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K problematike (ne)zodpovednosti politikov
1
 

Na báze Kantovej špecifickej metodológie dejín 

 

Ľubomír Belás 

 

 

„Filozofia nám slúži na to, aby sme si dokázali 

 uvedomovať svoju ľudskú a sociálnu situáciu.  

Zároveň nám umožňuje,  

aby sme dokázali odolávať  

každej forme autoritatívnych väzieb na osobnosti či systémy.  

Jej základnou dispozíciou je duch kritiky“. 

     

H. Schnädelbach 

   

 „Nepoznám žiadne poučnejšie dejiny ako sú tie, ktoré čítam denne v novinách. Tu 

môžem vidieť ako všetko prichádza, pripravuje sa a vyvíja
2
“. Touto myšlienkou I. Kanta 

začínam svoje úvahy, pretože ju pokladám za veľmi dôležitú a inšpiratívnu. Aj keď ju 

vyslovil až na sklonku svojej filozoficko-kritickej kariéry. Je zrejmé, dnes máme iné média 

než boli na konci veku osvietenstva,, okrem printových aj elektronické, či iné moderné formy 

sociálnej komunikácie. Kantov výrok má podľa môjho názoru význam nielen pre našu 

súčasnosť, ale aj pre pochopenie nedávnej minulosti.  

 Hlavne mi ide o tú našu nedávnu veľkú udalosť, z roku 1989, neblahé dôsledky ktorej 

si dnes už uvedomujeme prostredníctvom jej sociálno-mravných dôsledkov. Pravda dnes sa 

už objavujú iné, realistickejšie pohľady na fenomén Nežnej revolúcie, aj keď jej heroizmus, 

a návrat ľudskej dôstojnosti, pravda reálne trvajúci len krátko, bol kontaminovaný fatálnou 

lžou dynamizujúcou vtedy revolučný pohyb más. Aj jej protagonisti sa už neobjavujú na 

verejnosti tak často ako kedysi, a už po vyše dvoch decéniách počúvame, alebo čítame ich 

modifikované pohľady na tému, ktoré sa už vyhýbajú plochému krédu Pravdy a Lásky, sú 

schopní svoje pohľady aj trochu vidieť aj inými očami.  

 Napríklad dňa 6. júla 2014, v programe Otázky Václava Moravca sa stretli dvaja 

politici, presnejšie povedané prominentní disidenti, a to Petr Pithart a L. Walesa. Diskutovali 

                                                           
1
 Text je prepracovanou verziou vystúpenia na konferencii Zodpovednosť v dobe nezodpovednosti, ktorá sa 

konala v dňoch 18. a 19. novembra 2014 na FF UK Bratislava.  
2
 Citované podľa: Beyerhaus, G.: Kants ›Programm‹ der Aufklärung aus dem Jahre 1784. Materialien zu Kants 

Rechtsphilosophie. Herausgegeben vom Zwi Batscha. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1976, s.152. 
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veselo, zaujímavo, každý presadzoval to svoje. Walesa hovoril o demokracii a solidarite, 

český politik kategoricky povedal, že treba uvažovať o inom kapitalizme. Priznám sa, že to 

bol šokujúci výrok. Teraz uvažujem v intenciách Československa. Dlho sme počúvali len 

sloboda a demokracia, prípadne o druhom Rakúsku, a zrazu kapitalizmus. A to v čase 

kedy sme boli pripravovaní na to, že budeme oslavovať Veľké výročie pádu železnej 

opony, koniec komunizmu, návrat do Európy...a ostatné, teda aj nežnú revolúciu.  

 Čo sa to vlastne stalo? Veď z úst disidentov ako samozvaných nositeľov mravnosti, 

pravdy a lásky sme slovo kapitalizmus nepočúvali, a zrazu je tu. A čo si o tom máme 

myslieť? Kde sú tie vznešené ideály? A napokon, aká je vlastne dnes naša sociálna realita? 

A zopakujem otázku z roku 1989: Kto za to môže?  

 Pred istým časom ekonóm J. Draxler napísal: „V roku 1989 nehľadel každý do 

budúcnosti len s bezbrehým optimizmom. Ale mnohí verili typickej vete tých dní, že do „pár 

rokov budeme ako Rakúsko“
3
. Pod čim zrejme nerozumeli spoločenskú naliehavosť, ale 

viditeľný materiálny blahobyt. Ako sme na tom dnes?  

 Otázkou však je aj kritické pýtanie sa na existujúci stav veci verejnej
4
, ktorý tu bol 

nastolený touto historickou udalosťou, a tiež ako sme celkovo pokročil pri rozširovaní 

a konceptualizácii historickej pravdy.  

 Ukázalo sa, pravda postupne, že sila mýtu revolúcie stratila na svojej intenzite. A tak 

liberál R. Chmel konštatuje, že po roku 1989, „prišli také sociálne problémy, ktoré žiadna 

neviditeľná ruka trhu nevyrieši, A to je problém, ktorý stojí pred našou spoločnosťou dnes“. 

Potom kajúcne priznáva, že: „V prvej fáze, som aj ja mal ekonomicko-liberálne „predsudky“, 

že základ je indivíduum a človek sa má o seba postarať sám. No ako sa naša trhová 

spoločnosť vyvíjala, bolo čím viac jasnejšie, že nie každý jedinec to dokáže“.
5
 Gymnastku 

a ikonu prevratu V. Čáslavskú
6
 rozčuľuje fakt, že dnes vládnu deti zbohatlíkov a bývalých 

súdruhov.  

 Ideologicky podané sme sa definitívne vrátili do Západnej demokratickej Európy, kde 

sme sa chceli sa uchádzať o dobrý život v blahobyte. V rámci tohto pochodu na Západ 

realizovaného pod korektným, či skôr kamuflážnym motívom transformácie ekonomiky 

(bývalý premiér federálnej vlády povedal v roku 2013 niečo krádeži tom smere, že jedna 

                                                           
3
 Draxler, J.: Ako von z mizérie? Pravda. Názory. 20. marec 2013, s. 39.  

4
 Pozri: Belás, Ľ.: Kantove idey a súčasný svet. Pokus o kritickú kritiku aktuálneho stavu veci verejnej. 9. 

kantovský zborník. (eds. Belás, Ľ. – Kyslan, P. – Zákutná, S). Prešov: Filozofická fakulta PU, 2012, s. 20-26. 
5
 Čorná, T.: Rozhovor. Pravda. 4. júla 2014, s. 16.  

6
 Krištofová, L.: Protestovať sa dá rôznymi spôsobmi. Pravda. 4. júl 2014, s. 33.  
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cesta ako nechať ľudí zbohatnúť je nechať ich kradnúť
7
) a spoločnosti, sme už tam, dokonca 

aj v obrannej organizácii NATO. Aj keď nás tam, v tom elitnom klube spočiatku nechceli... 

Asi je tu už čas položiť si niekoľko dôležitých otázok: 

Z nich prvá: Čo to tu vlastne máme? 

