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Článok skúma, do akej miery aktuálna definícia politickej identity Okcidentu 
predstavuje výslednicu historických a spoločensko-vedných skúmaní, 
pýtajúcich sa na optimálnu mocenskú správu spoločnosti a hľadajúcich (alebo 
popierajúcich) prítomnosť, či zakladajúcu funkciu hodnôt v tomto procese. 
Vychádza z toho, že politická teória sa delí na praktický – procedurálny rozmer 
a idey, alebo hodnoty; reflexiou a zohľadnením ktorých by sa procedurálny 
rozmer politiky mal napĺňať. V minulosti tak bola západná politická identita 
primárne tvorená normatívnymi modelmi, ktoré následne vytvárali ideológie, 
ktoré potom následne produkovali a rozširovali svoj aj procedurálny, aj 
axiologický obsah. Súčasná – postmoderná situácia redukciou politiky(demo-
kracie) na procedurálny rozmer, liberalizáciou a globalizáciou difamuje (hlavne 
historicky podmienenú) normatívnosť východísk tvorby politík. Cieľom článku 
je identifikovať kostru a štruktúru axiologických základov západnej politickej 
teórie (hlavne teórie demokracie) a určiť spojitosť medzi ich absenciou 
v politickom diskurze súčasnosti a krízou západnej politiky. Zoči voči kríze sa 
objavuje základná otázka, ktorá sa v modernom zdaní blahobytu a efemérnej 
slobody vytratila: čo spôsobuje, že doteraz v žiadnej, ani v najvyspelejšej 
kultúre neexistuje a neexistovala trvalejšia politická stabilita?1 Prečo chýbajú 
všeobecne akceptovateľné východiská politickej teórie? Alebo, ak existujú, 
prečo neexistuje fungujúci spôsob ich transkripcie do praxe? Odpovede na tieto 
otázky presahujú potenciál tohto formátu, napriek tomu sa ich pokúsime 
zhrnúť do odpovede na otázku. Prečo a akým spôsobom je súčasný model 
(postmoderného) globálneho kapitalizmu postavený na nefungujúcich axio-
logických základoch? 

                                                 
1  Ak to rozšírime na kontext krízy ako takej, ukazuje sa, že periodicita opakovania sa kríz je 

výslednicou súvislostí predovšetkým kríz ekonomických. Teda, že politická kríza sa objavuje 
tam, kde sa spomalí, alebo zastaví ekonomický rast, alebo naopak, kríze sa vyhýba systém 
s ekonomickým rastom.  
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Dejiny sociálno-politických učení sú hľadaním ekvilibria slobody 
a povinnosti(zákona) a dejiny politológie sú hľadaním súčinnosti procedu-
rálneho a ideového(ideologického) rozmeru výkonu správy spoločnosti (výko-
nu moci). Fatálny klam súčasnosti spočíva vo viere, že náš progres posilní 
difamácia idei z kontraproduktivity a viera, že naša aktuálna morálna úroveň 
znesie redukovať verejnú službu na minimum. Trh sa o všetko postará a zbytok 
vyrieši apriórna ľudská racionalita a vrodená dobrota, či altruizmus. A to 
napriek tomu, že nielen posledné, ale celé dejiny človeka svedčia o opaku. Ak 
sa (cieľom) hodnotou stane maximalizácia slobody, v hraničnom prípade, 
v radikálnom móde sa sloboda obráti sama proti sebe. Omne determinácio este 
negácio. V tomto význame liberálna demokracia uvoľnila stavidlá, ktoré nutne 
spustili krízu, ktorej sme svedkami. Jej spúšťačom je pokrivená definícia cieľov 
politiky a východiskových hodnôt politiky. Hovoríme o zlých základoch teórie 
politiky dneška o dialektike inštrumentálnej racionality. Pre súčasnú politickú 
reflexiu je už charakteristické vytriezvenie z opiátu pokriveného trhového 
mechanizmu a manipulovaného a inštrumentálneho liberalizmu. V tomto 
kontexte Milton Friedman hovorí o deštruktívnej kreativite kapitalizmu. Alan 
Badiou zas charakterizoval kapitalizmus slovami, „že to nie je civilizácia vo 
vlastnom slova zmysle, ktorá by disponovala svojbytným spôsobom, ako dať 
životu zmysel. Kapitalizmus je prvý socioekonomický poriadok, ktorý 
detotalizuje význam: nie je globálny v rovine významu (neexistuje žiaden 
„kapitalistický svetonázor“, žiadna „kapitalistická civilizácia“ vo vlastnom 
zmysle. ... Globálna dimenzia kapitalizmu môže byť uchopená len ako pravda 
zbavená významu, ako „Reálno“ globálneho trhového mechanizmu.“2 Západ, 
ktorý dnes podľahol tejto vízii, je však založený na iných zdrojoch a jeho 
identita, jeho kultúrne-genetický kód sú založené na úplne iných premisách. 
Opustenie týchto premís je zdrojom intenzity dnešnej krízy.3 Základnou 
premisou tohto východiska je, že idey a hodnoty sú jadrom našej identity. 
Podľa Bělohradského jadrom Európy je filozofia. Filozofia, ktorá stojí na 
Kantovom kategorickom imperatíve, ktorý kladie človeka vždy ako cieľ. 
Môžeme zovšeobecniť, že kostrou Západu je „teória4, politická morálka 

