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Multikulturalizmus v kontexte konfliktu medzi skupinovou a individuálnou 

autonómiou 

 

Maroš ĎURAŠ 

 

 Hoci je liberalizmus často považovaný za jednotnú politickú teóriu, v skutočnosti existujú 

jeho dve rozličné formy, medzi ktorými sú vskutku významné rozdiely. Hovoríme o 

neutrálnom liberalizme a komunitarizme. Oba modely liberalizmu sa stavajú proti právom 

vynucovanej súkromnej morálke a presadzujú väčšiu politickú a ekonomickú rovnosť. 

Rozchádzajú sa však v tom, ktorá z týchto dvoch tradičných liberálnych hodnôt je 

fundamentálna a ktorá odvodená. Spor sa intenzívne dotýka aj problematiky priznávania 

respektíve odmietania skupinových práv.  

 V tomto príspevku poukážeme na to, že existuje zásadný rozpor medzi skupinovými právami 

umožňujúcimi kultúrnu samostatnosť a skupinovú rovnosť a zabezpečením podmienok pre 

individuálnu autonómiu. Požiadavky multikulturalistov narážajú v politologickom diskurze, 

rovnako tak pri presadzovaní verejných politík na odpor zo strany stúpencov neutrality, ktorí 

sa opierajú o racionálny univerzalizmus. Jadrom problematiky skupinových práv v kontexte 

liberálnych teórií je vzťah medzi individuálnymi ľudskými právami a multikulturalistickou 

doktrínou o rovnosti kultúr. 

 Podľa zástancov multikulturalizmu si status a práva etnicko-kultúrnych minorít žijúcich v 

liberálnych demokraciách vyžadujú pozitívnu podporu. V snahe vytvoriť efektívne politické 

inštitúcie schopné rozpoznať signifikantné kultúrne rozdielnosti a posilniť inkluzívny rozmer 

demokracie sa zasadzujú za pozitívnu, proaktívnu a intervencionistickú politiku štátu voči 

týmto skupinám.  

 Neuspokojujú sa s neutralitou1, ktorá vytvára inštrumentálny rámec pre koexistenciu 

alternatívnych životných štýlov, presvedčení a hodnôt. Multikulturalisti varujú, že ak v 

prístupe k minoritám preváži egalitársky monizmus neutrálneho liberalizmu, spôsobí to ich 

kolonizáciu väčšinovou spoločnosťou. Neutralita podľa nich predstavuje záväzok špecifickej 

politickej ideológii ukotvenej v partikulárnych systémoch presvedčení, hodnôt a občianskych 

očakávaní. Upozorňujú, že presadzovanie neutrality paradoxne vedie k procesu sociálnej 

                                                 
1  Koncept neutrality predstavuje snahu vytvoriť inštrumentály rámec pre spolunažívanie rozličných identít v 

demokratickej spoločnosti, ktorú charakterizuje vzájomná koexistencia rôznych protikladných a 
nezmieriteľných náboženských, filozofických a morálnych doktrín. Vychádza z toho, že to, čo jednotlivci 
považujú za dobré, má výsostne individuálny charakter a vzťahuje sa predovšetkým na ich vlastné životy. 
Pretože jednotlivci sú morálne rovní, štát musí byť morálne neutrálny.  
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asimilácie, navyše sprevádzaného posilňovaním segregácie minoritných skupín, ktoré 

vnímajú vlastné kultúry ako ohrozené, adoptujúc sektárske stratégie v úsilí potvrdiť 

rozdielnosti ich kultúrneho dedičstva. Svoje požiadavky na skupinovú autonómiu „silní“ 

multikulturalisti ospravedlňujú snahou o prežitie skupiny ako objektu osobitého morálneho 

záujmu.  

 Z pohľadu neutrálnej liberálnej pozície priam neuralgickým bodom takto vymedzeného 

„záujmu prežitia“ sú limity, ktorými záujem skupiny obmedzuje individuálnu autonómiu 

členov skupiny (rovnako tak zakladá obmedzenia pre nečlenov). Výsledkom takéhoto postoja 

v politickej praxi je, že namiesto podriadenia sa autorite demokratických inštitúcií, je 

nevyhnutné hľadať cesty k zdieľaniu moci medzi legitímne zvolenými vládami a 

náboženskými či sekulárnymi menšinami (napríklad experimentmi vo federalizácii), čo ako 

upozorňuje Iris Young je v priamom rozpore s výdobytkami moderných liberálnych štátov:  

 

 „Ideál univerzálnej humanity, ktorý popiera prirodzené rozdiely bol zlomovým historickým 

výdobytkom v boji proti exklúzii a statusu rozdielnosti. Urobil možným presadenie rovnakej 

hodnoty všetkých ľudí, rovnako tak právo všetkých participovať a byť zahrnutý vo všetkých 

privilegovaných inštitúciách a pozíciách“ (Young, 1990, s. 159, vl. preklad).  