Druhá: To sme chceli? 

A tretia: A. čo to vlastne bolo? Prevrat či nežná revolúcia? 

  A tak sa dostávam k problému zodpovednosti, ktorý sa posudzoval 24. októbra na 

ČT24 v relácií Hyde park. Hostia boli zaujímaví: prof. J. Sokol a biskup V. Malý. Všetko 

prebiehalo podľa logiky oficiálneho výkladu 17. novembra 1989. Pohodu v štúdiu trochu 

narušil moderátor Klepetko, keď im položil otázku ich možnej zodpovednosti za súčasný 

stav. Asi im nesadla. Biskup Malý následne s veľkou mierou taktu pripomenul zásluhy 

bývalého kováča z ČKD P. Milera, ktorý vtedy priviedol na námestie 10 000 robotníkov, 

ktorých sa boľševik zľakol. Dnes tento bývalý minister je už zabudnutým hrdinom, ktorý sa 

priznal, koho volil. Okrem toho pán biskup zábavne popisoval aj rýchlu zmenu politického 

presvedčenia u doterajších členov KSČ, z ktorých sa rýchlo stali ortodoxní pravičiari 

zakotvení v strane transformácie ODS. Je však pozoruhodné, že obaja uznali aj určité 

pozitívne črty starého režimu, voči ktorému vystupovali. Asi mali čas na premýšľanie...  

  My na Slovensku máme takú ľudovú múdrosť, ktorá hovorí: Každé zlo je na niečo 

dobré. Tak aj hospodárska, dúfajme že už minulá kríza, niečo priniesla. Aspoň trochu reality 

sa nám preukázalo. Všetky tie veľké výzvy a proklamácie sa ukázali v úplne inom svetle, aj 

prostredníctvom fenoménu globalizácie, ktorá tiež k tomu významným spôsobom prispela. 

Jeden z našich diplomatov pôsobiacich v centrálach Západu to tak heroicko-patetický 

vyjadril, tak, že sme si (aj vstup do NATO) vybrali „napredovanie podľa logiky hlbokej 

modernizácie“
8
. Interesantná formulácia.  

   Ale aké sú rezultáty tejto hlbokej modernizácie, to je tiež veľmi zaujímavé. Ekonóm 

J. Draxler to, reagujúc na naše pomery, vyjadril takto: „Vznikol zvláštny druh 

východoeurópskeho kapitalizmu. V hlavnom meste sa vytvorila vrstva „prozápadnej elity“. 

Ľudí, ktorí sú úradníkmi nadnárodných spoločností či kváziintelektuálnej elity živiacej sa 

západnými grantmi. Tento život je náramne pohodlný. Stačí vedieť trochu po anglicky, 

ovládať Excel a máte teplé miestečko. Chránené pred pôsobením skutočného drsného 

kapitalizmu“
9
. Ten istý autor po čase poznamenal, že na trhu práce aj oni majú už problém.  

                                                           
7
 Pozri. Ransdorf, M.: Kořeny dnešní české krize. Haló noviny, 23. máj 2014, s. 6.  

8
 Matišák, A.: Slovensko sa nemusí báť o budúcnosť. Je v NATO. Pravda. 29. marec 2014, s. 38.  

9
 Draxler, J.: Nežný rozklad. Pravda. 11. november 2011, s. 33.  
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  Podivnou privatizáciou sme sa zbavili priemyslových podnikov, bánk a iných aktív, 

čím sme podstatne oslabili štát. Garanti privatizácie to vtedy objasňovali dogmou o tom, že 

štát je zlý hospodár. Podarené aktivity, keď k tomu pridáme vytunelovaný tunel, alebo 

privatizačnú zmluvu s tajným dodatkom či vysokú kurzovú stratu pri týchto predajoch za 

asistencie privatizačných poradcov. Prognostik R. Filčák uvádza: „Vidiecke oblasti 

Slovenska sa dnes prepadajú v ekonomických a sociálnych ukazovateľoch. Kde sú dnes pece 

z Fiľakova, cukrovary, konzervárne? Kde je obraz bohatého Maďara so skleníkmi v záhrade, 

ako sme ho poznali z posledných rokov bývalého režimu?“
10

. Na iný moment situácie u nás 

upozorňuje R. Geist: „Generácia nastupujúca na trh práce vstupuje do života prekliato 

podobnému hobbesovskej predstave „prirodzeného stavu“: biedneho, nepekného, surového a 

krátkeho“. Iný príklad uvádza D. Šmihula porovnávajúc Česko a Slovensko v roku 2012 

z hľadiska hospodárskeho rastu a konštatuje, že sme za posledných 12 rokov urobili obrovský 

skok, zatiaľ nie úplne docenený, a k tomu dodáva: „Hlavne rýchlosť „dobiehania“ Českej 

republiky v podmienkach vlastného štátu môže byť považovaná za jeden z hlavných faktorov 

spätne legitimizujúcich rozdelenie Česko-Slovenska“
11

. To je síce pozitívne, ale za akú cenu. 

Naviac, Slovensko – ako píše J. Sedlák „je štátom s najväčšou výrobou áut na obyvateľov, 

ale aj krajinou, ktorá za štvrťstoročie prešustrovala potravinovú sebestačnosť. Ťažko by sa vo 

svete hľadal príklad ešte jedného štátu, v ktorom by sa za život jedenej generácie rozpadlo 

odvetvie vybudované z predchádzajúce. 

  Na to, aby krajina mala dosť vlastných potravín sa skladali všetci. Slovenské 

poľnohospodárstvo bolo vždy odrazom spoločenského prostredia, ktorom vzniklo. 

Sebestačnosť, ktorú túžime obnoviť, nebola zadarmo, Boli za ňou aj prúdy sĺz a dnes 

nepredstaviteľné odriekanie roľníkov, ktorí nevstupovali do družstiev s nadšením. A predsa 

toto dieťa minulého režimu, dalo ľuďom to po čom túžili- chlieb a prácu“
12

. Dnes je potrebné 

tento akt velezrady našich agro-neoliberálov napraviť, a tiež to nebude zadarmo.   

  Máme vysokú mieru nezamestnanosti, aj mladých ľudí, vyrabovaný štát, nízke platy 

a dôchodky, skapitalizované školstvo, zdravotníctvo, diferencovanú spoločnosť prezentovanú 

sociálnou nerovnosťou a nespravodlivosťou, mnoho ľudí žijúcich na hranici chudoby 

a veľkých boháčov. Zuzana Kusá
13

 upozorňuje na pozoruhodný fakt, že štatistiky 

nezachytávajú v rámci chudoby nezamestnaných. A my objekty mainstreamového biznisu 

a tlaku dlhodobo vystavené atakom šetrenia, rozpočtovej disciplíny, posilňovania 

                                                           
10

 Filčák, R.: Paprika a rovné dane. Pravda. 16. január 2013, s. 34.  
11

 Šmihula, D.: Rok prelomu. Pravda. Názory. 16. január 2013, s. 35. 
12

 Sedlák, J.: Chlieb a prácu. Pravda. Názory. 23. február 2014., s. 30. 
13

 Kusá, Z.: Päť dní na chudobu. Pravda. Názory. 26. máj 2015, s. 28. 
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konkurencieschopnosti, znepokojené osudom sociálneho rozmeru integračného procesu, 

prednedávnom aj hádkami o eurokomisárov, sme zneistení množstvom pojmov a premenami 

ich významov, demokracia je kapitalizmus, či kapitalizmus je demokracia? Právny štát je 

idea realita, alebo len ďalšia fikcia?. Sami nevieme, čo to všetko znamená. 

