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S európskou integráciou vo veľkej miere súvisí aj otázka kultúrnej 
rozdielnosti. Schengen znamená pre krajiny EÚ a jej obyvateľov nielen slobodu 
pohybu, ale aj stále väčšiu mieru interakcie odlišných kultúr a etnických 
skupín. Multikulturalizmus sa stal doslova módnym hitom tohto storočia, 
dolieha na nás takmer dennodenne. Multikulturalizmus postavil všetky 
kultúrne komunity do pozície prehodnocovania a sebareflexie vlastnej 
kultúrnej identity. Kultúrne konflikty sa stávajú predmetom záujmu politikov 
nielen na domácej politickej scéne, ale aj na medzinárodnom poli. Do centra 
našej pozornosti sa stále viac dostáva konfrontácia nášho sveta so svetom tých 
„druhých“.1 Ako tvrdí Amy Gutmanová,2dnes len ťažko nájdeme 
demokratickú spoločnosť, v ktorej by neprebiehal nejaký hlbší spor o kultúrnu 
identitu, konkrétne o to, či a akým spôsobom by mali verejné inštitúcie lepšie 
uznávať identitu kultúrnych a znevýhodnených menšín. Ako píše: „Táto výzva 
je v liberálnych demokraciách endemická, pretože liberálne demokracie 
principiálne stavajú na rovnoprávnej reprezentácii všetkých osôb.“3  

Krajiny západnej Európy sa s touto otázkou či skôr problematikou pasujú od 
60-tych rokov 20. storočia v súvislosti s prílivom pracovnej sily z neeurópskych 
oblastí. Pre postkomunistické krajiny strednej Európy vrátane Slovenska ide 
o pomerne nový fenomén. Západná Európa sa doteraz pokúša vysporiadať 
s otázkou integrácie, prevažne moslimských menšín. Na ich „úspešnú 
integráciu“ sa snažili jednotlivé štáty aplikovať rôzne integračné prístupy, 
ktorých spoločným menovateľom je myšlienka multikulturalizmu. V každom 
z nás ale evokuje odlišné ponímanie, vrátane odborníkov na danú 
problematiku. V poslednom období prevláda tvrdenie, že multikulturalizmus 
zlyhal. Politici a odborná verejnosť sa snažia nájsť možné koncepty a riešenia, 
avšak ak chceme o probléme multikulturalizmu diskutovať, je potrebné zhodné 

                                                 
1  Těsaŕ, F.: Etnické konflikty. Praha: Portál, 2007.  
2  Amy Gutmanová je profesorkou politológie na Princetonskej univerzite, zaoberá sa najmä 

morálnou a politickou filozofiou. 
3  Gutmanová Amy: Úvod. In.: Charles Taylor et al.: Multikulturalismus. Zkoumání politiky 

uznání. Praha, Filosofia, 2001, s. 17.  
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vymedzenie tohto pojmu. V diferentnom a neucelenom sémantickom 
vymedzení pojmu multikulturalizmus vidím prvý možný problém. Ak chceme 
niečo riešiť je potrebné to najprv spoločne a hlavne jednotne pomenovať. To 
však v prípade multikulturalizmu absentuje.  

Termín multikulturalizmus bol po prvý krát použitý v roku 1965 v Kanade 
na označenie špecifického prístupu k problému kultúrnej rôznorodosti. Andrew 
Heywood uvádza, že multikulturalizmus ako teoretický postoj sa prvý krát 
spája s činnosťou hnutia za pozdvihnutie sebavedomia černochov v USA 
v 80 tych rokoch.4 V Spojených štátoch, Kanade a Austrálii sa mu pozornosť 
venovala už od konca 60-tych rokov a to najmä kvôli rasovým či etnickým 
menšinám a feministkám. V širšej politickej diskusii však tento termín rezonuje 
až od 80-tych rokov 20. storočia, predovšetkým v Európe, ktorá začínala zápasiť 
s problémami kultúrnej integrácie neeurópskych prisťahovalcov.5 V deskriptív-
nom zmysle slova multikulturalizmus označoval kultúrnu rôznorodosť (rasové, 
jazykové, etnické rozdiely) v spoločnosti, v ktorej existujú dve príp. viac skupín, 
ktorých názory a správanie vytvárajú špecifické vedomie kolektívnej identity. 
Pod tento termín Heywood zahŕňa aj konkrétne politické multikultúrne 
opatrenia vlády (oblasť školstva, zdravotníctva, sociálna oblasť atď.) na kul-
túrnu rôznorodosť prítomnú v spoločnosti. Tieto opatrenia majú zaručiť 
akceptovanie špecifických potrieb jednotlivých kultúrnych skupín ako aj 
garanciu rovnakých príležitosti. Multikultúrne inštitucionálne usporiadanie je 
obsiahlejšie a snaží sa mechanizmus vládnutia prispôsobiť etnickým, nábo-
ženským a ďalším deliacim čiaram v spoločnosti. Z normatívneho hľadiska 
znamená multikulturalizmus podporovanie a vyzdvihovanie kultúrnej 
rôznorodosti. Jeho základom je právo kultúrnych skupín na úctu a uznanie. 
Heywood ale multikulturalizmus chápe ako „akýsi ideologický „priestor“ než 
ako samostatnú politickú ideológiu.“ Zastávam názor s Heywoodom, že 
multikulturalizmus doteraz nie je jednotná doktrína ale prierezová ideológia, 
zahŕňajúca celú škálu ideologických postojov. Medzi jeho hlavné modely patrí 
liberálny, pluralistický a kozmopolitný multikulturalizmus.6 Podľa komunitas-
tirického krídla vedie multikulturalizmus k segregácii, kým prívrženci liberál-
neho krídla multikulturalizmu tvrdia, že jeho zmyslom je integrácia 
jednotlivcov s ich špecifikami do širšieho celku občianskeho národa.7  