                                                 
2  ŽIŽEK, S.: Jednou jako tragédie, podruhé jako fraška. Aneb proč musela utopie liberalismu 

zemřít dvakrát. Praha: Rybka Publishers. 2011, s. 36. 
3  Podľa Tischnera „povaha krízy našej doby ukazuje na to, že kríza je najtesnejšie zrastená 

s našim svetom, že mu je takpovediac imanentná“. TISCHNER, J.: Kríze moderního myšlení. 
In: PECHAR, J. (ed.): Pojem krize v dnešním myšlení. Praha: FU ČSAV, 1992, s. 75. 

4  Teória sa chápe ako veda o ktorej Weizsäcker hovorí, že „veda sama ako myšlienková forma 
teórie predstavuje určitú kultúrnu paradigmu“. WEIZSÄCKER von C-F.: Okrizi. In: 
PECHAR, J. (ed.): Pojem krize v dnešním myšlení. Praha: FU ČSAV, 1992, s. 9. 
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a umenie“. Identitou Západu je kognitívna nedôvera a kritickosť helénizmu, 
židovsko-kresťanská axiologia a politicky demokracia a sociálny štát. 
Zabudnutosť, či vedomé odloženie principiálnosti, pravidiel, záväzkov, noriem, 
vedie v prvej fáze k „neznesiteľnej ľahkosti“ všetkého dovoleného a v druhej 
fáze vzhľadom na náš kultúrne-genetický kód k autodeštrukčnej kríze. 
Zabudnúť dejiny, či skôr ich poprieť v spoločnosti, kde je minulé s nami 
spojené viac než geneticky je fatálne, už len preto, že homeostáza Západu stojí 
na určitých pravidlách.5 Rorty uvádza, že „filozofia je rebrík, po ktorom sa 
vyšplhalo západné politické myslenie, a potom ho odkoplo. Od 17. storočia 
zohráva filozofia dôležitú úlohu v tom, že dláždila cestu zriaďovaniu 
demokratických inštitúcií na Západe. Robila to sekularizáciou politického 
myslenia – tým, že nahrádzala otázky o tom, ako vykonávať Božiu vôľu, 
otázkami o tom, ako by ľudské bytosti mohli žiť ľahšie. ... V 18. storočí, v dobe 
európskeho osvietenstva, odrážali rozdiely medzi politickými inštitúciami 
a názorovými politickými hnutiami rozdielne filozofické stanoviská.“6 Takto 
môžeme povedať, že idea našej západnej „civilizácie vznikla z potreby 
legitimovať nové hodnoty, ako pokus o zhrnutie javov, ktoré vytvárajú 
moderný svet“.7 Aj „Habermas verí, že filozofické uvažovanie naozaj dokáže 
poskytnúť morálne a politické vedenie, pretože dokáže odhaliť princípy, ktoré 
majú „univerzálnu platnosť“. Myslenie poskytne kritéria, ktorými sa môže 
riadiť morálna a politická voľba.“8 Myslenie, chápajúce človeka ako cieľ, nie 
ako prostriedok (Kant) má riadiť politiku a nie neosobná, odcudzená, až 
kontraproduktívna efektivita trhu.  

Zdrojom autority intelektuála by malo byť prijatie zodpovednosti za svet. 
Táto zodpovednosť od začiatku bola znakom našej civilizácie, práve pre tento 
moment ju Patočka a neskôr Havel nazvali „civilizáciou samopohybu“. Táto 
definícia vychádzala ešte z (archaicky naivného) pocitu autonómie progresu 
civilizačného vývoja. Celá moderna je posadnutá spontánnosťou, svojbyt-
nosťou a vierou v pokrok skrze rozum. Chápe racionalitu a (západnú) 
civilizáciu ako synonymá a verí, že uplatnenie racionality v politike vyrieši 
spoločenské problémy. Ak moderna s hrdosťou hovorí o kapitalizme, má na 
mysli racionalitu ako praktickosť, efektivitu a utilitarizmus. Zabúda však na to, 

                                                 
5  Podľa Pamiana dnes „garantom všetkých záväzkov, ktoré sa primajú, sa namiesto minulosti 

stáva budúcnosť“. PAMIAN, K.: Krize budoucnosti. In: PECHAR, J. (ed.): Pojem krize 
v dnešním myšlení. Praha: FU ČSAV, 1992, s. 83.  