  O pomoc požiadame J. Habermasa, sucho konštatoval, že od roku 1989/1990 „už nie 

je možné uniknúť z univerza kapitalizmu; môže ísť iba o scivilizovanie a skrotenie 

kapitalistickej dynamiky zvnútra
14

. Dobre zaplatený rozpad Sovietskeho zväzu vyvolal podľa 

tejto ikony svetovej filozofie na Západe fatálny triumfalizmus a pocit, že kapitalizmus 

z aspektu svetových dejín bol v práve. Táto eufória sa pretavila do všetkých sfér života. 

Dôsledkom bol nástup sociálneho darwinizmu, a to aj v oblasti medzinárodných vzťahov.  

  P. Schnur pripomína, že jedna absolútna pravda, bola vystriedaná druhou, – a zároveň 

sa pýta, či tu nešlo o „ďalší import hotového spoločenského modelu“
15

, – pričom tá druhá 

pravda bola nesená na báze ekonomickej transformácie spojenej príchodom zahraničných 

investorov, čo zacementovalo českú – dodávam i slovenskú – ekonomiku do stavu 

montážnych hál a pobočiek nadnárodných korporácií. V kontexte reality Slovenska k tomu 

možno pridať názor A. Ostrihoňovej, že tu máme fabriky na autá i na tituly
16

. V zmysle 

intenzívne zamýšľanej školskej reformy, orientovanej podľa šéfov automobilového 

priemyslu, titulov ubudne... 

  Pripomínam Horkheimerovu filozofickú inštrukciu, že niektoré veci, v tomto 

konkrétnom prípade napr. formu spoločnosti, by sme nemali preberať len tak zo zvyku, alebo 

keď nám to povie politológ alebo neoliberálny heglovec. Akokoľvek sa usilujeme pochopiť 

veci jasne a zreteľné, máme s tým problém. Napríklad, kto nám to vlastne vládne 

a predovšetkým pre koho vládne. Je dôležité posúdiť či sa vládne v prospech občanov alebo 

medzinárodného kapitálu.  

  Pokiaľ sa v širších súvislostiach analyzuje spoločenská situácia, ktorú možno 

precizovať nerovnomerným rozdeľovaním statkov a poskytovaním služieb, potom je dôležité 

uviesť ako základnú príčinu tohto stavu, obrovské majetkové rozdiely v globalizovanom 

svete. Jeden starší, no veľmi zaujímavý, údaj hovoril, že zhruba 8 % ľudí vlastní 80 % 

svetového majetku. Nechcem sa púšťať do analýzy ekonomických súvislosti a parametrov. 

Chcem sa pokúsiť o niečo iné. Ak sa bavíme o súčasnom tvrdom kapitalizme neoliberálneho 

typu, potom sa treba spýtať na ten „demokratický“ kapitalizmus blahobytu, ku ktorému sme 

                                                           
14

 Habermas, J.: K ústave Európy. Bratislava: KALLIGRAM, 2012, s. 112.  
15

 Schnur, P.: Nesvatí Václavové, dali ste nám zhynout! Kritika depolitizovaného rozumu: úvahy (nejen) o nové 

normalizaci. (V. Bělohradský...[et. al]). Všeň: Grimmus, 2010, s. 163.  
16

 Ostrihoňová, A.: O láske k poézii a k HDP. Esej na sobotu. Víkend. Pravda. 4. marec 2013, s. 33.  
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boli našimi „politickými elitami“ vedení. Napríklad, dnes sme v situácii, aj keď si to zrejme 

len málo občanov uvedomuje, že „Slovensko je hospodársky súčasťou Nemecka. S výnimkou 

Česka nie je od Nemcov tak životne závislá takmer žiadna iná ekonomika. Z hľadiska 

odbytu, dovozu technológii aj kapitálu“
17

. A niektorí naši politici z času na čas vytiahnu ako 

svoju fundamentálnu agendu problém našej limitovanej suverenity. Suverenitu strácajú 

krajiny, ktorých „vlády sa v integračných procesoch nevedia orientovať a ktorých elity svoje 

národy predali“
18

. Kam patrí v tomto prípade Slovensko, otázka je legitímna a naliehavá....  

  Pre ďalší postup úvah využijem M. Horkheimera, ktorý napísal: „Skutočná sociálna 

funkcia filozofie spočíva v kritike jestvujúceho. To neznamená len povrchné hundranie na 

jednotlivé idey alebo stavy, ako keby filozof bol akýsi komický čudák, ktorý nejakú 

izolovanú skutočnosť kriticky napadne a odporučí nápravu. Hlavným cieľom kritiky je 

zabrániť tomu, aby sa ľudia stratili v ideách a spôsoboch, ktoré im ponúka spoločnosť v jej 

súčasnej organizácii. Ľudia by sa mali naučiť, pochopiť vzťah medzi ich individuálnymi 

činnosťami a tým, čo nimi dosiahnu, medzi ich jedinečnou existenciou a všeobecným 

životom spoločnosti, medzi ich každodennými projektmi a veľkými ideami, ktoré uznávajú. 

Filozofia odhaľuje rozpor do ktorého sa dostávajú, pokiaľ sú v bežnom živote nútení pridŕžať 

sa izolovaných ideí a pojmov“
19

. A my sme sa veru stratili... Úlohou filozofie je bojovať proti 

každodennej rutine...za to, aby viera v ľudskú dôstojnosť a šťastnú budúcnosť spoločnosti zo 

zeme nevymizla. Liberálny demokrat Habermas konštatuje: „Najväčšmi ma znepokojuje do 

neba volajúca sociálna nespravodlivosť, ktorá spočíva v tom, že socializované náklady 

zlyhania systému najtvrdšie postihujú tých najzraniteľnejších. Množstvo ľudí, tak či tak 

nepatriacich k víťazom globalizácie, musí ešte raz platiť za reálne hospodárske dôsledky 

predvídateľnej poruchy finančného systému. A to nie v pozícii vlastníkov akcií v peňažných 

hodnotách, ale v tvrdej mene každodennej existencie...Pravda, ukazovať teraz prstom na 

hriešnikov, to pokladám za pokrytectvo. Aj špekulanti sa v rámci zákonov dôsledne správali 