                                                 
4  Andrew Heywood: Politické ideologie. Plzeň, vydavateľstvo Aleš Čeněk, 2008, s. 325. 
5  Pavel Barša: Politické teorie multikulturalizmu. Brno, Centrum pro studium demokracie 

a kultury, 1999, s. 7.  
6  Andrew Heywood: Politické ideologie. Plzeň, vydavateľstvo Aleš Čeněk, 2008, s. 325 – 328.  
7  Pavel Barša: Politické teorie multikulturalizmu. Brno, Centrum pro studium demokracie 

a kultury, 1999, s. 7. 
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Charles Taylor, hlavný predstaviteľ teórie multikulturalizmu, vychádza pri 
formovaní svojej teórie z vlastnej multikultúrnej skúsenosti. Politika 
multikulturalizmu sa podľa Taylora spája v prvom rade s požiadavkou 
uznania. Hlavná téza znie, že naša identita je formovaná aj uznaním či 
neuznaním zo strany druhých, najmä ale v prípade neuznania. 
Multikulturalizmus je podľa Taylora viac než tolerancia odlišnosti, je to forma 
uznania tejto odlišnosti ako hodnoty, ktorá si zasluhuje úctu. Kultúru musíme 
akceptovať, takú aká je, má na ňu nárok každá kultúra, je to prirodzené právo 
podobne ako občianske práva. Taylor zastáva názor, že všetky kultúry si 
zaslúžia rešpekt a rovnaké uznanie, nakoľko všetky kultúry majú rovnakú 
hodnotu. Toto Taylorove tvrdenie sa stala terčom kritiky Giovanna Sartoriho, 
podľa ktorého priznanie rovnakej hodnoty všetkým kultúram znamená 
„neprijateľný kotrmelec“. Prisudzovať všetkým kultúram rovnakú hodnotu 
znamená deštrukciu samotného pojmu hodnota. „Ak je všetko hodnotné, 
potom nie je nič skutočne hodnotné; hodnota sama stráca akúkoľvek 
hodnotu“.8 

Z Taylorovej teórie multikulturalizmu vychádza aj Michael Walzer, ktorý 
v podstate v plnej miere súhlasí s jeho názormi. Walzer v súvislosti 
s multikulturalizmom rozlišuje dva typy liberalizmu. Prvý typ liberalizmu 
(„liberalizmus č. 1“) dáva najväčší dôraz na individuálne práva a na prísne 
neutrálny štát t. j. štát bez vlastných náboženských a kultúrnych projektov a bez 
kolektívnych cieľov. Tento typ liberalizmu je napr. oficiálnou doktrínou 
prisťahovaleckých krajín ako napr. USA, Kanada. Druhý typ liberalizmu 
(„liberalizmus č. 2) sa naopak zasadzuje o to, aby štát podporoval prežitie 
a rozvoj určitého národa, kultúry či náboženstva, za podmienky, že sú chránené 
základné práva občanov. Podľa Walzera je štát povinný zasadzovať sa za 
menšiny a ostatné kultúry, má sa snažiť presadzovať kultúrnu rozmanitosť 
v krajine.9 Súhlasím s veľmi výstižným Walzerovým tvrdením: „Tolerovať 
a byť tolerovaný(...) je dielo demokratických občanov.“10 Tolerancia 
v národných štátoch sa podľa Walzera nesústreďuje na skupiny, ale na 
jednotlivcov, členov týchto skupín, ktorí sa vo všeobecnosti chápu stereotypne 
– v prvom rade ako občania a potom ako príslušníci tej či onej skupiny. Ako 
občania majú rovnaké práva a povinnosti ako ktokoľvek iný, ale očakáva sa od 
nich pozitívny prístup k politickej kultúre, ktorú zdieľa väčšina. Akákoľvek 
požiadavka na právo predvádzať menšinovú kultúru verejne môže veľmi 