6  RORTY, R.: Demokracia a filozofia. In: Kritika & Kontext. X. Jubileum Aniversary issue (1996 
– 2006) No. 33/2006, s. 10. 

7  LOEWENSTIEN, B.: Projekt moderny. Praha: Oikoymenh, 1995, s. 111. 
8  RORTY, R.: c. d. v pozn. č. 6, s. 18.  



Kríza v politike – politika v kríze? 

 195 

že táto racionalita má v ľudskom (spoločenskom) svete atributívny sklon 
k dialektike. Touto dialektikou sú moderné nároky človeka na samého seba 
dnes difamované ako starobylé a politicky nekorektné. Napriek snahe 
o racionalitu sa kapitalistickej axiologii vytráca nárokovateľnosť, vynútiteľnosť, 
objektivita, pravda, norma, hodnota, zákon, idea, ale aj akékoľvek, aj morálku 
formujúce transcendentno. Modernizácia týmto môže byť chápaná aj ako 
sekularizácia a teda aj ako vytrácanie sa duchovného charakteru vecí, osôb, 
vzťahov, štátu... odčarovanie sveta. Kapitalizmus oddeľuje ľudí od posvätného, 
od „druhého rozmeru“ života, z ktorého vyrastal kritický odstup od všedného 
dňa „jednoduchých prostriedkov na život“.9 Objektivita znamená aj 
inštrumentálny rozum. Objektivita je „vyrábaná metodickým odmýšľaním od 
situovanosti každého vedenia v sieti lokálnych, osobných, náboženských, 
morálnych či tradičných vzťahov a „škrupúľ“, nie je ničím iným než 
mocenskou konštrukciou, ktorej strategickým cieľom je zbaviť hlasu celé 
národy, triedy, rasy, kmene, civilizácie, živočíšne druhy, ... Keď prehovoria 
objektívne fakty, musí zamĺknuť každý protestujúci hlas, ináč bude prehlásený 
za blázna, či extrémistu“.10 Modernosť je tiež „obrovská asimilačná mašinéria, 
ktorá vytvára zo všetkých kultúr ozvenu západnej vôle urobiť z každého 
človeka subjekt, ktorý pracuje, myslí, konzumuje a tak roztáča kolieska rastu.“11 
A „pluralita príbehov rozptyľuje pozornosť más, odvracia ich od nutného 
k možnému“.12 Zabúda, že poznanie a uznanie nutného robí zo západného 
človeka to, čím je. Problémom sa však ukazuje, aj podľa Ricoura, že modernita 
znamená „našu epochu“. V hre je tu sám zmysel našej prítomnosti, pričom pocit 
prítomnosti je dnes pocitom nevoľnosti a tá „má v spoločnosti neskorej doby 
mnoho zdrojov. Predovšetkým, ... je to závratná proliferácia znakov, obrazov, 
formúl a vyjadrení, ktorých dôsledkom je, že prudko ubudlo skutočnosti. Veľa 
znakov, málo označovaného; veľa významov, málo významného; veľa častí, 
málo celkov; veľa faktov, málo kontextov; veľa kópii, málo originálov; veľa 
obrazov, málo zobrazeného; veľa prehovorov, málo dohovorov; veľa cieľov, 
málo zmyslu; veľa reprezentantov, málo reprezentovaného; veľa odpovedí, 
málo otázok.“13 Aj Riceour uvádza, že „dezilúzia zbavujúca svet kúzla je 
pravdou našej doby“.14 

                                                 
9  Bělohradský, V.: Společnost nevolnosti. Eseje z pozdejší doby. Praha: Slon, 1997, s. 61. 
10  Tamže, s. 73. 
11  Tamže, s. 65. 
12  Tamže, s. 75. 
13  Tamže, s. 9. 
14  RICOEUR, P.: Je krize jevem specificky moderním? In: PECHAR, J. (ed.): Pojem krize 