podľa spoločensky sankcionovanej logiky maximalizácie zisku. Politika sa zosmiešňuje, keď 

moralizuje, miesto aby sa opierala o donucovacie právo demokratického zákonodarcu. Veď 

práve ona, a nie kapitalizmus (zd. Ľ. Belás), je kompetentná v otázke spoločenského 

blaha“
20

. To je precízna charakteristika našej kapitalistickej prítomnosti. Keď by som mal 

skončiť s nejakým perspektívnym výhľadom do budúcnosti, tak súhlasím s jedným 

                                                           
17

 Draxler, J.: Spojené štáty európske? Pravda. 4. júl 2012, s. 46. 
18

 Ibid. 
19

 Horkheimer, M.: Spoločenská funkcia filozofie. Filozofia. 54, č. 2, s. 121. 
20

 Habermas, J.: K ústave Európy, ibid., s. 109.  
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ekonómom
21

 v tom, že nasledujúce roky – dúfajme, že to tak stane – „budú o bolestivom 

zbavovaní sa rozličných mýtov a hľadaní nových vízií a foriem hospodárskej i spoločenskej 

organizácie“. Radikálnejšie sa na to pozerá švajčiarsky ekonóm a profesor politickej 

ekonómie Arturo Bris, ktorý požaduje: „Svet by sa mal vybrať na krížovú výpravu proti 

nerovnosti, inak nás čaká veľa sociálnych konfliktov prameniacich z toho, že jedni žijú na 

hranici chudoby a druhí nevedia, čo s bohatstvom“. Kiež by sa to realizovalo tak, aby sme 

mohli konštatovať, že bola komplexne naplnená Kantova prakticko-humanistická 

požiadavka: „Nebuď pre iných nástrojom, ale buď pre nich hneď cieľom“.         

 

 

Problém zodpovednosti v kontexte zmien z roku 1989 

   

Čo znamená zodpovednosť? V tom najširšom slova zmysle sa pod myšlienkou 

zodpovednosti rozumie schopnosť človeka dávať do súladu vlastné záujmy so 

záujmami ľudí, ktorí ho obklopujú a podriaďovať sa morálnym požiadavkám. 

Subjektívne sa zodpovednosť vyjadruje v pociťovaní závislosti človeka od dôsledkov 

svojho činu, a taktiež v uznaní viny za to, čo bolo vykonané. Objektívne – 

v povinnosti napĺňať sociálne normy, a je možné použitie sankcií za ich nesplnenie. 

Pripravenosť uznať svoju chybu, napraviť nesprávne dôsledky vlastného skutku 

a niesť pritom určitú ťažobu – to je vážna črta morálnosti. V podstate, idea 

zodpovednosti nám ukazuje spojenie ľudí medzi sebou, avšak predovšetkým 

v morálnom pláne ako povinnosť starať sa o situáciu vzťahu jedného s druhým 

a usilovať sa o nápravu nespravodlivosti“
22

. Zároveň je možné „poukázať aj na iné 

delenie zodpovednosti na dva kľúčové druhy. Prvý sa určuje právnymi, 

korporatívnymi, služobnými atď. povinnosťami a zakladá sa na nevyhnutnosti 

vystaviť účet za svoju činnosť. Druhý sa dobrovoľne prijíma indivíduami v podobe 

osobnej povinnosti a jej uskutočnenie sa kontroluje svedomím. V krátkosti je možné 

rozdelenie naznačiť ako zodpovednosť pred a zodpovednosť za. Okrem toho 

v odbornej špecializovanej literatúre sa uvádzajú aj rozličné klasifikácie 

zodpovednosti a to podľa objektu a charakteru uplatňovaných sankcií (právna, 

morálna, politická, korporatívna), z hľadiska subjektu (osobná, skupinová, 

kolektívna), z aspektu schopnosti alebo neschopnosti predvídať dôsledky 

                                                           
21

 Draxler, J.: Vo svete bez rastu. Pravda. Názory. 16. august 2013, s. 31. 
22

 Skvorcov, A., A.: Etika. Moskva: Izdateľstvo Jurait, 2011, s. 198. 
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(retrospektívna a perspektívna), z hľadiska objemu dôsledkov, za ktoré sa má zodpovedať 

(lokálna, globálna)
23

. 

  V poslednom čase sa osobitný význam kladie praktikám, ktoré dostávajú 

pomenovanie sociálna a verejná zodpovednosť. Sociálna zodpovednosť sa určuje ako 

povinnosť brať pri realizácii svojich individuálnych záujmov a cieľov do úvahy dôsledky 

vplyvu pracovnej činnosti na úroveň blahobytu celej spoločnosti, rozličných skupín, 

indivíduí, a taktiež i na ľudí v našom bezprostrednom okolí. V tomto smere sa veľký význam 

v súčasnom svete prisudzuje javu, nazývanému sociálna zodpovednosť biznisu, v rámci 

ktorého korporácia demonštruje, že jej cieľom nie je iba nadobudnutie zisku, ale 

i dosiahnutie všeobecného blaha. Pod verejnou zodpovednosťou sa rozumie otvorenosť 

a zhodnotenie činnosti človeka alebo organizácie inštitúciám občianskej spoločnosti - 

slobodnej tlači a spoločenskej kontrole.  

  Problematike zodpovednosti politikov sa v istej miere venoval aj H. Jonas, pravda to 

nebolo tým hlavným smerom jeho úvah. No napriek tomu vyjadril niekoľko zaujímavých 

myšlienok. V piatej časti prvej kapitoly pripomenul prvú formuláciu Kantovho kategorického 

imperatívu, na tomto základe tematizuje existenciu spoločnosti, ktorá predpokladá
24

 

spoluúčasť zo strany človeka, pričom konanie každého musí byť bez rozporu so sebou 

samým, aby ho bolo možné predstaviť ako všeobecné správanie sa tejto pospolitosti. Nim 

proklamovanému novému typu konania musí zodpovedať aj primeraný imperatív. Tento nový 

imperatív
25

 sa omnoho viac zameriava sa verejnú politiku, než na súkromné konanie, ktoré 

nepredstavuje poslednú kauzálnu dimenziu... „K morálnemu zámeru sa teraz pripája časový 

horizont, ktorý v logických operáciách Kantovho imperatívu vzťahujúcich sa k danej chvíli 

celkom chýba: ak Kantov imperatív extrapoluje do stále prítomného „řádu“ abstraktnej 

kompatibility, potom náš imperatív extrapoluje do vypočítateľnej skutočnej budúcnosti ako 

otvoreného rozmeru našej zodpovednosti“
26

. Problémom však je, ako si to uvedomuje Jonas 

skutočnosť, že zastupiteľská vláda prináša so sebou pochybnosti, ktoré sa týkajú jej bežných 

postupov akcentujúcich iba prítomné záujmy. Len tie sa pokladajú za záväzné a vyžaduje sa 

ich plné rešpektovanie. 