                                                 
8  Giovanni Sartori: Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalci. Esej o multietnické 

společnosti. Praha, Dokořán, 2011, s. 51 – 52. 
9  Charles Taylor et. al: Multikulturalismus. Skoumaní politiky uznání. Praha, Filosofia, 2002.  
10  Michael Walzer: Hrubý a tenký. O tolerancii. Bratislava, Kaliigram, 2002, s. 123.  
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ľahko evokovať nepokoj väčšiny.11 Prototypom takého národného štátu je 
napríklad jednoznačne Francúzsko, kde sú prisťahovalci prijímaní ako 
rovnoprávni členovia spoločnosti za podmienky, že sa asimilujú do 
dominantných kultúrnych vzorcov z príslušnosti k občianskemu národu, ktorý 
je une et indivisible (jediný a nedeliteľný). Odpoveď na francúzsky asimilačný 
prístup vyvrcholila ako časovaná bomba v roku 1989 tzv. šatkovou aférou, 
ktorá bola uzavretá prijatím zákona 15. marca 2004 podpísaného Jacquesom 
Chiracom. Zákon zakazuje nosenie nápadných náboženských symbolov či 
odevov na druhom stupni francúzskych základných škôl a na štátnych 
gymnáziách.12 Súhlasím s Pavlom Baršom, že „ideálom by mala byť inkluzívna 
občianska spoločnosť, ktorá je schopná zahrnúť aj tých, ktorých dlhú dobu 
vylučovala (...), či už to boli jazykové, náboženské či etnické menšiny (...). 
Takáto spoločnosť by sa výrazne líšila od tej, ktorá sa zastrešuje občianskym 
princípom, ale reálne znamená hegemóniu jednej skupiny, ktorá marginalizuje 
ostatné spôsoby života.“13 

Medzi známych kritikov multikulturalizmu sa radí taliansky politológ 
Giovanni Sartori. Podľa Sartoriho, ak je multikulturalizmus vnímaný ako 
prioritná hodnota, skôr či neskôr dôjde ku kolízii medzi pluralizmom a multi-
kulturalizmom. Pluralizmus vystupuje ako otvorená spoločnosť s viacerými 
príslušnosťami, kým multikulturalizmus so sebou nesie rozpad pluralitnej 
komunity do uzatvorených podcelkov a homogénnych komunít. Pôsobenie 
pluralizmu vystihuje heslo pluribus unum – od mnohosti k jednote, kým 
výsledky multikulturalizmu vystihuje výraz pluribus disiunctio – od mnohosti 
k rozdrobenosti. Sartori sa prikláňa k modelu pluralizmu, pretože „pluralizmus 
podporuje takú mieru asimilácie, aká je nevyhnutná pre integráciu.“14 

Prototypom multikulútneho modelu (podľa Baršu aj pluralistického) je 
Veľká Británia, ktorá vychádzala z myšlienky, že spoločnosť majú tvoriť 
kultúrne odlišné komunity, ktoré majú harmonicky spolunažívať v rámci 
jedného väčšieho celku, podriadené anglickej kultúre. Základnou jednotkou nie 
je jednotlivec ale komunita. Skutočnú debatu o multikulturalizme vo Veľkej 
Británii otvoril v apríli 2004 predseda Komisie pre rasovú rovnosť Trevor 

                                                 
11  Michael Walzer: Hrubý a tenký. O tolerancii. Bratislava, Kaliigram, 2002, s. 149 – 150. 
12  Andrea Baršová, Pavel Barša: Přistěhovalectví a liberální stát: imigrační a integrační politiky 

v USA, západní Evropě a Česku. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Medzinárodný 
politologický ústav, 2005, s. 36, 185. 

13  Pavel Barša: Orientálcova vzpoura /a další texty z let 2003 – 2011/. Praha, Dokořán, Ústav 
medzinárodních vztahú Praha, 2011, s. 82. Z rozhovoru s Lenkou Vochočovou, Lidové 
noviny, 23. 3. 2005.  

