike prekonaná. Túto filozofiu a na ňu naviazaný svetonázor nazýva Morgenthau 

scientizmom a za jeho ústredný omyl považuje 1. nepresvedčivú antropológiu, 2. 

neporozumenie sociálnemu svetu, 3. poprenie politickej sféry a moci. 

Dôležitým prvkom kritiky liberalizmu je otázka vzťahu rozumu a emócií v kontexte 

politického jednania. Scientizmus (a s ním liberalizmus) sa drží podľa Morgenthaua predstavy 

podľa ktorej spoznanie  racionálneho/mravného jednania v konkrétnej situácii automaticky 

vedie človeka k jednaniu. Morgenthau ale predostiera inú teóriu ľudského jednania, 

odvolávajúc sa na Humea a Aristotela. „Rozum sám o sebe nie je schopný pohnúť ničím“ 

(Morgenthau 1967, s. 154) ale je odkázaný na určité impulzy – podvedomé vášne v človeku. 

 Normálny vzťah emócie- rozum ale môže degenerovať a to do dvoch foriem: 1. vášeň 

odmietne svetlo rozumu, 2. rozum odmietne byť nesený a chce byť nosičom. Prvým 

prehreškom sa dopustil Alexander Veľký, Don Juan alebo Hitler. Rozum prestal osvetľovať 

cestu určenú určitým impulzom, a tie začali produkovať excesy iracionality, vášne a násilia. 

Predstaviteľom druhého prehrešku je Hamlet – neschopný jednať vo svete iracionality, 

neustále pochybujúci o sebe samom a svojich úmysloch a charaktere ostatných, a preto určený 

k pádu. (Morgenthau 1967, s. 156-157)  

Hamlet je pre Morgenthaua obrazom (nemeckého) liberála/sociálneho. Politické 

excesy ako a nacionalizmus/nacizmus, túžba dobyť impérium a oprávnenosť neohraničených 

ambícii, sú skôr spojené s anti liberálnou politikou – v probléme nacionalizmu a liberalizmu 

však (nemeckí) liberáli nie sú nevinne  

 Schmitt, Weber aj Morgenthau obviňujú liberálov z neschopnosti politicky jednať – 

vytvárať politické formy (čo je u Schmitta zrejme narážka na problémy liberálneho 

frankfurtského parlamentu „dať Nemecku tvar“), spoznať nepriateľa a bojovať proti nemu (čo 

je zrejme narážka na problém weimarskej koalície zasiahnuť proti komunistom a fašistom), 

Weber a Morgenthau, obaja takpovediac kritici z vnútra, v liberáloch nenachádza ctnosti 

politického vodcu – liberáli sú buď úradníci, alebo parlamentní debatéri nadaní „vôľou 

k impotencii“ (Weber 1978, s. 1424). Vytvárajú síce verejnosť svojimi novinami a kritikou, 

ale nie sú schopní, a ani nemajú chuť vstúpiť do politiky masových strán, hnutí. Cúvajú pred 
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jednaním a zodpovednosťou. (Schmittova kritika debatujúcej triedy je synoptická 

s Weberovou kritikou strany honorácií) 

 Zatiaľ čo Schmitt a Weber obviňujú liberálov z neschopnosti jednať, Morgenthau ešte 

dopĺňa ich kritiku o „excesy vášní“ (strata súdnosti), ktoré spája s imperializmom 

a nacionalizmom. Okrem toho Webera, Schmitta a Morgenthaua (McCormick 1997,  Weber 

2008, Morgenthau 1967) spája kritika vedy/techniky ako potenciálne ohrozenie politického 

jednania – a toto ohrozenie spájajú práve s liberalizmom.  
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III.6. Záver: 

 Koncepcia politickej sféry, ktorú som predostrel, sa opiera o tri prvky 

1. Spoločenský svet je priestorom, kde sa zjavujú  krízy. . Riziko krízy spôsobuje strach, 

mobilizáciu a požiadavku rýchleho a účinného jednania, súvisí totiž s obrazom konca sveta 

a smrti/deštrukcie. Krízovosť nie je objektívna, je predmetom presviedčania a rečových 

aktov- politizácie. Tento proces je charakterizovaný konfliktom – jednak o tom či sa 

„skutočne“  jedná o krízu a ako na ňu reagovať. Ak presviedčanie prebehne úspešne, je ten 

ktorý krízový fenomén politizovaný (sekuritizovaný) – prenesený zo svojej normálnej sféry 

do politickej sféry. 

2. Tento konflikt sa v rámci politickej sféry rieši v rámci legitímnych procedúr legitímnymi 

aktérmi.  Politická sféra je prázdna sféra medzi „plnými“, definovaná mocou, je určená pre 

riešenie kríz. Aby mohla plniť svoj účel, potrebuje pre svoju samotnú  existenciu, pre  

nositeľov moci a procedúry rozhodovania súhlas aktérov (legitimita) a nástroje k vykonávaniu 

výsledkov procedúr (aparát) – zdroje moci. 

3. predstava politickej krízy ako neschopnosť reagovať na spoločenskú dilemu/krízu. 

 Keďže svet je plný síl ohrozujúci stabilitu a prosperitu spoločnosti, sily hroziace 

deštrukciou spoločnosti (alebo niektorej z jej sfér) sa môžu kedykoľvek prejaviť, kríza je 

neustále možnosťou, je nutné ustanoviť sféru, ktorá je schopná im čeliť – sféru moci, 

politickú sféru. Politická sféra predstavuje priestor, do ktorej sú prenášané z ostatných sfér 

fenomény a dilemy úspešne označené za krízové. Tie majú byť riešené, poprípade regulované.  

Politická sféra však nie je len nástroj riešenia,  jej formát je schopný sám produkovať 

krízy. Politická moc je „farmakón“ – liek a zároveň jed. 

 Príčiny krízy politickej sféry by sa dali charakterizovať ako „problém nástrojov moci“ 

a „problém ospravedlnenia“ a „problém súdnosti“. Politická sféra sa dostáva do krízy, keď jej 

nástroje, ktorými má intervenovať sú príliš slabé (slabosť), alebo sú v rukách „inej sféry“ – 
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stratili svoju neutralitu (demoralizácia), alebo sa ich nositelia stali „triedou pre seba“ - 

byrokratizácia spoločnosti (sila). 

 Problém ospravedlnenia má dve podoby:  kríza legitimity režimu a moci. V kríze 

legitimity režimu sa povodne legitímna moc  v rétorike občanov/obyvateľov premení na 

násilie, voči ktorému je nutné sa postaviť. To má formu odmietnutia tej-ktorej formy vlády 

(napr. bezbožnej demokracie v mene vlády božského zákona a jeho vykladačov, buržoáznej 

demokracie v mene ľudovej demokracie). Kríza ospravedlnenia moci sa týka ale aj 

odmietnutia politickej vlády (legitímneho donútenia) ako takej (ako v prípade postulovania 

governance without government, samoregulácie). Tretím typom krízy vytvára problém 

súdnosti: petrifikovaná ideológia a jej reprezentanti nie je schopná porozumieť alebo reagovať 

na „výzvy sveta“, jej predstavitelia nemajú predstavivosť riešiť politické dilemy,  resp. 

ideológia vedie k iracionalite a excesom.  

Politickú teóriu vystavanú pomocou odkazov na krízu, pluralitu (autonómiu), 

prázdnotu tak možno chápať ako pokus o obhajobu liberálnej demokracie, aj s jej možnými 

rizikami. Prázdnota (centra moci) totiž súvisí s požiadavkou demokratickej vlády, pluralita (a 

autonómia) s hodnotami liberalizmu, kríza s požiadavkom moci.  