  Vo svojej teórii zodpovednosti Jonas tvrdí: „Podmienkou zodpovednosti je moc 

kauzality. Konajúci človek musí zodpovedať za svoj čin: je považovaný za zodpovedného za 

                                                           
23

 Ibid, s. 199. 
24

 Jonas, H.: Princíp odpovědnosti. Praha: OYKOMENH, 1997, s. 34.  
25

 Ibid., s. 35.  
26

 Ibid., s. 36. 



15 
 

jeho dôsledky a prípadne má za ne ručiť“
27

. Existuje tak legálna a morálna zodpovednosť. 

Inak uvažujúc možno povedať, že existuje aj delenie zodpovednosti na prirodzenú 

a zmluvnú
28

. Existuje však ešte jeden prípad, ktorý osobitým, ľudskú slobodu 

charakterizujúcim spôsobom presahuje rozdiel medzi prirodzenou a zmluvnou 

zodpovednosťou. Paradigmatickým príkladom je politik, ktorý usiluje o moc. Predmetom 

zodpovednosti je res publica, vec verejná
29

, ktorá je v republike latentne vecou všetkých, 

v skutočnosti však predsa len v medziach plnenia všeobecných občianskych povinností. Ako 

model uvádza britského premiéra W. Churchilla, ktorý presvedčil ľudí o tom, že pozná cestu, 

že dokáže ich po nej viesť.... To je silný prípad úspešného politika, na rozdiel od tých, 

o ktorých budem následne uvažovať.  

  V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že politike venoval svoju pozornosť – aj 

keď si to mnohí nepovšimli, alebo to nechcú pripustiť – aj I. Kant. Takže tieto názory treba 

istým spôsobom korigovať. V každom prípade je možné konštatovať, že jeho filozofické 

dielo obsahuje viaceré vymedzenia politiky. Napríklad: výkonná právna náuka, umenie 

ovládať ľudí, chytrácka obratnosť, empirická a ozajstná politika, vlastná úloha politiky, 

a priori poznateľná politika, morálna politika. V prípravných rukopisných poznámkach 

k Rechtslehre sa nachádza i táto definícia: „Politika ako veda je systém zákonov na 

zabezpečenie práv a spokojnosti ľudu so svojím vnútorným a vonkajším stavom“
30

. Vyššie 

uvedené určenia politiky možno primárne rozdeliť do dvoch základných skupín. Jedna sa 

viaže k skúsenosti svojho druhu, iná k praktickému rozumu, spojenému s právom a morálkou. 

Vo vzťahu ku Kantovi je potrebné – aj keď to môže byť za istých okolností pre mnohých 

prekvapujúce - zdôrazniť jeho „neobvykle realistické posudzovanie toho, čo sa v politike 

skutočne deje.“
31

 Jaspers tu má mysli predovšetkým Kantovo stvárnenie politických praktík 

a pravidiel chytrosti pre získavanie a udržiavanie moci. Čo Kanta ako filozofa na politike 

však najviac zaujíma je jej apriórne jadro, to znamená z čistého praktického rozumu 

odvodený princíp, a teda i možnosť jej transcendentálno-metafyzickej kritiky. Spomenuté 

tvrdenie sa dá doložiť nasledujúcou Kantovou myšlienkou: „Aby sme sa dostali od 

metafyziky práva (ktorá abstrahuje od všetkých podmienok skúsenosti) k princípu politiky 

(ktorá tieto pojmy aplikuje na prípady skúsenosti) a pomocou práva k vyriešeniu úlohy 

politiky v súlade so všeobecným princípom práva: filozof dá 1, axiómu, t. j. apodikticky istý 
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 Ibid., s 142. 
28

 Ibid., s. 147. 
29

 Ibid., s. 149. 
30

 Kant, I.: Vorarbeiten zur Rechtslehre. In: Kant, I.: Gesamelte Schriften. Herausgegeben von der Deutschen 

Akademie der Wissenschaften zu Berlin, s. 346. 
31

 Jaspers, K.. Kantův spis K Věčnému míru. Reflexe. Filosofický časopis, s. 5-7.  
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princíp, ktorý vychádza bezprostredne z definície verejného práva (súhlasu slobody každého 

so slobodou iných v súlade so všeobecným zákonom), 2, postulát (vonkajšieho verejného 

zákona, ako zjednotenej vôle všetkých ľudí podľa princípu rovnosti, bez ktorej by nemohla 

existovať sloboda každého), 3, problém, ako dosiahnuť, že aj v takej veľkej spoločnosti 

jednako bude zachovaná jednota v súlade s princípmi slobody a rovnosti (konkrétne pomocou 

reprezentatívneho systému); ktorý sa potom stane princípom politiky, ktorej usporiadanie 

a nariadenie budú obsahovať dekréty vyplývajúce zo skúsenostného poznania človeka, ktoré 

zamýšľajú len mechanizmus právnej správy a jeho účelné zriadenie. – Právo sa nemá 

prispôsobiť politike, ale politika sa vždy musí prispôsobiť právu“
32

. Dôvod prečo sa Kant 

zaoberá práve apriórnou podobou pojmu politika uvádza tiež v spise z roku 1793 pod 

názvom O všeobecnom výroku: môže to byť správne v teórii, nehodí sa to ale pre prax: „Prax 

obchádzajúca všetky čisté rozumové princípy sa nikde nevyjadruje o teórii s väčšou 

opovážlivosťou než v otázke predpokladov dobrého štátneho zriadenia. Príčina je v tom, že 

dlhotrvajúce zákonné zriadenie vštepuje ľudu postupne pravidlo, aby posudzoval svoju 

blaženosť rovnako ako svoje práva podľa okolností, za ktorých doposiaľ veci pokojne 

prebiehali; nie však obrátene, aby posudzoval tento beh podľa pojmov, ktoré mu na základe 

rozumu dávajú k dispozícii blaženosť a právo. Viacej je predsa len dávaná prednosť onomu 

pasívnemu stavu pred nebezpečnou situáciou hľadania stavu lepšieho... Pretože potom všetky 

dostatočne dlho existujúce zriadenia, nech už majú akékoľvek nedostatky, vedú v tejto veci 

pri všetkých svojich odlišnostiach k jedinému výsledku, totiž byť spokojný so zriadením 

existujúcim, neplatí tu k pokroku v blahu ľudu vlastne žiadna teória, ale všetko vyplýva 

z praxe závislej od skúsenosti“
33

. Uvedený citát možno interpretovať tým spôsobom, že 

o tom, čo je právo, nás vonkoncom nemôže poučiť skúsenosť. Ak existuje teória štátneho 

práva - a ona podľa Kanta existuje - potom žiadna prax nie je platná bez zhody s ňou. 