v dnešním myšlení. Praha: FU ČSAV, 1992, s. 45. 
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Môžeme povedať, že kríza je na jednej strane výsledkom postmoderného 
pluralizmu, na strane druhej výsledkom straty dialógu v politike o povahe 
a charaktere verejnej služby, verejného záujmu, funkcii politika, politickej 
a spoločenskej zodpovednosť, rovnosť príležitostí. Prestalo sa hovoriť 
o ochrannej funkcii politiky, o tom, že politika je správou vecí verejných a tým 
aj zodpovednosti za občana. Postmoderna difamovala pravdu, hodnotu, idey, 
konsenzus. Z politiky sa vytratili veľké témy o štáte, obci, spoločnosti, 
spravodlivosti, zodpovednosti, verejnom, lokálnom, štátnom, ... Podľa 
Bělohradského „v novom tisícročí sa slovo postmodernizmus stalo nadávkou, 
príznakom patologickej nenávisti Západu k sebe samému“, ako povedal pápež 
Ratzinger. Západ nesmie pripustiť zámeno „naše“ pred pojem „právo“, či 
„pravda“ – to sú ľudské práva a ľudská pravda“.15 Bez náboženstva nemôžeme 
porozumieť dejinám. Židovsko-kresťansku tradíciu Okcidentu (ak by sme ju 
chceli uchopiť vyslovene len sekulárne) môžeme vyjadriť práve cez pokus 
o metafyzickú snahu o sebapochopenie. Je to nutkanie prekonať biologickosť, 
determinizmus, podriadenosť, ... a práve tu je silný politický motív daného. 
Aká je úloha kresťanského náboženstva v tomto zmysle? Je ňou jeho (v systéme 
svetových náboženstiev) exkluzívny axiologický a altruistický prvok „miluj 
bližného svojho ako seba samého“ – je to univerzálnosť tohto apelu. 
Rovnocennosť sociálneho a filantropického momentu vo vzťahu k teologické-
mu, či metafyzickému. Je to starosť o druhých, starosť o obec, cez ktorú sa 
staráme o seba(svoju dušu). Starosť o obec bola rozdrobená v teórii „štátu ako 
nočného strážnika“, aj v dobe pokriveného socializmu. Môžeme sa sporiť 
o formu sociálneho štátu, o rozsah etatizmu, rozhodujúce je vedomie zodpo-
vednosti politiky za druhých. Podľa projektu moderny „by filozofia, či veda už 
nemali byť ďalej chápané, ako svojou podstatou kontemplatívne a povýšené, 
ale ako jednajúce a dobročinné, mali by slúžiť k uľahčeniu ľudského údelu, 
mali by byť pestované pre zvýšenie moci ľudí, mali by človeku umožniť, aby sa 
stal pánom a vlastníkom prírody tým, že si ju duševne podmaní. Mali by 
umožniť pokrok ku stále väčšiemu rozkvetu a blahobytu, mali by každému 
umožniť účasť na všetkých výhodách spoločnosti, či života. Pokrok by sa tak 
stal pokrokom k väčšej slobode a spravodlivosti, alebo by k tomu dával 
priestor. Tento pokrok by sa nutne stal pokrokom k spoločnosti zahŕňajúcej 
rovnakou mierou všetky ľudské bytosti: k celosvetovému spoločenstvu 

                                                 
15  Bělohradský, V.: c. d. v pozn. č. 9, s. 94. V tomto kontexte si môžeme spolu s Ricoeuerom 

„položiť otázku, či antropocentrizmus naprepadá arogancii určitej špeciálnej spoločnosti. 
A či naivita, ktorá je horšia než arogancia, nepoznamenáva ono sebaurčenie západného 
filozofa ako „funkcionára ľudstva“. RICOEUR, P.: c. d. v pozn. č. 14, s. 38. 
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slobodných a rovnoprávnych národov, z ktorých každý by pozostával zo 
slobodných mužov a žien.“16 