 Takto pochopená teória politická sféry, ale nie je bez vnútorných pnutí. Jedným z ich 

zdrojov je predstava „relatívnej autonómie“. Je intuitívne zrejmé, že žiadna vec, sféra, 

jednanie, nemôže byť apriori vyňaté z pod dohľadu moci – rétorika krízy sa môže týkať 

prakticky všetkého, zdrojom spoločenskej krízy môže byť asi všetko. Vývoj v 19. storočí 

v Anglicku, podľa Polanyiho, najprv vytvoril samoregulujúci trh - na vláde nezávislú 

štruktúru, ktorá bude podľa jej proponentov produkovať optimálne výsledky, ak sa do jej 

vnútornej dynamiky nebude štát miešať, čo ale následne vytvorilo situáciu spoločenskej krízy. 

Na druhej strane, socialistická spoločnosť ovládaná  štátom zrejme práve kvôli tejto regulácii, 

sa dostala do situácie politickej krízy (napr. krízu legitimity politickej sféry). Relatívna 

autonómia (napr. ekonomickej sféry na politickej) je tak pokus o nájdenie strednej cesty 

medzi  bezmocnosťou a „prekročením hraníc“. Toto hľadanie strednej cesty sa ale 

v konkrétnych situáciách môže byť riešené len ad hoc vyvažovaním pomocou politickej 

súdnosti. Bezmocnocť aj „exces moci“ tak zostávajú stálou hrozbou a výzvou. 

 Ďalším potenciálnym námetom pre vyššie naznačenej teórie politiky je jej doplnenie o 

„pozitívny rozmer“. Potrebujeme sféru moci len na „obranu pred nebezpečenstvom“? Nemá 
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aj pozitívny rozmer „tvorby niečoho, čo by sme ako indivíduá neboli schopní“ napr. kvôli 

rousseaouvskej „dileme lovu na jeleňa“? Ak áno, v akom vzťahu je „chuť robiť veci 

spoločne“ resp. arendtovská teória politiky a politická sféra ako nástroj riešenia politickej 

krízy? Sú kompatibilné? Sú to dve logiky/rétoriky/ospravedlnenie pre tie isté inštitúcie alebo 

„štát a úrady máme pre krízy, občiansku spoločnosť pre spoločné projekty“? 

 Takto navrhnutú koncepciu je možno ďalej rozvíjať: Politická sféra označená ako 

prázdna, ale nie je a ani nemôže byť prázdna v morálnom slova zmysle. Vyžaduje si 

špecifickú koncepciu spravodlivosti, hodnôt, obraz „dobrého politika/politiky“. 

Konštrukcia/výklad pojmu spravodlivosti pre politickú sféru by preto mala byť súčasťou 

„teórie politickej sféry“ – jej formulácia by ale príliš rozšírila rozsah textu. Pri jeho výklade 

by určite hrali dôležitú úlohu práce pozdného Johna Rawlsa (Rawls 1996) a Michaela 

Walzera (Walzer 1983) 

 Ďalšia výzva pre vyššie načrtnutú teóriu politiky sú fenomény, ktoré produkujú 

procesy globalizácie. Je asi vhodné na globálnej úrovni vytvoriť inštitúcie a nástroje schopné 

ovládať dnes stále na moci autonómne sily ako „shadow banking“, niektoré inštitúcie „global 

governance“ ako ratingové agentúry, ktoré, ako sa podľa niektorých autorov ukazuje, 

spôsobili finančnú krízu roku 2008. Je ale vhodné ustanoviť „prázdnu politickú sféru“ na 

globálnej úrovni? Ak nie, ako potom ovládať „sily mimo kontrolu politickej moci“? Ak áno, 

stojí riziko napr. finančnej alebo enviromentálnej krízy  za riziko „svetovej totality“? 

Je samozrejmé, že globálnu krízu  môže zapríčiniť kríza politickej sféry. Neexistencia 

politickej sféry je však takpovediac jej zárukou. Na globálnej úrovni ale táto úvaha vytvára 

dilemy, ktoré nie sú možné riešiť úplne ľahko, zrejme znovu len intuitívne, vyvažovaním.  

 

 

 



105 

 

IV. Dynamika demokratického konfliktu a zahraničnňa politika. 

IV.1. Masová demokracia a zahraničná politika 

Vzťah realizmu resp. možností racionálnej zahraničnej politiky v kontexte 

demokratických liberálnych republík  bol v 50. rokoch 20. storočia vážnou témou pre 

predstaviteľov rodiacej sa politológie a teórie medzinárodných vzťahov v kontexte 

realistickej školy111. Sú demokracie schopné formulovať zahraničnú politiku schopnú 

efektívne reagovať na výzvy v zahraničí a uchovať slobodu doma, resp. zabrániť 

termonuklárnej katastrofe? (Williams 2011, s,330)  Myslitelia ako George Kennan, 

Reinhold Niebuhr, Walter Lippmann ale aj Hans Morgenthau neskrývali svoj 

skepticizmus: Morgenthau vidí tendencie masových demokracií k nacionalistickému 

univerzalizmu na jednej strane a k neschopnosti „vedeckého človeka“ reagovať na dilemy 

moci (príkladom nech je Weimarská republika). Podobne Niebuhr si nie je istý či „Deti 

svetla“ s tendenciou k pacifizmu a morálnemu sentimentu, dokážu odolať morálnemu 

cynizmu„detí temnoty“ (Niebuhr 1944/2011/, s.9).  Podľa Kennana rozklad protestantskej 

etiky a občianskych cností v kontexte urbanizácie a kapitalistickej modernizácie zanechala 

spoločnosti bez smerovania a vedomia záväzku a teda bez schopnosti obeti v prospech 

širšieho záujmu (Williams 2011, s.331)  

Podobne Lippmann v kontexte analýzy vplyvu masmédií na politiku prichádza s tézou 

fantómovej verejnosti: „človek žije vo svete, ktorý nevidí, ktorému nerozumie a ktorý 

nemôže riadiť (Lippmann 1993, s.4) Žiada sa ale od neho, aby rozhodoval v otázkach ako 

ten, čo „vidí, rozumia a môže riadiť“, ako insider a člen exekutívy (Lippmann 1993, s. 

137) „Ľud získal moc, ktorú nevie vykonávať a vláda, ktorú volí, stratila moc, ktorú musí 

obnoviť, ak chce vládnuť.“ S vládou verejnej mienky nastáva „úpadok sily, paralýza 

                                                 
111 Dnes sa otázka vzťahu vnútornej a zahraničnej politiky v kontexte medzinárodných vzťahov, resp. ako sa 
teória politiky, z ktorou prichádzali realisti v kontexte teoretizovaní medzinárodných vzťahov, odzrkadľovala 
v ich premýšľaní o vnútroštátnej politike, a ako môžu ich myslenie byť podnetné pre súdobé debaty, znovu 
dostáva do pozornosti. V tomto kontexte je treba vyzdvihnúť práce Vibeke Shou Tjalve (2008) Realist Strategies 
of Republican Peace. Niebuhr, Morgenthau, and the Politics of Patriotic Dissent  a (2015) Reviving the Rhetoric 
of Realism: Politics and Responsibility in Grand Strategy. Pokus o prepojenie republikanizmu s realizmom 
považujem za veľmi zaujímavé, a táto kapitola je týmto prepojením, resp. upozornením na súvislosť  v mnohom 
vychádza z těchto prác. Práca Daniela Deudney Bounding Power: Republican Security Theory from the Polis 
tothe Global Village sice tiež prepojuje republikazmus z teóriami medzinárodných vzťahov, aj 
s republikanizmom ranej moderny a osvietenstva, ale opačným smerom: ako sú liberalizmus aj realizmus 
ukotvené v širšej republikánsj tradícii, a ako táto širšia tradícia môže prispieť v diskusiách teórie 

medzinárodných vzťahov .  