Kantova teória štátneho práva sa prostredníctvom pojmu právna povinnosť vzťahuje 

na morálku. A tak Kant vo svojom mierovom spise formuluje myšlienku, podľa ktorej 

„politické maximy nemusia vychádzať z blaha a blaženosti každého štátu, ktoré treba 

očakávať v dôsledku ich poslúchania, teda nie z účelu, ktorý si každý z nich robí predmetom, 

(z vôle) ako najvyššieho (ale empirického) princípu štátnej múdrosti, ale z čistého pojmu 

                                                           
32

 Kant, I.: Űber ein vermeintes Recht aus Menscheliebe zu lügen. In. Kant, I. Werke in sechs Bänden. 

Heraugegeben von Wilhelm Weischädel, Band IV. Schriften zur Ethik und Religionsphilosophie. Darmstadt: 
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I. Werke in sechs Bänden. Herausgegeben von Wilhelm Weischädel. BandVI. Schriften zur Anthropologie, 

Geschichtsphilosophie. Politik und Pädagogik. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1998, s.163-
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právnej povinnosti.
34

“ Jej pojem poskytuje a priori čistý rozum. O tom, že morálka je 

pre Kanta apriórnym jadrom politiky, fundamentálnym východiskovým bodom 

z hľadiska tak teoretického ako aj momentu platnosti, sa možno presvedčiť v jeho už 

zmienenom spise. Kant tu uvádza, že empirická politika môže - voči objektívnej 

realite čistých právnych predpisov - namietať čo len chce, ozajstná (pravá) politika 

nemôže „urobiť ani krok bez toho, aby predtým nevzdala úctu mravnosti, a hoci 

politika sama pre seba je ťažkým umením, jej spojenie s morálkou nie je vôbec 

nejakým umením. Morálka totiž roztína uzol, ktorý politika nemôže rozuzliť, keď sú 

obidve vo vzájomnom rozpore.“
35

 Na tomto základe je potrebné zachytiť, precizovať 

a vysvetľovať Kantom použité vymedzenia politiky. Politika sama pre seba je umenie 

v zmysle techné závislé od skúsenosti, a až ako naozajstná politika sa stáva 

filozofickou prostredníctvom svojho spojenia s morálkou. Táto pravá politika je 

obmedzená na podmienku súhlasu s ideou verejného práva. Oproti tomu empirická 

politika je celkom odkázaná na svet skúsenosti. Pravá politika je v stálom súhlase 

s morálnymi princípmi. Politika ako výkonná právna náuka zodpovedá pojmom 

pravej (morálnej) politiky a politike ako vede. Možno to vyjadriť formuláciou - 

morálna politika je výkonnou právnou náukou. 

U. Sassenbach chce interpretovať Kantove názory so snahou preukázať 

skutočnosť, že ním rozpracovaný pojem politického je založený na „jednote kritickej 

metafyziky a skúsenostného poznania“ .
36

 Opiera sa pritom o autentické myšlienky 

Kanta, vypovedajúce o tom, že empirické princípy nám môžu síce ukázať, ako to vo 

svete (politickom) beží, ale na to, aby bolo možné určiť, čo je právo ako normatívne 

kritérium posúdenia empirickej politiky nás môžu poučiť iba princípy a priori. Na 

tomto základe je potom jasné, že subjektívne princípy politického konania sú 

podriadené objektívnym princípom morálky a verejného práva. Dosiahnutý stav 

skúmania Kantovho pojmu politického dokladá, že politika ako výkonná právna náuka 

je úzko spojená so skúsenosťou a že sa týka i podmienok politického konania. 

Spojenie apriórnosti a skúsenosti je Kantom stanovené a následne 

vysvetľované v rôznych dielach a problémových súvislostiach. Snáď najvýraznejšie sa 

to prejavuje v Základoch metafyziky mravov. V ich úvode Kant okrem iného napísal, 

že „filozofia tak prírodná ako aj mravná môže mať svoju empirickú časť, lebo prvá 
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musí určovať zákony prírody ako predmetu skúsenosti, a druhá zákony vôle človeka, pokiaľ 

je afikovaná prírodou (Ľ. B), pričom tie prvé ako zákony, podľa ktorých sa všetko deje, 

a druhé ako zákony, podľa ktorých sa všetko má diať, toto však aj s uvážením podmienok.“
37

 

Otázka apriórneho jadra Kantovho pojmu politického znamená, že v prísnom slova zmysle 

leží toto jadro v čistých, apriórnych normatívnych princípoch učenia o mravoch. V širšom 

slova zmysle možno potom hovoriť o apriórnosti politického vtedy, keď sa taká normatívna 

podoba spája s empirickými podmienkami politického súdenia a konania.  

Vzťah politiky a morálky dokladá Kant prostredníctvom dvoch typov politikov. Píše: 

„Môžem si síce myslieť morálneho politika, t. j. takého, ktorý chápe princípy štátnej chytrosti 

tak, že môžu obstáť spolu s morálkou, nemôžem si však myslieť politického moralistu, ktorý 

si morálku stvárňuje tak, ako je to výhodné pre štátnika“. Uvedený morálny politik - 

pokračuje Kant ďalej vo svojich úvahách - si utvorí zásadu: „Keď sa v štátnom zriadení alebo 

v medzištátnych vzťahoch vyskytnú nedostatky, ktorým sa nedalo vyvarovať, tak je 

povinnosťou predovšetkým hláv štátov myslieť na to, ako ich čo najskôr zlepšiť a urobiť 

primeranými prírodnému právu, ktoré vidíme ako vzor v rozumovej idei: aj keby to ich 

sebectvo malo stáť nejaké obete. Pričom ten druhý tvrdí, že pozná ľudí 
38

, ale podľa filozofa 

nepozná človeka. 

To zodpovedá aj ľudským potrebám. Podľa Kanta slobodnej bytosti nestačí len 

pôžitok životných príjemností, ktorý jej môže byť poskytnutý od iných (tu od vlády), ale 

musí jej predovšetkým záležať aj na princípe, ako sa má a môže sama utvárať. Blaho ako také 

nemá princíp, ani pre toho, kto ho rozdeľuje (jeden ho určuje tak, druhý inak): pretože tu sa 

určuje len Materiálne vôle, ktoré je empirické a neschopné pravidla. Slobodná bytosť môže 

a má vo vedomí svojej prednosti pred nerozumným zvieraťom požadovať podľa svojho 

formálneho princípu takú vládu pre národ, ktorá je daná zákonom. A to je právo človeka, 

ktoré sa musí poslúchať a ktoré musí nevyhnutne predchádzať každému ohľadu na stav 

blaha. Je to svätosť povznesená nad každú cenu (užitočnosť), ktorú žiadna vláda, akokoľvek 

humánna, nesmie narúšať. Dosiahnutie príjemného, ktoré ponúka život, nesmie závisieť od 

dobrodenia iného, ale musí byť postavené na princípe práva, ktoré konštituuje spoločný život 

slobodných ľudí. Keďže úžitok a blaho nemajú princíp, pretože sú výsledkom zamerania sa 