 

 Liberalizmus založený na neutralite stavia na fundamente, že vláda nesmie vstupovať do 

oblasti privátnej morálky, preto podporuje len takú úroveň rovnosti, ktorá potvrdzuje tento 

princíp. Univerzalizmus v protiklade k multikulturalizmu akcentuje rovnosť ľudí odvodenú 

od ich druhovej2 identity. Vychádza preto z požiadavky „slepých“3 práv (ako voči 

individuálnym rozdielom medzi jednotlivcami, tak voči ich zvláštnym skupinovým 

charakteristikám). Naša rovnaká morálna hodnota priznáva všetkým jednotlivcom právo, aby 

sa s nimi zaobchádzalo s rovnakým rešpektom a ohľaduplnosťou. Ako zdôrazňuje Ronald 

Dworkin štát „nesmie distribuovať statky alebo príležitosti nerovnomerne (unequally) na 

základe toho, že niektorí občania by mali dostať viac, pretože si vyžadujú väčšiu pozornosť. 

                                                 
2  Vychádza zo zásady, že každý človek si zaslúži rovnaký ohľad, pretože je obdarený všeobecne ľudskými 

vlastnosťami (rozumom, slobodnou vôľou a morálnym zmyslom), ktoré z neho robia morálnu bytosť. 
3  V praxi bola politická morálka liberalizmu interpretovaná tak, že si vyžaduje „farboslepú“ ústavu, ktorá 

neobsahuje legislatívu rozdeľujúcu ľudí podľa ich rasy, etnicity, pohlavia, náboženstva alebo postihnutia. 
Všetci jednotlivci sú vo vzťahu k štátu v rovnakom postavení. Všetci disponujú rovnakými občianskymi a 
politickými právami. Bližšie pozri napríklad KULL, A.: The Color-Blind Constitution. Cambridge (MA), 
Harvard University Press 1998; COHEN, C. – STERBA, J. P.: Affirmative Action and Racial Preference. 
Oxford, Oxford University Press 2003; LIVELY, D. E.: The Constitution And Race. Westport, Praeger 
Publishers 1992.  
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Sloboda nesmie byť obmedzená na základe, že koncepcia jedného občana je lepšia alebo 

nadradená koncepcii druhých občanov“ (Dworkin, 2001, s. 272). 

 Fundamentálna idea, že všetci jednotlivci majú rovnakú morálnu hodnotu vedie zástancov 

neutrality k odmietnutiu „politiky rozdielnosti“ akcentujúcej diferenciácie na základe 

triednych, náboženských, etnických alebo pohlavných charakteristík. Nesúhlasia s 

rozlišovaním ľudí na základe ich prirodzených alebo sociálnych rozdielov, pretože tieto 

rozdiely sú z hľadiska spravodlivosti náhodné. Ľudia si nevolia svoj prirodzený talent, 

schopnosti ani postihnutia; rovnako tak si nevolia rodinu, triedu, kultúru, rasu alebo 

pospolitosť, do ktorej sa rodia. Z pohľadu liberálov je preto nefér urobiť ich zodpovednými za 

nerovnosti, ktoré získali ako dôsledok náhodných okolností. Spravodlivý štát v ponímaní 

liberálov uznáva našu morálnu rovnosť v uplatňovaní princípov spravodlivosti a súčasne v 

praktickej rovine v svojich politikách a inštitúciách. Preto podľa nich neexistuje 

ospravedlnenie pre pozitívnu intervenciu na podporu menšinových skupín minimálne z dvoch 

dôvodov:  

 Prvý upozorňuje na inkoherenciu pozície multikulturalizmu. Kultúrna prax nemôže byť 

výnimkou z potreby dosiahnuť univerzálne štandardy zmyslu a morálky len z dôvodu, že sú 

súčasťou kultúry menšinových skupín. Hoci niektoré kultúry vskutku môžu byť obdivuhodné, 

ďalšie také bezpochyby nie sú. Tvrdenia, že rozličné kultúry sú inkomensurabilné a každá 

vytvára vlastné morálne univerzum sú podľa univerzalistov neudržateľné: “[…] je jasné, že 

niektoré spoločnosti vytvorili hodnotnejšie idey a artefakty než iné. Nevyhneme sa preto 

súdeniu, že niektoré kultúry (v antropologickom zmysle slova „kultúra“) sú lepšie než iné: 

spravodlivejšie, slobodnejšie, tolerantnejšie a vo všeobecnosti viac vyhovujúce snahe o 

ľudskú prosperitu“ (Barry, 2001, s. 267, vl. preklad). Musíme rozlišovať medzi ideou 

kultúrnej slobody, ktorá upriamuje na našu slobodu zachovávať alebo meniť priority a 

konzervovaním kultúrnych hodnôt, o ktoré usiluje multikulturalizmus.  