106 

 

schopnosti vládnuť“ „Úpadok ústavného systému môže zapríčiniť katastrofický úpadok 

západnej spoločnosti. Môže dokonca, ak nebude zastavený a zvrátený, privodiť pád 

Západu“ (Lippmann 1955 cit dľa Williams 2011, s. 331) 

Schopnosti zahraničnej politiky u týchto autorov súviseli s inštitucionálnym 

a ideologickým vývojom demokratických spoločností – realistická zahraničná politika 

súvisela so širším kultúrne-politickým vývojom vo vnútri liberálnych demokracií.  Aký by 

teda mal byť vzťah medzi špecifickými požiadavkami racionálnej zahraničnej politiky, 

zvýraznenými rizikom jadrovej vojny, a dôsledkom inštitúcií a politickej kultúry 

moderných demokracií? V zásade by sa dali identifikovať dve reakcie:  

a) Politická kultúra demokracie s tendenciami k mediálnej sugescií, moralizovaniu 

v zahraničnej politike, nerešpektovaniu/nepochopeniu pravidiel a zmyslu diplomacie 

a požiadavky racionálnej zahraničnej politiky sú nezlučiteľné – prax zahraničnej 

politiky je preto treba izolovať od logiky klasickej straníckej politiky a od politickej 

kultúry demokratických spoločností: túto pozíciu by sme mohli stotožniť s pozíciou 

Henryho Kissingera na jednej strane a strategických štúdii resp. neorealizmu.  

b) Racionálna zahraničná politika môže a má byť úzko prepojená s dynamikou vnútornej 

politiky, a to pomocou mobilizácie v rámci demokratického sporu o aplikovanie cieľa 

a účelu štátu v kontexte politickej/občianskej spoločnosti 

Pozície a ambície Henryho Kissingera v kontexte jeho otvorenie sa Číne a triangulárnej 

politiky, ale aj politiky detente by sme mohli popísať ako pokus o znovuvytvorenie 

veľmocenského koncertu, tj. obnovenie logiky mocenských vzťahov Európy 19. Storočia 

založených na mocenskej kalkulácie, vzájomne uznanej legitimite, zdieľaných pravidiel hry 

a štátnych záujmoch : ukončenie Vietnamskej vojny tj. konfliktu ospravedlneného súperením 

dvoch ideológií  a rovnako tak obnovenie diplomatických vzťahov a do veľkej miery aj 

strategického porozumenia medzi Čínou a USA je možné vidieť práve touto optikou112. To sa 

mu ale podarilo pomocou tajnej diplomacie, izolácie zahraničnej politiky od vnútroplitických 

                                                 
112 Prvá veľká práca Henryho Kissingera – Obnovenie poriadku (Kissinger 2009) je práve pokus o popísanie 

a identifikovanie problému, ako z revolučného usporiadania medzinárodných vzťahov, tj. situácie, kde veľmoc 

považuje medzinárodný poriadok za nespravodlivý, cíti sa v ňom ohrozená, a za dostatočnú záruku svojej 

bezpečnosti považuje len neutralizáciu protivníka poprípade zmenu systému, a svoje záujmy je ochotná sledovať 

do krajnosti (Kissinger 2009, s.16-17) vytvoriť legitímne usporiadanie uznaných partnerov rešpektujúcich 

pravidlá hry a spravodlivosti. V kontexte revolučného usporiadania je diplomacia neúčelná. Obnovenie konceptu 

legitimity je v tomto kontexte krajne obtiažne. Štúdium pôsobenia Metternicha a Castellreagha ako štátnikov, 

ktorým sa v kontexte otrasov spôsobených Francúzskou revolúciou podarilo premeniť revolučné usporiadanie za 

legitímne, tj. za usporiadanie, v ktorom si každá veľmoc dokáže predstaviť svoju existenciu a presadenie svojich 

záujmov je téma, ktorou sa Kissinger zaoberal nielen ako historik a teoretik ale aj ako politik.  
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konfliktov, dokonca od vlastného ministerstva zahraničných vecí. Musel sa pritom spoľahnúť, 

že jeho partneri sa naznačeniu problému a spôsobom politického jednania budú prinajmenšom 

podobať štýlu a mysleniu jeho samého113.  

 Kissinger sám za garanta fungovania legitímneho systému považuje štátnika: ten 

mimo iného musí prekonávať potiaže spojené s legitimizovaním svojej politiky, zapríčinené 

nezrovnateľnosťou vnútorných a zahraničných skúseností daného štátu: „Vnútorné úsilie 

všetkých štátov vykazuje snahu premeniť silu v mravný záväzok. Medzinárodná skúsenosť 

každého štátu však spochybňuje všeobecnú platnosť predstavy o spravodlivosti, pretože 

stabilita medzinárodného systému závisí na sebeobmedzení, na uzmiereniu rôznych podôb 

legitimity. Snaha  stotožniť princíp legitimity medzinárodného poriadku s obmedzene 

provinciálnym chápaním spravodlivosti nutne vedú ku vzniku revolučnej situácie .... 

Súperiace systémy legitimity zisťujú, že je nesmierne obtiažne dospieť k porozumeniu, a to 

nie len preto, že sa nebudú schopné dohodnúť na povahe spravodlivých požiadavkov, ale – čo 

je dôležitejšie – pretože nebudú schopné legitimizovať dosažiteľnú medzinárodnú dohodu 

vzhľadom k vnútropolitickým pomerom ... Štátnické umenie tak pripomína jedného z hrdinov 

klasickej drámy, ktorý má predstavu o budúcnosti avšak nemôže ju bezprostredne predať 

svojim blízkym a nevie dokázať jej pravdivosť“ (Kissinger 2006, s. 377-378) / Oddelenie 

zahraničnej a vnútornej politiky a nekonečná manipulácia pri presviedčaní „ľudu“ 

o dôležitosti a blahodárnosti zvolenej politiky je tak kľúčovou vlastnosťou kissingerovského 

štátnika – realistu. 

Druhým príkladom, menej komplexným, je formulovanie medzinárodnej politiky ako 

vedeckej disciplíny vyžadujúcej špeciálny spôsob analýzy, ktorá je vlastná len odborníkom. 

Väčšinou sa podobný spôsob dostáva do popredia, keď vojenské plánovanie nahrádza/vytláča 

zahraničnú politiku, resp. keď vojenské plánovanie získava autonómiu od politického vedenia 

(Morgenthau 1970, s. 279n). Typickým príkladom môžu byť strategické štúdiá modelujúce 

a plánujúce možnosti jadrovej vojny114, alebo plány mobilizácie pred prvou svetovou vojnou 

                                                 
113 Inštruktívny je popis a ocenenie zahraničnej politiky vedenou Čou En-lajom – spôsob ako boli prejednávané 

prvé spoločné vyhlásenie Spojených štátov a Číny – plné diplomatických gest a náznakov, dlhých rozhovoroch 

o filozofií a štátnych záujmoch, utajenie vytvárania spojenectva medzi ideologickými protivníkmi, ktorí aj keď 

reprezentujú hlboko znepriatelené systémy, nachádzajú spoločnú reč a záujmy, trochu pripomína kabinetnú 

diplomaciu biedermeieru (Kissinger 2006, s.686n) Kissinger a Čou En-laj vyznievajú ako Metternich 

s Castellreaghom – so sovietskymi a európskymi predstaviteľmi už bude Kissingerova vízia omnoho menej 

úspešná.  
114 Morgenthau ako príkad tohto prístupu uvádza publikáciu Hermana Kahna On Thermonuclear War mapujúcu 

možnosti, ako vyhrať vojnu použitím jadrových zbraní – odmietnutie pýtať sa, čo znamená víťazstvo 

v termnukleárnej vojne a aký má zmysel 100mil obetí a strata 90 percent  priemyselnej kapacity, aké dôsledky 
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(Kissinger 1996, s.211) Pokus transformovať  zahraničnú a vojenskú politiku do podoby 

vedeckej deduktívnej náuky – určenej jednoznačnými definíciami, rigiróznou analýzou 

a kvantifikovateľnými modelmi je chvályhodný, ale podľa Morgentahau pochybný – kvôli 

prirodzenosti  zahraničnej a vojenskej politiky, kvôli neurčitostiam a nahodilostiam, ktoré 

v sebe inherentne majú. Výsledkom tak je „nový scholasticizmus“  tj. intelektuálne cvičenie 

obdarené obdivuhodnou sofistikovanosťou ale obmedzenej poznávacej a praktickej hodnoty. 