na empirické účely, potom musí byť základom maximy konania morálny princíp – povinnosť 

lásky k človeku. Kant to zdôvodňuje takto: „Oboje, láska k ľuďom a úcta k právu ľudí je 

povinnosť: prvá je len podmienečnou, kým táto bezpodmienečnou, naskrze nariaďujúcou 
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povinnosťou, neprestúpením ktorej musí si byť úplne istý predovšetkým ten, čo sa 

chce oddať sladkému pocitu dobročinnosti. S morálkou v prvom slova zmysle (ako 

s etikou) je politika ľahko uzrozumená v tom, že vydáva právo ľudí napospas ich 

vrchnostiam: pokiaľ však ide o morálku v druhom význame (ako právnu náuku), pred 

ktorou by sa musela skloniť, pokladá za radno vôbec zmluvu neuzatvárať, radšej jej 

upierať akúkoľvek reálnosť a vykladať všetky povinnosti podľa čírej ľubovôle; túto 

lesť pokútnej politiky by filozofia publicitou oných jej maxím ľahko zmarila, keby 

politika našla odvahu zhovievavo dovoliť filozofovi publicitu jeho maxím“
39

. 

Povinnosť lásky k človeku stojí pod podmienkou, že úcta k právu človeka musí byť 

vždy a všade platnou povinnosťou. Odvolávanie sa na prvú bez vykonania druhej, nie 

je nič iného ako pokrytectvo, právo a povinnosť stoja proti svojvoľne danému blahu. 

S tým je politika ľahko uzrozumená. Pri charakteristike politiky takéhoto druhu, nejde 

v Kantovom popise o pravú alebo morálnu politiku, a tiež nie o púhu politiku (ako 

štátnické umenie), ale o demagogickú činnosť politikárov, využívajúcich také 

prostriedky, ktoré nie sú v súlade s úctou k právu človeka. Podľa Kantovho známeho 

vyjadrenia sú to moralizujúci politici, ktorí zvečňujú porušovanie práva a znemožňujú 

zlepšovanie situácie v štáte. Úcta k právu človeka musí tak byť základom politického 

konania.  

Čo sa týka posudzovanej problematiky zodpovednosti vo vzťahu ku Kantovi, 

tak tu sa ocitáme v stave dôkaznej núdze. Ide totiž o to, že tento pojem 

Verantwortlichkeit použil len jedenkrát, a to v spise Metafyzika mravov
40

, druhýkrát 

ho nachádzame v liste Kantovi od Carla Spenera z 9. 3. 1793.  

Aby bolo možné prekonať túto problémovú pozíciu, ponúkam náhradné 

riešenie, založené na jeho klasických praktických prácach. V prvom rade sú to 

Základy metafyziky mravov a v nich uvedená ľudská formulácia kategorického 

imperatívu: „Konaj tak, aby si ľudstvo tak vo svojej osobe, ako aj v osobe každého 

druhého, používal vždy zároveň ako účel, a nikdy nie iba ako prostriedok“
41

. To je 

jedna zásadná vec. Na druhej strane majúc na zreteli svet ľudských cieľov zámerov, 

postupov, i ich kategoriálnych označení, potom, nie je ťažké poznamenať, že sa 

všetky navzájom vlievajú jedna do druhej, javiac sa časťami jedného celku
42

. Dobro, 

ideál, mravný čin, svedomie, povinnosť, láska, spravodlivosť, sloboda 
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a zodpovednosť utvárajú hodnotový obsah života človeka, dávajúc mu pôvodnosť 

a dokonalosť. Pravda z aspektu morálno-etického pohľadu na svet človeka.  

To predstavuje veľkú výzvu na návrat do rámca Kantovej praktickej filozofie, pokus 

o jej hĺbkovú analýzu, a následne dať do súvzťažnosti kategóriu zodpovednosti s tou, ktorá je 

jej významovo najbližšou.  

  Vychádzam pritom zo základného filozoficko-teoretického stanoviska, podľa ktorého 

je človek bytosťou aktívnou, skutočnosť pretvárajúcou i seba samého určujúcou. Žije síce 

v spoločnosti konkrétnou dobou určenou, no v nej sa dostáva do takých kontaktov s inými 

jedincami svojho druhu, ktoré môžu viesť až k vzájomnej nevraživosti, kolíziám 

a konfliktom, často podnieteným jeho prírodnými danosťami či inak vyjadrené 

náklonnosťami. Je samozrejmé, že Kant tento svet ľudských záležitostí vnímavo sledoval a aj 

sa k tomu vyjadril v tom smere, že napríklad existuje rôznorodosť princípov jedincov a inými 

ľuďmi. Tu je podľa neho dôležité v tom prípade, keď si priblížime prípady útokov na slobodu 

a vlastníctvo ostatných
43

, a týmto sa prekračujú ľudské práva. 

  Kantovou filozofickým humanizmom fundovanou orientáciou je zdôvodniť spájanie 

sa jedincov do konkrétneho historického spoločenstva. Pritom musí brať do úvahy zvláštnosti 

ľudskej prirodzenosti
44

. Cesta od jedného človeka k druhému je ním naznačená pomocou 

prvého kľúčového pojmu jeho praktickej filozofie, ktorým je dobrá vôľa
45

, ktorá koriguje 

napríklad dary Šťasteny či sebecké zámery. Normatívne vymedzenie človeka spočíva v tom, 

že má vnútornú hodnotu, t. j. dôstojnosť
46

, ktorá sa zakladá na autonómii, predstavujúcej 

najvyšší princíp mravnosti. 

  Fundamentálnym príkladom uvádzaným Kantom pre náročné rozhodovanie sa 

človeka z hľadiska realizácie jeho vlastných zámerov tak, aby neopustil pôdu mravnosti, je 

povestný, aj keď Hegelom skritizovaný príklad depozit. V poznámke k § 4 Kritiky 

praktického rozumu stojí napísané: „Urobil som si napríklad maximou zväčšovať svoj 

majetok všetkými spoľahlivými prostriedkami. Teraz mám v rukách depozit, ktorého majiteľ 

zomrel a nezanechal o ňom písomnú správu. Prirodzene je to prípad pre moju maximu. Teraz 

chcem len vedieť, či táto maxima môže platiť aj ako všeobecný praktický zákon. Použijem ju 

teda na tento prípad a pýtam sa, či by mohla prijať formu zákona, a teda či by som svojou 

maximou mohol zároveň vytvoriť taký zákon, aby každý smel zaprieť depozit, ktorého 
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uloženie mu nikto nemôže dokázať“
47

. Takýto princíp sa nemôže stať zákonom, lebo sa 

nemôže kvalifikovať na všeobecné zákonodarstvo. Nie je možné totiž uviesť náklonnosť 

(chamtivosť) ako určovateľa vôle, a teda nemôže sa tak uvažovať o všeobecnom 

zákonodarstve rozumu. Následne sa Kant kriticky vyjadruje k tým mužom, ktorí vydávali 

túžbu po blaženosti za maximu vôle a všeobecný praktický zákon. Ukazuje sa tak, že tou 

kategóriou súvzťažnou so zodpovednosťou je kategória povinnosti voči iným
48

 akcentujúca 

princíp ľudstva a každej rozumnej prirodzenosti vôbec ako účelu samého osebe, čo 

predstavuje najvyššiu obmedzujúcu podmienku slobody konania každého človeka.  