 Stúpenci neutrality, ako je zrejmé z doterajšej argumentácie, odmietajú metafyzicky založený 

multikulturalizmus, podľa ktorého je skupina v svojej podstate hodnotná v tom zmysle, že jej 

kultúrne zdroje sú priamo hodné práv. Takýto postoj podľa Jürgena Habermasa vedie 

multikulturalistov k priorizácii „dobra“ pred individuálnymi právami. Vychádzajúc z toho, že 

príslušníci skupín musia existovať v kultúrnom systéme, priznávajú tomuto systému právo na 

ochranu, pretože je zdrojom „dobra“ pre svojich členov. Výsledok podľa Habermasa protirečí 

modernému chápaniu práva, podľa ktorého nemôže existovať „štát v štáte“ (Habermas, 2005, 

s. 22). Skupinovo založená právna autonómia vytvára systém protirečiacich si právnych 

subsystémov a zákonite podľa Habermasa vedie k neriešiteľným problémom. Seyla Benhabib 
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domýšľa Habermasove tvrdenia a varuje pred tým, že požiadavka na priznanie nadradených 

skupinových práv môže vyústiť v podriadenie individuálnych záujmov skupine.  

 

 „Je teoreticky nesprávne a politicky nebezpečné spájať individualistické hľadanie vyjadrenia 

jej/jeho jedinečnej identity s politikou identity/rozdielnosti. Teoretické pochybenie spôsobuje 

homológia vnášaná medzi individuálne a kolektívne požiadavky [...] uľahčená zmätkom 

pojmu uznanie. Politicky je takýto krok nebezpečný, pretože podriaďuje morálnu autonómiu 

požiadavkám kolektívnej identity“ (Benhabib, 2002, s. 53, vl. preklad).  

 

 Jadrom uvedených postojov je zásada, že zákony by sa mali aplikovať na všetkých bez 

ohľadu na triedu, náboženské presvedčenie alebo kultúru. Alternatíva, keď sa vo verejnej 

politike uplatňujú medzi jednotlivcami rozdiely na kultúrnom základe, vedie k 

nerovnoprávnemu zaobchádzaniu. Negatívna aj pozitívna skupinová diskriminácia porušuje 

princípy rovnosti pred zákonom. Ak rešpektovať niektoré skupinové práva, tak len na základe 

individuálnych práv a univerzalizmu. Umožňuje tak akceptovať reálnu kultúrnu diverzitu, 

zatiaľ čo považuje politiku multikulturalizmu za nekompatibilnú s rovnosťou.  

 Od kritiky kultúrneho relativizmu sa tak dostávame k druhému argumentu na odmietnutie 

multikulturalizmu, ktorým je potvrdenie univerzálnych hodnôt. Liberalizmus nie je kultúrne 

relativistický - myšlienka, že liberálne práva závisia na verejnej akceptácii prisudzujúcich 

kultúram rovnakú hodnotu predstavuje pre tieto práva nebezpečenstvo. Egalitársky 

liberalizmus nie je založený na relativistickom východisku, že toto je jednoducho spôsob, 

akým my na západe robíme veci, ale na základe univerzálneho tvrdenia, že toto je správny 

spôsob robenia vecí. Napriek tomu by bolo nesprávne z toho vyvodiť záver, že 

nekompromisnosť liberálov v tejto problematike vedie k represii neliberálnych kultúr.  

 Odmietanie skupinových práv je výsledkom presvedčenia, že menšinové kultúry prosperujú, 

ak sa slobodne rozvíjajú v rámci egalitariánskeho záväzku rovnakých práv a možností, 

pretože tieto umožňujú najférovejšie rozhodovanie medzi konfliktnými požiadavkami, ktoré 

prináša kultúrny pluralizmus. Takých individuálnych práv, ktoré podľa Dworkina nesmú byť 

limitované všeobecným záujmom, administratívnou konvenciou, nákladmi, vyhliadkami 

utilitárnych ziskov, dôsledkami na verejnú morálku, alebo posudzovaním, či spôsobujú väčšie 

škody ako dobro4 (Dworkin, 2001, s. 194). Hodnoty teda podľa neho majú nie skupinovú, ale 

primárne individuálnu povahu. 