(Morgenthau 1970, s.281) 

Odkaz na vedeckú racionalitu v kontexte praxe medzinárodných vzťahov  tj. objektivizmus  

a inštrumentalizmus síce môže byť vnímaný ako taktika pri presadzovaní realistickej politiky 

– tak je ostatne bežne vnímaná Morgenthauova Politika medzi národmi, každopádne „vedecká 

politika, a toho si bol Morgenthau vedomý, vedie k manipulatívnemu a technologickému  

prístupu j politike a ostatným . Vedecká politika, tak aktívne prispieva k zničeniu hodnôt 

a politického zmyslu a zodpovednosti. (Williams 2005, s.194) 

Oddelenie zahraničnej a vnútornej politiky ale nie je jediná reakcia na dilemy a vnútorný 

konflikt zahraničnej a vnútornej politiky. Práve Hans Morgenthau a jeho práce z 50. a 60. 

rokov ukazuje na pokus nanovo sformulovať možnosti, ako v kontexte masovej liberálne 

demokratickej spoločnosti udržovať racionálnu zahraničnú politiku. Kľúčový pojem je 

uchopenie formovania národného záujmy v kontexte pluralistického republikánskeho 

zriadenia. Pre Morgenthaua nie je politický konflikt o určení národného záujmu prekážkou 

pre racionálnu zahraničnú politiku, ale jej podmienkou – zahraničná politika nemá byť 

oddelená od politického konfliktu vo vnútri štátu/liberálnej demokracie ale naopak, jeho 

súčasťou. To má ale u Morgenthaua svoje podmienky a tým je obnovenie republikánskeho 

pluralizmu – konfliktu a zmysle politiky v konkrétnej situácii. Otázka zmyslu jednania, ktorá 

sa má ukázať práve v kontexte verejného sporu je kľúčová pre prežitie politickej jednotky a aj 

jej zahraničnej politiky. 

Tak, ako pri analýzy vedy, aj v otázke formulovania a presadzovania zahraničnej politiky 

demokratického štátu, konkrétnejšie USA,  hrá kľúčový prvok skúmania otázka cieľa a účelu 

(purpose) konkrétneho štátu (v kontexte Morgenthauovych textov USA). Štátny záujem, 

kľúčový prvok formulovania zahraničnej politiky sa opiera o pochopenie zmyslu americkej 

politiky (čo je aj názov jednej zo zapomenutých Morgenthauových monografií) – tj. o určitú 

                                                                                                                                                         
môže mať strata všetkých blízkych a prakticky aj biosféry pre život preživších je prejav neblahých tendencií 

sociálnych vied, ktoré vlastne redukujú ľudskú spoločnosť na kolóniu mravcov a predpokladajú typ racionality 

v situáciách, kde sa predpokladať nedajú (Morgenthau 1970, s. 255)  
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interpretáciu amerických dejín, pokus o uchopenie politickej identity Spojených štátov. Toto 

uchopenie ale nie je niečo ako zjavenie, ako definícia – zmysel americkej politiky, jej obsah 

sa podľa Morgenthaua formuluje resp. má formulovať v kontexte konfliktu rôznych 

interpretácii (opierajúce sa o pluralitu hodnôt a názorov, čo v konkrétnej situácii znamená 

plniť cieľ a účel americkej politiky). Popis formulácie štátneho záujmu činiť, špecifickú 

Morgenthauovu charakteristiku účelu a cieľa zahraničnej politiky, a pojatie verejnej sféry 

a určitého druhu republikanizmu, ktorý Morgenthau v tomto kontexte požaduje, je súčasťou 

prvej časti kapitoly. Dilemy takto pojatého záujmu – vzťah racionálneho záujmu a občianskej 

spoločnosti v konzumnej spoločnosti, dôsledky oddelenia zahraničnej politiky od verejného 

konfliktu, inštitucionálny kontext americkej exekutívy a jeho dôsledok pri presadzovaní 

vládnej politiky, a obecne oddelenie vlády od konfliktu o zmysle politiky budú predmetom 

druhej časti kapitoly. V dôsledku sa budem snažiť ukázať že Morgenthaovo postavenie otázky 

a analýza vzťahu zahraničnej a vnútornej politiky v demokracii, môže byť podnetné aj 

v dnešnom kontexte. 

IV.2. Štátny záujem115 a cieľ/účel zahraničnej politiky v diele Hansa Morgenthaua 

V roku 1952 sa Hans Morgenthau pokúsil, zrejme neúspešne, rozprúdiť „ďalšiu veľkú 

debatu116“, s otázkou, čo je národný záujem v Spojených štátoch. Článok bol zhrnutím jeho 

predchádzajúcej práce In Defense of National Interest z roku 1951 a tézy v ňom prítomné boli 

ďalej rozpracované v monografii The Purpose of National Politics z roku 1960. Ďalšie články 

týkajúce sa vzťahu formovania zahraničnej a vnútornej politiky, štátneho záujmu USA 

a identifikovanie jeho zmyslu nájdeme aj v zbierke esejí z 60. Rokov Dillemas of Politics: dá 

sa povedať, že tieto témy hrajú kľúčovú úlohu v intelektuálnom snažení Hansa Morgenthaua 

v 50. rokoch.  

                                                 
115 Štátny záujem a jeho naviazanie na identitu/kultúru, hrá dôležitú úlohu v prácach mnohých realistov. 

Katastrofálne dôsledky nemeckej zahraničnej politiky bol u Morgenthaua aj Kissingera vysvetľovaný 

problémom uchopenia štátneho záujmu: „Prečo boli Nemeckí štátnici posadnutí holou mocou? Na rozdiel od 

iných narodných štátov Nemecku chýbal integrujúci filozofický rámec. Bismarckova stavba neobsahovala 

žiadne ideály, ktoré v zbytku Európy utvárali moderný národný štát“ (Kissinger 1996, s.176) Javí  sa „..ako by 

Nemecko vynaložilo toľko energie na vytvorenie národného štátu, že už nemalo silu sa zamyslieť, akému účelu 

by nový štát mal slúžiť. Cisárske Nemecko nikdy nevytvorilo koncepciu štátneho záujmu. Nemeckí vodcovia po 

smrti Bismarcka podliehali chvíľkovým emóciám a trpeli mimoriadnym nedostatkom citlivosti k psychike iných 

národov. Spojovali v sebe agresivitu s nerozhodnosťou. (Kissinger 1996, s.177) 
116 „Another Great Debate“ je názov článku, ktorý publikoval, a to hneď trikrát pod rôznymi názvami 

(Morgenthau 1952), (1958, s.47-87), (1960, s.79-113). Aj to naznačuje veľkú dôležitosť, ktorú Morgenthau 

danej téme pripisoval.  
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Čo je teda štátny záujem? V prvom rade sa jedná o veľké zovšeobecnenie: „obsahuje síce 

zbytkový zmysel inherentný pojmu samému, za touto minimálnou požiadavkou ale môže byť 

jeho obsahom celá plejáda významov, ktoré sú s týmto zbytkovým zmyslom kompatibilné. 