Okrem axilogického rozmeru, je dôležitým aj rozmer ekonomický. Dnešné 
hospodárstvo sa nedá nazvať hospodárstvom založenom na regulácii 
konkurenciou. Ako chybná sa ukázala premisa ekonomického liberal-
izmu(podľa Ricoeura zložka našej modernity), že trh, so svojim mechanizmom 
je oddelený od spoločnosti, autonómny a svojou „matematickou povahou“ 
vytvára ideálne podmienky a tým aj spravodlivé distribučné ekvilibrium. 
Dochádza k de-socializácia ekonomiky a tá namiesto (trhovej) spravodlivosti 
čoraz viac roztvára nožnice medzi vyvolenými a externalizovanými. Riceour tvrdí, 
že „javy unifikácie, extenzie, emancipácie trhu môžu byť taktiež celkom dobre 
považované za príčinu, či efekt iných zmien, zvlášť v rovine spôsobu myslenia, 
pokiaľ sa budeme držať rýdzo kauzálneho hľadiska. Akonáhle prejdeme 
k štrukturálnemu hľadisku, ich príslušnosť k konfigurácii myšlienok a hodnôt, 
ktorá je charakteristická pre modernú spoločnosť chápanú ako celok, sa ukáže 
zjavnejšia a súčasne užšia“.17 Princípy trhu a trhovosť sa stávajú meradlom 
sveta, hodnôt, ale ľudských vzťahov a politiky ako takej. Efektivita (trhovosť) je 
princípom politiky a optikou, ktorou sa politika pozerá na človeka – občana.18 
Kľúčovým sa v tomto kontexte stáva problém legitimity moci. A to ani nie tak, 
či je moc legitímna, ako skôr, ako je legitimizovaná. Politika je legitimizovaná 
trhovo, moc sa legitimizuje ekonomicky. To je to v čom zlyhá moderná 
demokracia, bez toho aby sme obvinili jej procedúry. Sú to nepoliticky, 
inštrumentálne motivované zdroje legitimity. V tom je zmena diskurzu politiky 
súčasnosti a zdroj krízy. Legitimita v tomto význame znamená široko 
koncipovaný pojem, zahŕňajúci celú paradigmu nahliadania spoločnosti na 
samú seba, alebo vlastný spôsob interpretácie samej seba. Zabudlo sa na veľké 
témy. Nik sa nesporí o charakter štátu, o rozsah štátu o budúcnosť. Všeobecná 
spoločenská kritika sa zredukovala na, v lepšom prípade čísla, v horšom 
komentovanie vulgárnej mediálnej prítomnosti. Podľa Baumana „došlo 
k odlúčeniu a následne tiahnucemu sa rozvodu moci a politiky, páru, od 
ktorého sa od dôb vzniku moderného štátu, až do doby pomerne nedávnej 
očakávalo, že bude zdieľať spoločnú národnoštátnu domácnosť, „pokiaľ ich 
smrť nerozdelí“. Veľká časť mocenskej sily potrebnej k účinnému jednaniu, 
ktorá bola pôvodne modernému štátu k dispozícii, sa teraz presúva do politicky 
nekontrolovateľného, globálneho (a v mnohých ohľadoch exteritoriálneho) 

                                                 
16  STRAUSS, L.: Obec a člověk. Praha: Oikúmené. 2007, 10 – 11. 
17  RICOEUR, P.: c. d. v pozn. č. 14, s. 39. 
18  Paradoxom je, že forma a charakter spoločenskej zmluvy v našom priestore v sebe nesie 

genetiku sociálna z minulej doby. 
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priestoru; zatiaľ čo sila politická, tá spôsobilosť rozhodovať o zámeroch a smere 
jednania, nie je schopná na planetárnej úrovni efektívne operovať a teda 
zostáva rovnako lokálna ako doposiaľ. Absencia politickej kontroly premieňa 
čerstvo emancipovanú moc na zdroj úplnej, principiálne neochočitelné neistoty, 
zatiaľ, čo existujúce politické inštitúcie, ich iniciatívy a záväzky sa nedostatkom 
moci stávajú čím ďalej menej relevantnými, pokiaľ ide o problémy života 
občanov národného štátu... oba súvisiace výstupy spomenutého rozvodu 
pritom nútia, či povzbudzujú štátne orgány, aby sa všemocne zbavovali 
narastajúceho objemu funkcií, ktoré skôr zastávali . tieto funkcie, ktorých sa štát 
vzdal, sa následne stávajú korisťou notoricky vrtošivej a zo svojej podstaty 
nevypočítateľnej ruky trhu a/alebo spadnú do lona súkromným iniciatívam 
a jednotlivcom.“19  

Ak spojíme axiologický, ekonomický a politický kontext krízy, najhlavnejším 
problémom súčasnej krízy je, že v jej konotácii uvažujeme o globálnom, 
namiesto o regionálnom rozmere.20 Celý referenčný rámec takéhoto uvažovania 
sa mení. Koho sa dotýka, aké sú zdroje, aké je riešenie? Napriek sieti informácii, 
ako možno z lokálnej pozície chcieť riešiť globálne rozpory? Problémom je 
hlavne globalizácia krízy. Takto „dochádza tu k rozhodujúcemu prielomu 
v smere totálneho spoločenského javu: práve spoločnosť ako celok je 
v modernej epoche definovaná autonómiou trhu, rozšírenou na svetové 
rozmery“21. 

Záverom môžeme povedať, že „kríza sa stáva základným filozoficko-
dejinným pojmom, s ktorým bude spojený nárok na to, vyložiť celý priebeh 
dejín z diagnózy vlastnej doby“22.  
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