                                                 
4  Vyhliadky na utilitárny zisk nemôžu ospravedlniť, ak sa bráni človeku urobiť to, čo má právo urobiť. Nemalo 

by zmysel chváliť sa rešpektovaním individuálnych práv, hovorí Dworkin, keby pritom nešlo aj o určitú obeť. 
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 Skupinové záujmy sú nazerané ako suma záujmov individuálnych členov skupiny. Pretože sú 

súborom svojvoľných individuálnych preferencií, zdieľané hodnoty nemôžu mať v 

liberalizme morálnu autoritu. John Rawls ako typický predstaviteľ tohto spôsobu uvažovania 

nepochybuje o tom, že podmienkou emancipácie jednotlivca je demokratická spoločnosť, 

ktorá jediná mu umožňuje dosiahnuť status slobodného a rovnoprávneho občana, ktorý je 

predpokladom sebarealizácie. Demokratická spoločnosť nemá žiadne konečné ciele, status 

jednotlivcov preto nezávisí od ich úlohy na dosahovaní takýchto cieľov. Znamená to, že 

občania sa nedomnievajú, že existujú nejaké apriórne spoločenské ciele5, ktoré by ich 

oprávňovali hodnotiť niektorých ľudí tak, že majú väčšiu alebo menšiu hodnotu pre 

spoločnosť než iní ľudia, a na tomto základe im pripisovať odlišné základné práva a 

privilégiá.  

 Neutrálny liberalizmus sa bráni aktívnemu6 vytváraniu plurality. Ako upozorňuje Barry 

dôsledkom „kulturalizácie“ skupinových identít môže byť systematické zanedbávanie 

alternatívnych príčin skupinového znevýhodnenia. „Členovia skupiny môžu trpieť nie preto, 

že majú rozdielne kultúrne odvodené ciele, ale preto, že si vedú biedne v dosahovaní 

všeobecne zdieľaných cieľov ako napríklad dobré vzdelanie, vhodné a dobre platené 

zamestnanie (alebo možno akékoľvek zamestnanie ako také), bezpečné a zdravé prostredie, v 

ktorom žijú a dostatočný príjem, aby mohli adekvátne bývať, obliekať sa, stravovať sa a 

participovať na sociálnom, ekonomickom a politickom živote ich spoločnosti“ (Barry, 2001, 

s. 305, vl. preklad). Podľa väčšiny liberálov je takzvaný problém multikulturalizmu 

pseudoproblémom vytvoreným „politikou rozdielnosti“. Za fundamentálnu chybu 

multikulturalistov označujú predpoklad, že vlastníctvo rozdielnych kultúrnych atribútov je 

definujúcim znakom menšinových komunít a že tieto komunity prestávajú prosperovať hlavne 

preto, že ich kultúry nie sú aktívne podporované. Neutrálni liberáli teda akceptujú len takú 

kultúrnu diverzitu vytváranú menšinami, ktorá nepodkopáva princípy rovnosti ľudských práv.  

                                                                                                                                                         
Tá spočíva v tom, že sa zriekneme všetkých marginálnych ziskov, ktoré by z toho štát mohol mať, keby sa vo 
chvíli, keď sa ukážu nepohodlné, tieto práva odsunuli. Všeobecný prospech teda nemôže byť dôvodom k 
obmedzeniu práv, a to ani vtedy, keď ním je vyššia úcta k právu. Treba zdôrazniť, že tento postoj zastáva 
Dworkin vo vzťahu k ústavným právam, ktoré označuje ako „práva v úzkom zmysle slova“, tie chápe ako 
„morálne práva voči štátu“ - napríklad slobodu prejavu (DWORKIN, 1996, s. 242 – 244).  

5 Napriek absencii univerzálnych hodnôt v zmysle absolútnych alebo konečných hodnôt demokracia v 
Rawlsovom ponímaní nie je rezignáciou na hodnoty v morálnom zmysle. Rawls trvá na tom, že jeho konceptu 
neutrálnej spravodlivosti nechýba morálne ukotvenie, pretože je výrazom ideálov, princípov a noriem, ktoré 
odrážajú určité hodnoty. Vzhľadom na to, že boli vypracované pre špecifický druh subjektu, ktorým sú 
politické, sociálne a ekonomické inštitúcie stotožňuje tieto hodnoty s ústavnou demokraciou Rawls, 1997, s. 
51-52.  

6  Na riziká aktívnej legitimizácie etnopolitických úsilí upozorňuje napríklad Marcela Gbúrová: “Uvedené úsilia, 
často legitimizované z hľadiska údajného práva na sebaurčenie, sú zdrojom retrográdneho vývoja v takej 
miere, ktorá už nie je zlučiteľná so všeobecnými ľudskými právami a s legitímnymi štátnopolitickými 
záujmami (Gbúrová, 1996, s. 43).  
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