Pojem národný záujem teda obsahuje dva prvky –prvý je vynútený logikou pojmu a teda 

nutný, druhý je variabilný, určený okolnosťami“ (Morgenthau 1952, s.972)  

Samotné spojenie štátu a záujmu je historickej povahy – môže ju nahradiť iná entita: 

Morgenthau uvádza založenie nadnárodných foriem organizácie ako Európske spoločenstvo 

uhlia a ocele ako možnosť tohto vývoja. Určenie štátu ako základného nositeľa (politického) 

záujmu je historickej povahy, a spojenie štátu ako nositeľa a predmetu záujmu je preto 

otvorené zmene117: ta je síce možná, a v kontexte jadrového veku a a ekonomických trendov 

po ropnom šoku podľa Morgenthaua aj nutná (Morgenthau 1974, s.97) Každopádne taký 

posun sa môže udiať len v kontexte dobývania alebo v kontexte súhlasu štátov.  

 Nutný prvok štátneho záujmu Morgenthau identifikuje ako zachovanie fyzickej, politickej 

a kultúrnej identity (územie, inštitúcie a kultúru)(Morgenthau 1952, s.973) tj. zachovanie 

existencie v kontexte ostatných štátov, vôle byť „hráčom v hre“. V situácii vojny, keď sú 

práve tieto základné podmienky politického existovania národa v ohrození, považuje 

Morgenthau za prirodzené zjednotenie a „nadstranícke“ vedenia zahraničnej politiky – ako 

napr. vláda labouristov a konzervatívcov v priebehu druhej svetovej vojny.  

Oproti nutným prvkom štátneho záujmu má tento pojem aj variabilnú zložku: tá nie je 

predefinovaná – jej obsah je určovaný svetonázorom osôb v úrade, spoločenskou mienkou, 

sektorovými záujmami, straníckou politikou, politickými a morálnymi stereotypmi 

v spoločnosti (Morgenthau 1952, s.973) mimo hraničných situácií ohrozenia je obsah 

zahraničnej politiky určovaný súhrou v konflikte protichodných záujmov, vízií a inštitúcií, je 

objektom sporu medzi nositeľmi rozličných predstáv. 

 A nakoniec je treba zdôrazniť, že koncepcia štátneho záujmu si je vedomá nielen 

vlastného záujmu ale aj záujmu ostatných štátov – vlastný záujem musí byť definovaný 

kompatibilne so záujmom ostatných – „to je požiadavok politickej morálky vo svete plurality 

štátov, v ére totálnych vojen je to podmienka prežitia“ (Morgenthau 1952, s.977)  

                                                 
117 Morgenthau uvádza založenie nadnárodných foriem organizácie ako Európske spoločenstvo uhlia a ocele ako 

možnosť tohto vývoja. 
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Štátny záujem môže byť definovaný rôznym, dokonca extenzívnym spôsobom – je preto 

nutné pridať rôznym záujmom ich dôležitosť, prioritu, porovnať záujem 

s možnosťami/schopnosťami ho dosiahnuť. Vytváranie koncepcie štátneho záujmu v kontexte 

mnohých sektorových záujmov si vyžaduje určitý politický talent štátnika, ktorý prípadné 

sektorové záujmy je schopný zladiť s víziou „štátneho záujmu“.  Štátny záujem dokonca  

môže prestať byť štátnym, ale môže byť uzurpovaný subštátnym (typicky záujmom národnej 

menšiny118 alebo špecifických ekonomických záujmov) (Morgenthau 1952, s.974), 

nadštátnym (náboženské organizácie a medzinárodné organizácie) záujmom. Alebo 

mimoštátnym záujmom (univerzálnou víziou – utopistickou predstavou zdrojom rizika 

nacionálneho univerzalizmu). Aj vzťah trvalej a variabilnej zložky národného záujmu nie je 

zrejmý – v kontexte nutnosti mobilizácie verejnosti a presadenia svojho záujmu sa 

„variabilný“ záujem prezentuje ako nutný – Morgenthau uvádza ako príklad podobnej 

situáciie otázku obrany Taj-wanu, a neskôr aj problém Vietnamskej vojny. 

Toto základné vymedzenie – a naznačenie komplikovanosti pri určovaní obsahu štátneho 

záujmu Morgenthaua viedlo k hľadaní spôsobu, ako štrukturovať diskusiu o obsahu štátneho 

záujmu Spojených štátov.  Pri určovaní zahraničnej politiky štátu sa uchádzajú o slovo 

(súkromné) záujmy a sily, ktorých koncepcia/záujem je jasná a často aj dobre organizovaná, 

rôzne ekonomické, národnostné, náboženské lobby, alebo utopické vízie (určené 

kategorickými imperatívmi resp. logikou zmýšľania, povedané weberovsky). V definovaní 

zahraničnej politiky hrajú tiež svoju úlohu rôzne sektorové záujmy naviazané na politické 

strany – to je normálna a v pluralitnej spoločnosti aj prirodzená situácia. Je nutné ale vytvoriť 

rámec, povedzme jadro – rámec diskusie, v rámci ktorej sa má určovať obsah národného 

záujmu, odkazy ktoré sa počítajú a ako argument pri konkrétnom určovaní zahraničnej 

politiky (USA).  V zásade Morgenthau postupuje v dvoch krokoch – v prvom kroku určuje 

a obhajuje pojem národného záujmu vymedzujúc ho voči utopizmu sveta bez mocenskej 

politiky alebo križiackeho ťaženia proti nepriateľom v mene presadenia univerzálnych hodnôt 

a definuje dilemy a riziká, ktoré sa z koncepciou národného záujmu spájajú. V druhom kroku 

sa snaží prezentovať kontext, v ktorom by sa malo definovanie štátneho odohrávať – štátny 

záujem sa má definovať v kontexte identikovaného zmyslu existencia štátu – jeho cieľa 

a účelu. Aby štátny záujem neuzurpoval iný záujem, a štátny záujem je do veľkej miery 

prázdny, a to nielen jeho variabilná, ale aj nutná zložka (mimo územnej integrity je otázka 

                                                 
118 Príkladom môže byť analýza Walta a Mearsheimera  o vplyve izraelskej lobby na formulovanie zahraničnej 

politiky spojených štátov 
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ochrana politickej a a ešte viac kultúrnej jednoty obsahovo „prázdna“) je potrebné vytvoriť 

predstavu politickej identity, identifikovanie štátneho záujmu by mal v sebe obsahovať 

odkazy na pojmy a hodnoty, ktoré pri určovaní pôsobia ako argument, a ktoré vytvárajú 

súvislosť medzi chápaním seba ako občana a praktikovanou politikou.  

O to ide Morgenthauovi v práci The Purpose of American Politics. Svoju monografiu 

začína Morgentahu evokovaním krízy americkej zahraničnej politiky: „Súčasná kríza 

americkej politiky, rovnako ako tie predchádzajúce, je v jadre krízou účelu a cieľa (purpose) 

štátu. Nie sú to primárne chybné ciele a prostriedky, ktoré majú za cieľ tieto ciele dosiahnuť.  

Ide skôr o to, že tieto ciele a prostriedky stratili prirodzené prepojenie s najvnútornejším 

cieľom a účelom štátu “ (Morgenthau 1960, s. 3) Občania prijímajú zahraničnú politiku, ale aj 

politiku obecne s nezáujmom, a jej dopady, podobne ako nepriazeň počasia, ako dôsledok hry 

neosobných síl – nevidia za nimi  zmysel a účel (ľudského jednania) (Morgenthau 1960, s.3) 

– odvracajú sa preto z verejnej sféry a svoju energiu venujú svojim súkromným záujmom, 

resp. verejnú sféru kolonizujú verejnú sféru súkromnými záujmami/využívajú verejnú moc 

k súkromným cieľom (Morgenthau 1960, s.3). Zabráneniu vytesnenia štátneho záujmu 

subštátnym resp. mimoštátnym je nutné obnoviť vitalitu verejnej sféry, a tá sa obnoví 

rekonštrukciou pojatia cieľa a účelu americkej politiky/USA.  Tento zmysel Morgenthau 

nachádza v požiadavu „rovnosti v slobode“ (equality in freedom). Odkaz na požiadavku 

„rovnosť v slobode“ hrala v kľúčových krízových situáciách amerických dejín úlohu 

kryštalizačného bodu, okolo ktorej sa viedol konkrétny spor. Konflikty o budúcnosť a osud 

USA sa viedli v kontexte interpretácie súperiacich strán, čo znamená v konkrétnej situácii 

„rovnosť v slobode“, a pre túto svoju konkrétnu interpretáciu hľadali/mobilizovali podporu. 