  Na základe vyššie uvedených premýšľaní sa pozriem na problém politickej 

zodpovednosti vo vzťahu k udalostiam Novembra 1989, a najmä ich neočakávaných 

sociálno-mravných dôsledkov. Na úvod konštatujem, že sme zodpovední všetci ako občania 

vtedajšieho štátu; nielen tí, ktorí štrngali kľúčmi, ale aj ako tí, ktorí sa iba pozerali na nich, 

prostredníctvom televízie. Potom ale musím odpovedať na to, aké boli očakávania ľudí, a 

základe mnohých debát, vlastnej skúsenosti, čítania mnohých textov, si myslím, že sa však 

tomu nedalo zabrániť... a to tak z hľadiska vonkajšieho ako i vnútorného. Avšak musím 

pripustiť, že mocní tohto sveta boli k nám veľkorysí, dostali sme dva termíny. Už ten prvý sa 

úspešne realizoval, aj keď za pomoci kolosálnej lži. A na tento dôležitý faktor sa veru už 

zabudlo, akosi veľmi rýchlo. A pritom ním sa začal silný pohyb más, ktorý sa už nedal – bez 

použitia sily- eliminovať. Kto to však tak dokonale vymyslel?  

Problém (ne)zodpovednosti však vidím v činnosti nových politických elít, ak 

ich tak môžem nazvať. Dnes sa mnohí z nich bránia s názorom, že vtedy sa museli 

učiť. Ale kto im to nanútil? Žeby sa rozhodli zlepšiť stav veci verejnej, najmä 

prostredníctvom svojho morálneho kapitálu? Následne po reštaurácii kapitalizmu sa 

viedli dve politické agendy- nepolitická politika a zahájený bol proces transformácie. 

Obe našli svoje fatálne dovŕšenie. Prvá v koncepcii „humanitárneho bombardovania“ 

spojená veľkým humanistom V. Havlom; tá druhá neskoršie v povestnej 

„prezidentskej amnestii“ V. Klausa. Otázkou je, koho sa týkal akt milosti. Takto na ňu 

odpovedá P. Kopecký: „Výsadné postavenie hlavy štátu sa dotklo 6-7 tisíc osôb, teda 

päťkrát viac ako v slovenskej amnestii zo začiatku roka. V Klausovom prípade radoví 

kriminálnici tvorili len priehľadnú štafáž. Rozhodujúcimi sú rozliční krstní otcovia 
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z káuz 90. rokov minulého storočia a ich pokračovatelia“
49

. Tým však nechcem povedať, že 

my na Slovensku sme boli v tejto činnosti iní.  

Dodnes sa spomína ekonomická genialita týchto pražských odborníkov okolo neho. 

neho. A všetci ich priaznivci sú nespokojní s nimi, že nedostali Nobelovu cenu v tomto 

v tomto odbore. Problém spočíva však v tom, že oni boli iba realizátormi veľkého projektu, 

projektu, ktorý priniesli do Československa pracovníci dvoch veľkých svetových bánk
50

. 

Čiže scenár bol prinesený. Domáci svetoví ekonómovia si mohli zvoliť len  H o v o r c u  a 

ďalej len tvrdo plniť zadania zahraničných odborníkov. Som hlboko presvedčený o tom, že 

tento poznatok si zasluhuje našu pozornosť tak z hľadiska historickej pravdy ako 

aj následného formovania občianskej gramotnosti  

Aj keď nie som odborník na ekonomiku, s hrôzou si spomínam na všetko, čo tu 

prebehlo, a najmä na to, akí „odborníci“ sa toho zmocnili. Pritom oni sami sa pokladali a ešte 

i teraz sa bezostyšne pokladajú za géniov. Arogantnosť ich veru neopúšťa. Lenže keď ich 

človek vidí a počúva, to je naozaj hrôza. Nemci by povedali niečo nepekné. Pozoruhodný bol 

v tomto smere jeden z nich (Tříska), ktorý v priamom televíznom prenose povedal, že 

v súvislosti s hospodárskou reformou počítali, že do krachu pôjde až 80 % podnikov. Solídne 

číslo. Na obyčajných ľudí v nich však akosi zabudli. Samozrejme, že takýchto prípadov by 

bolo možné uviesť veľa i ich protagonistov. Pred časom sa vyznamenal J. Strásky, posledný 

premiér Československa, ktorý v jednom rozhovore povedal niečo o kradnutí vo veľkom, 

a nikto na to nezareagoval. Ale to sme mali i my na Slovensku. To asi patrí k reálnej politike 

dneška.... Ako sa s tým vyrovnať z aspektu (ne) zodpovednosti lídrov prevratu a géniov 

transformačného procesu. Ide tu morálnu, politickú alebo trestnú zodpovednosť? Alebo, 

našepkáva nám mainstream, že ich máme občiansky potrestať tým, že ich demokraticky 

nezvolíme? Veď to im vlastne pomôžeme.  

   Kedysi E. Fromm pri svojich úvahách o modernom človeku a jeho slobode napísal 

o ľudských vzťahoch: „Konkrétny vzťah jedinca k blížnemu stratil svoj priamy a ľudský 

charakter a osvojil si ducha manipulácie a inštrumentálnosti. Vo všetkých spoločenských 

a osobných vzťahoch platia zákony trhu. Potom je jasné, že vzťahy medzi konkurentmi musia 

byť založené na vzájomnej ľudskej ľahostajnosti. Inak by bol každý z nich ochromený, 

nemohol by plniť svoje ekonomické úlohy – bojovať jeden proti druhému a v prípade 

                                                           
49

 Kopecký, P.: Bos všetkých bosov? Názory. Pravda 5. január 2013, s. 39. 
50

 Poznámka: túto informáciu získal autor štúdie počas neformálneho rozhovoru s bývalým pracovníkom 

vtedajšieho Federálneho ministerstva financií, ktorý bol realizovaný počas vedeckej konferencie pod názvom 

Zodpovednosť v dobe nezodpovednosti, ktorá sa konala v dňoch 18. a 19. novembra 2014 na Filozofickej 

fakulte UK v Bratislave.  



23 
 

nutnosti sa nezľaknúť ani skutočného ekonomického zničenia svojho protivníka“
51

. Dnes sme 

svedkami toho, že do sociálnej sféry prenikajú takéto postupy, a čo je ešte horšie, pomaly sa 

z nich stávajú normy, a my si pomaly zvykáme a akceptujeme to...    
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