14  Sartori G.: Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalci. Esej o multietnické společnosti. 
Praha: Dokořán. 2005, s. 40. 
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Phillips.15 V článku pre denník The Times vyzval pre opustenie politiky 
uplatňovanej od roku 1960 „O budovaní multikultúrnej spoločnosti“, ktorá už 
nie je prospešná, ba naopak, je už neprípustná. V krajine je podľa neho 
potrebné uplatňovanie britskej identity.16 Práve britská politika 
multikulturalismu, ku ktorej sa krajina oficiálne hlási, je často kritizovaná za 
svoje zlyhanie. Britská doktrína multikulturalizmu otvorená kultúrnym, 
etnickým či náboženským rozdielom hlásala síce ich oddelený kultúrny rozvoj, 
ale nevytvorila obraz multikultúrnosti, ale obraz separácie. Gilles Keppel, 
francúzsky politológ a sociológ prirovnal britský multikulturalizmus 
k apartheidu.17 Na Trevora Phillipsa nadviazal svojou kritikou multikultura-
lizmu aj súčasný britský premiér David Cameron na bezpečnostnej konferencii, 
ktorá sa konala vo februári 2011 v Mníchove. Svoju kritiku štátneho multikultu-
ralizmu argumentoval tvrdením, že doterajšia doktrína multikulturalizmu 
viedla odlišné kultúry žiť rozdelené životy. Veľká Británia podľa Camerona 
potrebuje silnejšiu národnú identitu, aby sa zabránilo ľuďom obracať sa na 
všetky druhy extrémizmu. Ako povedal: „Úprimne povedané, teraz potre-
bujeme oveľa menej pasívnej tolerancie z posledných rokov a oveľa viac 
aktívneho, svalového liberalizmu.“18  

Obdobne ako Francúzsko či Veľká Británia aj Nemecko si priznalo 
nezvládnutú integráciu prisťahovalcov. Angela Merkelová ešte v roku 2004 na 
výročnej konferencii strany Kresťansko-demokratickej únie (CDÚ) vyhlásila, že 
multikulturalizmus zlyháva. Vo svojom prejave zdôraznila, že myšlienka 
multikultúrnej spoločnosti „vedie k tomu, že etnické komunity existujú skôr 
vedľa seba, než spolu“.19 Bývalý minister vnútra Daniel Lipšic (KDH) si 
integráciu migrantov na Slovensku nepredstavuje podľa štýlu západnej 
Európy, voči projektu multikulturalizmu sa stavia dosť skepticky. „Projekt 
multikulturalizmu zlyhal. (...) Podmienkou migrácie musí byť plná integrácia 
a akceptovanie kultúry a tradícií Slovenska. Vítame legálnych migrantov, ale 

                                                 
15  Andrea Baršová, Pavel Barša: Přistěhovalectví a liberální stát: imigrační a integrační politiky 

v USA, západní Evropě a Česku. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Medzinárodný 
politologický ústav, 2005, s. 177. 

16  Trevor Philips: Britain „must scrap multiculturalism“. In: The Times, 03. april 2004. 
17  Gilles Keppel: Válka v srdci islámu. Praha: Karolinum 2006. 
18  State multiculturalism has failed, says David Cameron. Stránka BBC zo dňa 5. 2. 2011. 

Dostupné na: http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-12371994 [cit. 3. 2. 2012]. 
19  Angela Merkelová: Multikulturalizmus zlyháva. Článok na portáli www. euractiv.sk zo dňa 

8. 12. 2004 Dostupné na: http://www.euractiv.sk/rovnost-sanci/clanok/angela-merkelova-
multikulturalizmus-zlyhava [cit. 1. 2. 2012]. 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-12371994
http://www.euractiv.sk/rovnost-sanci/clanok/angela-merkelova-multikulturalizmus-zlyhava
http://www.euractiv.sk/rovnost-sanci/clanok/angela-merkelova-multikulturalizmus-zlyhava
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nebudeme meniť kvôli nim ani naše zvyky, ani naše hodnoty, ani naše tradície, 
a očakávame, že ich budú rešpektovať(...).“20  

Nakoľko „európska únia sa stala spoločným domovom pol miliardy občanov 
s rozličnými historickými, ekonomickými, socio-kultúrnymi a lingvistickými 
základmi, kde multinárodnosť, multikultúrnosť a multilingválnosť by mali byť 
nielen rešpektovanými a všemožne podporovanými, ale aj využívanými pre 
spoločné a vzájomné obohacovanie sa všetkých jej členov“,21je potrebné 
predchádzať konfliktom. Ak chceme predísť konfliktom medzi majoritnou 
spoločnosťou a novými minoritami potrebujeme správne a efektívne viesť 
interkultúrny dialóg. To si vyžaduje kooperáciu štátu a jeho občanov. Zo strany 
štátu je potrebné v prvom rade zabezpečiť legislatívne a inštitucionálne pozadie 
starostlivosti o migrantov, ktoré je základom integračnej politiky daného štátu. 
Len zvládnutá integrácia cudzincov do hostiteľskej spoločnosti môže totiž 
zamedziť vzniku protiprisťahovaleckých nálad.  
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