Práve podobné vedomie účelu a cieľa USA dnes chýba – jeho zdrojom je neschopnosť 

prispôsobiť staré súbor idejí novému kontextu (s odkazov na zmysel a účel sa stal rituál bez 

zmyslu), čo môže byť zdrojom ohrozenia nielen USA ale aj ich spojencov a v kontexte 

bipolárneho usporiadania dokonca civilizácie (Morgenthau 1960, s. 5) Od Spojených štátov 

ostatné štáty sa totiž, podobne ako predtým od Francúzska a Veľkej Británie, alebo od Ruska, 

očakáva podľa Morgenthaua, špecifický príspevok k ľudským záležitostiam, ktorému len ony 

môžu dostáť – práve preto, že sa jedná o národy s určitým povolaním, so svojim  zmyslom 

a účelom (Morgenthau 1960, s. 10)119  

                                                 
119 V úvahe o národnej veľkosti a účelu môžeme počuť Weberove úvahy z eseje Medzi dvoma zákonmi 

o Nemecku a zmysle a úlohe veľkého národa „machtstaat“ ako ochrancu špecifických hodnôt pred ohrozením, 
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Aké je špecifikum určenia cieľa a účelu „slobody v rovnosti“? Je nesubstanciálny, je 

otvorený rôznym interpretáciám, je takpovediac prázdnym pohárom čakajúcim na naplnenie – 

sloboda od čoho, rovnosť medzi kým, sloboda a rovnosť za akým účelom?   

Obsah hesla “sloboda v rovnosti“ bol v prvých rokoch republiky jasný – sloboda od 

cudzej (britskej) vlády, rovnosť príležitostí, a spájali sa so slobodou hranice: každý mohol 

hľadať šťastie v nových otvorených územiach práve získaných teritórií, bez toho, aby bol 

kýmkoľvek obmedzovaný. Morgenthau tvrdí, že táto koncepcia sa dostala do prvej120 vážnej 

krízy okolo roku 1890 s uzavretím hranice tj. so stratou možnosti voľne získavať pôdu, 

ukončením voľnej imigrácie, vzniku monopolov a disparity ekonomickej a politickej moci 

(Morgenthau 1960, s.43) Sloboda v zmysle slobody príležitostí hľadať šťastie vo veľkej 

krajine „bez pánov“ a to pre všetkých (hranice neboli otvorené len pre expanziu na západ, ale 

aj pre imigráciu z Európy) prestala byť nosnou. Na to sa nabalili ešte dôsledky industrializácie 

a kapitalizmu – vznik monopolov , ekonomickej moci, ktorá bola v disparite a v konkurencii 

moci obyvateľov, tj. prílišná mocenská a ekonomická nerovnosť, vznik spoločností, ktoré 

ovládali celé regióny, to všetko príliš spochybňoval cieľ a účel USA. (slobodu hranice 

ohrozuje železnica alebo nafta – častá to téma westernu) (Morgenthau 1960, s.47) Otázky, 

ktoré uvádzali Ameriku do krízy a vyžadovali si riešenie ale vyžadovali novú interpretáciu 

starých hodnôt, ich tvorivú aplikáciu na novú situáciu a taktiež reformulovanie vízie 

americkej spoločnosti. Ako odpoveď na krízu slobody a rovnosti považuje Morgenthau až 

New Deal prezidenta Roosevelta: objavenie možnosti  hospodárskej politiky a plánovania 

štátom v kontexte hospodárskej krízy, objavenie a podpora možností a schopností vertikálnej 

mobility obyvateľstva – rovnosti príležitostí v zmysle možnosti stúpať na sociálnom rebríčku, 

obmedzovanej monopolizáciou a krízou tržného hospodárstva . V situácii, keď vízia otcov 

zakladateľov prestala byť kompatibilná, resp. sa nezlučovala zo skúsenosťou Američanov 

(napr. sloboda podnikania v dôsledku viedla k vzniku monopolov a neslobode podnikať) 

považuje obnovenie cieľa a účelu pomocou jeho reformulovania za kľúčový prvok prežitia a 

dynamiky americkej republikánskej demokracie. 

 Nová reformulácia cieľa a účelu Spojených štátov však nebol ani tak výsledkom práce 

prezidentského výboru, ale skôr politickej tvorivosti v kontexte riešenia konkrétnych výziev -  

                                                                                                                                                         
ako entitu s určitým (tragickým) poslaním – na rozdiel od malých štátov ako Švajčiarsko, ktoré žiadnu 

zodpovednosť za uchovanie hodnôt/princípov nenesú (Weber 1994, s.75n) 
120 Abolicionizmus a občiansku vojnu skôr považuje za potvrdenie chápania slobody v „starom“ zmysle, 

každopádne aj v kontexte občianskej vojny upozorňuje na Lincolnov odkaz na účel USA pri schvaľovaní 

zrušenia otroctva, a tento odkaz bol tak zásadný, že občianska vojna a rozpad Únie bolo niečo, čo pre Lincolna je 

nutné podstúpiť – v mene zmyslu. 
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v konkrétnej situácii formulovať kritické spoločenské problémy, zasadiť ich do kontextu 

rétoriky amerických hodnôt, predstaviť víziu budúcnosti, cieľ, ktorým je toto jednanie určené. 

Od takto pojatej formulácie zmyslu, o konfliktoch a diskusiách s ňou spojených sa potom 

odvíja aj formulovanie štátneho záujmu – cieľ a účel mu dáva konzistenciu a zároveň podporu 

kritickej časti verejnosti. Jeho prázdnota/nesubstanciálnosť je prejavom prázdnoty 

pluralistickej spoločnosti, a taktiež reflexie politiky ako ľudskej tvorivosti vytvárať vízie 

reagujúce na konkrétne historické konštelácie.  

K tejto predstave životaschopnej republiky ako kľúču k relevantnému a racionálnemu 

záujmu je ale potreba občiansku/politickú sféru aktívnych občanov, ktorí chápu dôležitosť 

a pátos povolania „naplniť svoj účel“ ako štátu, a funkčné politické inštitúcie, v ktorých sa 

aplikácie a reformulácie vízie vytvárajú, a ktoré sú schopné ich presadiť: tie sú ale 

ohrozované niektorými tendenciami – úpadku verejnosti  zapríčinenej „hedonizmom statusu 

quo“, a úpadkom prezidentského úradu ako symbolizovanom vládou Dwighta Eisenhowera 

a tzv. „novým feudalizmom“. 

IV.3. Ohrozenie zmyslu jeho zdroje a dôsledky 

Morgenthau ako ochrancu cieľa a účelu americkej politiky identifikuje úrad prezidenta (tj. 

pozíciu, ktorá vysvetľuje v zmysle interpretácie „cieľa a účelu“ konkrétnu politiku smerom 

k verejnosti a je motorom jeho presadenia vo vláde),  spoločne s vládou, ktorá má 

interpretovaný účel presadiť, ako „nositeľa zmyslu . Predstava demokracie ako schopnosti 

formulovať politiku v zmysle reformulácie cieľa a účelu USA v konkrétnom kontexte, pre 

ktorý (prezident) získava podporu u voličov v konflikte s víziou protikandidáta, a následne je 

schopný podstatnú časť (v kontexte vyjednávania v kongrese, s inými držiteľmi moci, vo 

vnútri vlády atď.) presadiť je ale ohrozená niekoľkými tendenciami: 

1. Prezident (ako príklad uvádza administratívu prezidenta Eisenhowera) nie je ten kto je 

„stranícky“, kto formuluje predstavu o záujme a zmysle politiky v konkrétnej dobe 

a vedie politický konflikt s alternatívnou víziou, ale ten, čo reprezentuje určité 

univerzálne dobré vlastnosti ako slušnosť, dôveryhodnosť , spoľahlivosť, poprípade 

patriotizmus. Voľby sa tak nestávajú konfliktom o to, „v čom spočíva plnenie zmyslu 

dnes“, čo sú záujmy USA v zahraničí, ale vo výbere osoby, z ktorou volič ľudsky viac 

rezonuje. Taký prezident nestelesňuje záväzok voči nejakej vízii, obmedzuje sa na 

vyjadrenia a predstavy konvenujúce všetkým ľuďom dobrej vôle.  V dôsledku to 
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znamená, že demokracia, ako proces výberu politiky je ohrozená, pretože sa 

vyprázdňuje na výber osoby, a to bez rozumnej predstavy, čo ten výber v dôsledku 

znamená pre budúcnosť (Morgenthau 1962, s.380) – prezident nereprezentuje záväzok 

ani neformuluje politiku, túto úlohu potom zohrávajú buď sektoroví ministri121 ale 

skôr, čo je obzvlášť znepokojivé, nikto (Morgenthau 1961, s.381). Tým že sa 

prezident takpovediac odstrihol od „straníckej politiky“ výrazne ju premenil – 

vyprázdnil centrum určujúce zmysel, a predal vládu systému komisií, a teda 

udržovaniu „pokoja“ ( statu quo) ako cieľa o sebe, bez reflexie a odkazu štátneho 

záujmu. Kľúčové centrá rozhodovania tak pri rozhodovaní majú niekoľko možností – 

udržovať status quo, pokúšať sa zosúladiť politiku z verejnou mienkou, určovať 

jednanie súkromnými resp. inými záujmami. 

2. V kontexte vývoja vlády štátov síce majú značné právomoci. Moc vlády sa ale podľa 

Morgenthaua stratila, pretože bola podľa Morgenthaua nelegitímne prevzatá veľkým 

komplikovaným počtom semi-autonómnych verejných a súkromných agentúr, 

obchodných spoločností alebo odborov (Morgenthau 1960, s.262). Schopnosť vlády 

vládnuť je ohrozovaná z dvoch smerov –  z vnútra:  prenosu kompetencií na veľký 

počet vládnych komisií a agentúr, v ktorých sa relevantné politické sily dohadujú 

o formulovanú vhodných politík, a z vonka: narastajúcim vplyvom a veľkosti 

nevládnych centier moci, napr. veľkých súkromných spoločností (Morgenthau 1960, 

s.275). Tieto tendencia hrozia podľa Morgenthaua vznikom „nového feudalizmu“ . 

Systém agentúr, síce založených ale často nekontrolovaných Kongresom alebo 

Prezidentom,  vytvára komplexný systém prekrývajúcich sa právomocí a rovnakou 

úrovňou v rebríčku moci/zodpovednosti, a keďže sú členovia týchto komisií držiteľmi 

špecifických znalostí a autonómnych právomocí, pre prezidenta je priam nemožné 

prinútiť ich vykonávať svoju politiku – agentúry môžu prezidentovu/vládnu politiku 

úspešne sabotovať, resp. každá vôľa presadiť určitú politiku vedie k medzi 

agentúrnym vojnám, a teda k paralýze. Nadto, keďže ich členovia reprezentujú celé 

spektrum rozličných záujmov, navrhované nariadenia/doporučenia obyčajne 

odzrkadľujú ekvilibrium/prienik všetkých záujmov, tj. status quo (Morgenthau 1960, 

s.277-278) Morgenthau pripúšťa, že rozdelenie moci, vytváranie komplexu agentúr 

s prekrývajúcimi sa právomocami odzrkadľuje do určitej miery ústavnňy princíp bŕzd 

                                                 
121 V kontexte administratívy prezidenta Eisenhowera sa ale Morgenthau domnieva, že napr. zahraničnú politiku 

neurčuje ani minister zahraničia Dulles 
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a protiváh. To čo ale americká ústava vyžaduje a určuje v prvom pre celkový systém 

vlády, sa (mylne) aplikuje aj vo vnútri jej exekutívnej zložky.  Morgenthau tvrdí, že 

v situácii krízy, keď si situácia vyžaduje  jednanie, je to podľa Ústavy,  práve 

prezident, kto „z pozície autority svojho úradu, sile svojej vôle a presvedčivosti svojej 

vízie dáva vláde jednotu pre účelové jednania, ktoré situácia vyžaduje.“ (Morgenthau 

1960, s.278) Keďže ale situácia krízy sa stala permanentnou, je nutné prispôsobiť 

tomu fungovanie exekutívnej zložky 

Právomoci vlády, regulácia rôznych odvetví v kontexte hospodárskej politiky 

(výsledok New Dealu, tj. procesu, ktorý Morgenthau oceňuje, ako úspešnňe riešenie 

krízy odkazom na cieľ a účel USA) mala za dôsledok aj to, že schopnosť ovplyvniť 

vládnu politiku sa stala komparatívnou výhodou pre súkromné spoločnosti 

(Morgenthau 1962, s.84) Kontrola vládneho personálu súkromnými spoločnosťami sa 

tak stala dôležitým cieľom pre ekonomické záujmy. V kontexte roztrieštenosti 

exekutívnej zložky „feudálni páni vládnych agentúr vytvárajú spojenectvá 

s feudálnymi pánmi držiteľmi súkromnej moci pri dosahovaní svojich cieľov“ 

(Morgenthau 1960, s. 280). Nárast moci súkromných spoločností v spoločnosti, ich 

vplyv na formulovanie politiky, na vládne inštitúcie je nebezpečný a vyžaduje zmenu 

organizácie vládnutia: každopádne vláda, ktorá je dostatočne vybavená kontrolovať 

držiteľov privátnej moci je dostatočne silná ohrozovať slobodu jednotlivca – dilema 

medzi novým feudalizmom a novou despociou je u Morgenthau dynamikou modernej 

vlády (Morgenthau 1960, s. 286) 

3. Úspech riešenia krízy cieľu a účelu v prvej polovici 20. storočia vytvoril situáciu, 

relatívnej harmónie a spokojnosti, kde politika – boj o moc stratila svoju vitálnu silu. 

(Morgenthau 1960, s.200) Vo vedomí sa stratila súvislosť medzi individuálnym 

životom, a otázkou, kto a s akým cieľom bude vládnuť. Veľké otázky a témy, v mene 

ktorých sa v minulosti politici snažili uchvátiť moc nahradila menej exaltovaná nudná 

ambícia po úrade. Veľké témy a heroické konflikty sa stratili (Morgenthau 1960, 

s.200) a nahradila ich súťaž profesionálov presadzujúcich lokálne záujmy. Udržovanie 

statusu quo, „viac toho istého“, sociálna apatia je výsledkom úspechu minulých 

konfliktov. Táto sociálna apatia „hedonizmu statusu quo“ je ale slepá – nevníma 

spoločenské problémy ako chudoba, nutnosť reorganizácie medzinárodných vzťahov 

v kontexte jadrovej vojny, vzťah ekonomickej a politickej moci, segregácia, je k nim 

slepá. (Morgenthau 1960, s.201)Tento hedonizmus statusu quo priamo ohrozuje 
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vitálne sily, ktoré sú motorom spoločenského jednania kohézie spoločnosti udržovanej 

neustále obnovovaným svojho zmyslu (Morgenthau 1960, s.214), - štátny cieľ a účel 

sa zmenil na udržovanie a vylepšovania statusu quo, verejná sféra sa zmenšuje, 

bohatstvo a „public happiness“ sa začali ztotožňovať (Morgenthau 1960, s. 205). 

V kontexte doby krízy, ktorej výzvy vyžadujú status quo meniť, je posun národneho 

cieľa v jeho udržovanie nebezpečné – v kontexte vnútornej aj zahraničnej politiky. 

Paralýza prezidenta určovať zmysel, paralýza vlády tento zmysel presadiť, ignorancia 

verejnosti k výzvam dneška ohrozujú v dôsledku zahraničnú politiku – tá sa stala, ako 

v prípade vlády prezidenta Eisenhowera, neschopná presadiť svoje predstavy, ktorými 

kritizovala Trumanovu administratívu (nahradiť politiku zadržovania politikou zatlačovania), 

a obmedzila sa na uchovávanie stability, aj keď situácie vyžadujúce novú iniciatívu klopali na 

dvere. (Morgenthau 1962, s.389) 

Zahraničná politika, resp jej iniciatíva, sa musí vyrovnať z realitou vlastného aparátu, 

musí zladiť vlastné pojatie z preferenciami verejnosti, byť v konflikte s požiadavkami 

súkromných zdrojov moci. Bez silného motoru určeného prezidentom, ktorý ako jediný je 

schopný komunikovať zmysel zahraničnej politiky občanom, rokovať s príslušnými 

agentúrami a presadiť svoj názor, a odcloniť, prípadne akomodovať záujmy súkromných 

zdrojov moci, je zmysluplná racionálna politika (dlhodobo) nemožná a postupne upadne do 

udržovania statusu quo a straty vitality.  
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V. Dve dlhšie citáty namiesto záveru: 

Nájdeme aj v českom kontexte mysliteľov ubiehajúcimi sa podobnými trajektóriami 

ako Morgenthau, premýšľajúci podobné témy? Nie je ich mnoho, ale rád by som upozornil na 

dvoch: Petra Pitharta a Milana Kunderu.  

Petr Pithart je jedným z mála intelektuálov obhajujúcich politickú sféru a jej etiku 

vymedzujúc ju jednak voči kódexovej morálke (v texte Obrana politiky), jednak voči českej 

tradícii politického pôsobenia vzdelancov v politike. V tomto kontexte  by som rád upozornil 

na dlhší citát z Pithartovej eseje „Osmašeedsátý“: “Inde sa bude treba dôslednejšia zaoberať 

otázkou, prečo politické myslenie a politické jednanie nikdy nebolo a doposiaľ nie je silnou 

stránkou verejného života v Čechách. Je však možné povedať už teraz, že kultúra neraz 

´zaskakovala´za slabú a nevýraznú politiku a že samotní intelektuáli prijímali na seba úlohy 

politikov. To so sebou nieslo niektoré všeobecné a niektoré špecificky české riziká a niekedy 

priamo defekty. Spolu s Kusákom si myslím, že medzi tie všeobecné patrí podcenenie 

´voľných´a teda mocenských faktorov politiky, prepjatá viera v moc slova, ilúzia zamieňajúca 

poznanie s politickým jednaním, sklon ideologizovať a aj praktické politické problémy, 

abstraktne premýšľať otázky, kterých riešenie by vyžadovalo skôr vecnú analýzu, dlhodobý 

koncept a primeraný výber taktických prostriedkov. Kultúrne ´znečistenie´politiky znamená 

vždy tiež jej etizáciu: nie však predovšetkýmv zmysle imperatívu etizácie politického 

jednania (´politických mravov´)ale skôr v zmysle mravného rozhorčenia ako motívu takého 

jednania.“ (Pithart 1990, s.25) Kritika reformních komunistov a krachu roku 1968 je tak u 

Pitharta vysvetľovaná (aj) nedostatočným pochopením politickej sféry a otázok moci a 

získavania podpory – či už na medzinárodnej alebo na vnútroštátnej sfére. Neschopnosť 

premyslieť medzinárodné súvislosti „pražskej jary“ – tj ignorovanie podmienok bipolarity a 

stability sfér vplyvu, alebo dynamiky záujmov vo vnútri východného bloku (odmietnutie 

diskutovať a hľadať spojencov napr. v Maďarsku alebo Poľsku)  podľa Pitharta značne 

prispeli ku konečnému krachu obrodného procesu. Rovnako tak podcenenie záujmov 

Slovákov. Pithart tak prepojuje teoretické otázky charakteru a špecifík politického jednania 

s tradíciami českej politickej praxe a s aktuálním politickým akultúrnym vývojom tej doby 

Milan Kundera je síce v citovanej eseji Petra Pitharta (s určitou opatrnosťou) 

reprezentovaný ako príklad „nesprávneho spôsobu myslenia“, (Pithart 1990, s.14n), ako 

príklad slabosti politického myslenia reformných komunistov. Aj keď, bez ambície rozsúdiť, 
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či je Pithartova analýza článku Český údel namieste, či si z Kunderu neurobil len slameného 

panáka, kterého rozbitím (a s ním aj jeho generačních druhov) vytvorí miesto pre svvoju 

perspektivu/ výklad a poučenie z krízového vývoja, či by boli Kunderove konkrétne 

společenské postoje v konkrétnej situácii kritizovateľné z perspektívy realizmu, v niektorých 

jeho esejách nájdeme postrehy, ktoré z niektorými realistickými dôrazmi plne korešpondujú.  

Zatiaľ, čo Pithart je plne ukotvený v českom kontexte – je jedným z mála súčastníkov, 

ktorý z plnou vážnosťou premýšľa českú identitu a národný záujem, Kundera český obzor 

prekročil – s určitou dávkou zobecnenia  by sa dalo tvrdiť, že Pithart premýšľa českú, a 

Kundera ľudskú podmienku.  

Kundera už od svojich prác zo šesťdesiatych rokov  (napr. poviedok publikovaných 

neskôr v zbierke Směšné lásky) znovu premýšľa společenské a etické príčiny a dôsledky 

tragédie, pomyselný vrchol jeho úvah nájdeme v krátkom zamyslení, ktorý je myslím, hodný 

dlhšej citácie „A čo keď nás tragično opustilo?“: „Po bolestných skúsenostiach Kreon 

pochopil, že tí, čo sú zodpovední za polis, sú povinní krotiť svoje osobné vášne: opierajúc sa 

o toto presvedčenie vstúpi do smrtelného konfliktu s Antigonou, ktorá proti nemu obhajuje 

nemenej legitímne práva individua. Kreon je neústupný, Antigona umiera a on, zlomený 

svojou vinou, túži, aby ´nikdy neuvidel zajtrajší deň´. Antigona inšpirovala Hegela 

k nádhernej meditácii o tragične: dvaja protivníci sa stretnú, každý neoddeliteľne spätý so 

svojou pravdou, ktorá je čiastočná, relatívna, ale posudzovaná sama o sebe, úplne 

ospravedlnitelná. Každý z nich je pripravený obetovať pre ňu svoj život, ale môže jej zaručiť 

víťazstvo len za cenu protivníkovho zničenia. Takto sú obaja spravodliví aj vinní, vraví 

Hegel. Hlboké vedomie viny umožňuje budúci mier. Oslobodiť ľudské konflikty od naivnej 

interpretácie, ktorá v nich vidí boj dobra zo zlom, pochopiť ich vo svetle tragédie, to bol 

nesmierny výkon ducha; odhalil fatálnu relativitu ľudských právd; naučil človeka byť 

spravodlivým k nepriateľovi. Lenže vitalita mravného manicheizmu je nepremožiteľná... 

Vojny občianske vojny, revolúcie, kontrarevolúcie, nacionálne boje, revolty a ich potlačenie 

boli vyhnané z územia tragična a odoslané pod právomoc sudcov chtivých trestať. Je to 

regres? Ústup do pre-tragického štádia ľudstva? Ale v tom prípade kto spôsobil ten regres? 

Dejiny uzurpovali zločinci? Alebo náš spôsob chápať dejiny? Vravím si často: tragično nás 

opustilo; a v tom je možno ten skutočný trest.” (Kundera 2014, s. 54-56) 
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