
Vrátime sa do stredoveku?

BRATISLAVA. Politológ JOZEF BÁTORA tvrdí, že musíme poukazovať na rozpadové
tendencie v EÚ, pretože nám to umožňuje sa proti nim brániť, vytvoriť si imunitnú
reakciu. Môžeme to chápať ako zaočkovanie.

Existujú vôbec nejaké vtipy o EÚ?

„Poznám takýto: Spojené štáty vám robia návrhy, ktoré nemôžete odmietnuť
a Európska únia vám dáva návrhy, ktorým nerozumiete.“

To mi budete musieť vysvetliť.

„Je to z pohľadu diplomata tretej krajiny. Vzťah s USA je taký, že povedia toto je takto
a toto tak, návrh je jasný. A keď hovorí Európska únia, často nerozumiete, čo má na
mysli.“

Vraj ste so študentmi nedávno pozerali katastrofický film o rozpade EÚ. To je skôr
hollywoodsky žáner než európske kino, nie?

„Študentské združenie Ad hoc zorganizovalo diskusiu, na ktorej sme si pozreli
dokument o tom, čo sa začne diať v prípade rozpadu EÚ. Vôbec si neuvedomujeme, čo
by sa stalo, nerozmýšľame nad následkami.“

Aká bola zápletka filmu?

„Nastane finančná kríza, politická, kríza demokracie, xenofóbne strany začnú narastať
a obsadzujú vedúce miesta vo vládach krajín, eurozóna sa rozpadla, krajiny začali
odchádzať...“

Čiže taká zdramatizovaná súčasnosť...

„Žijeme v selanke a neuvedomujeme



“
Keď počas predsedníctva zažijeme, aké to je žiť
nielen tým vlastným, ale aj spoločným európskym, už
si to potom ponesieme v sebe.
„

„Žijeme v selanke a neuvedomujeme
si, ako blízko je takýto scenár udalostí,
ak veci pôjdu zlým smerom.“

Ale zánik EÚ nemusí vyzerať ako pád
meteoritu, vývoj môže ísť postupne, že si ani neuvedomíme, kedy sa to udeje...

„Áno, existujú pekné štúdie o tom, že ľudia v 16. storočí žili v predstave, že Rímska ríša
nezanikla. Možno takisto prechádzame širšou transformáciou, ktorú si nedokážeme
dobre uvedomiť.

No zároveň je dôležité poukazovať na rozpadové tendencie a to, v akej kríze sa Európa
môže nachádzať, pretože nám to umožňuje sa proti tomu brániť, vytvoriť si imunitnú
reakciu. Môžeme to chápať ako zaočkovanie.“

Pred časom ste kritizovali spôsob, akým sa vedie debata o predsedníctve
Slovenska v Rade EÚ. Hovoríme o tom, čo nás to bude stáť, kto na tom zarobí a či
to vôbec má pre krajinu význam. Veď kto vôbec vedel, že Holandsko predsedalo
Únii...

„Ideálny prípad je ten, keď si verejnosť ani nepovšimne, že krajina vedie EÚ. Ani naša,
ani európska verejnosť. Keď je to také bezproblémové a také rutinné, je to
v skutočnosti pozitívne.

Doteraz bola úroveň debaty o predsedníctve skôr technicko-administratívna: ako sa
pripravujú miestnosti, administratívne kapacity, aké kurzy úradníci dostávajú, aké logá
sa nakupujú... To je, samozrejme, dôležité, no mali by sme predsedníctvo využiť aj na
diskusie, čo je vlastne Únia, aký je jej charakter. A mali by sme sa pýtať, aký by mohol
byť náš vklad.“

Čo myslíte tým vkladom?

„Nemám na mysli vehementné presadzovanie záujmov, o tom predsedníctvo nie je.
Naopak, je o schopnosti skoordinovať rozličné stanoviská krajín do európskych politík.
To znamená pozrieť sa z odstupu aj na vlastné stanoviská a dokázať z nich na šesť
mesiacov vystúpiť.“

Ale nie je plochosť diskusií pred predsedníctvom daná aj tým, že predsedať EÚ
pred Lisabonskou zmluvou bolo akési vzrušujúcejšie? 

„Faktom je, že predsednícka krajina po Lisabone napríklad neurčuje väčšinu agendy
pre zahraničné vzťahy Únie, to je výrazný posun. Áno, viac funkcií na seba preberajú
európske inštitúcie. Ak by sme teda predsedali pred rokom 2008, viedli by sme všetky
pracovné skupiny aj v oblasti spoločnej zahraničnej politiky.

V skupinách, ktoré sa venujú napríklad ľudským právam v juhovýchodnej Ázii alebo
otázkam rozvoja v subsaharskej Afrike, by naša expertíza nestačila. Museli by sme si ju
vytvárať alebo si požičať kolegov z iných krajín,ako to urobilo Slovinsko počas
predsedníctva. Požičali si približne 40 úradníkov z iných krajín EÚ, ktorí pracovali na
slovinských ministerstvách, boli tam vtedy aj ľudia zo Slovenska.“

Naša úloha v predsedníctve bude teda viac o moderovaní diskusií a dosahovaní
konsenzu. Viete si to predstaviť aj v oblastiach, v ktorých sa Slovensko zapísalo



konsenzu. Viete si to predstaviť aj v oblastiach, v ktorých sa Slovensko zapísalo
svojimi excentrickými stanoviskami ako ruské sankcie či postoj k žiadateľom o
azyl?

„Minimálne na tých šesť mesiacov bude musieť byť naša vláda oveľa kompromisnejšie
naladená. Zrejme sa bude dať dosiahnuť napríklad dohoda o spoločnej pobrežnej stráži
– teda akýsi Frontex plus.

Považujem to za dôležitý socializačný moment pre túto krajinu, keď zložíme akoby
maturitu. Predsedníctvo bude mať ten efekt na našu administratívu, ak to dobre
dopadne, že sa naučíme byť reflexívni. Keď zažijeme, aké to je, žiť nielen tým vlastným,
ale aj spoločným európskym, už si to potom ponesieme v sebe.

Počula som istého baltského diplomata použiť výraz maturita politickej vyspelosti
v trochu inom kontexte. On vnímal, že práve reakcie Visegrádu, ktoré sú vnímané
ako spurné, sú akýmsi osvojením si politickej suverenity. Po tom, čo boli tieto
krajiny v role žiaka pri napĺňaní prístupových kapitol, zrazu sa dokážu postaviť na
zadné a povedať, že nesúhlasia. Ako to vnímate?

„Nie, čítam to naopak ako znak politickej nevyspelosti. Samozrejme, nemusíme mať
takú istú politiku ako Nemecko alebo Švédsko, máme svoje tradície, vlastné
ekonomické a administratívne možnosti, čo sa týka migračnej krízy. Ale aj na základe
týchto možností a schopností môžeme urobiť niečo pozitívne, nie sa len zaťať.

Ale, koniec koncov, nie je to celkom tak, že nič nerobíme, prispievame do spoločných
jednotiek na ochranu hraníc, máme dohodu o dočasnom umiestňovaní v našich
azylových centrách, len je to nešťastne odkomunikované. V každom prípade máme
kapacitu urobiť viac a aj sme v minulosti viac robili a stalo sa nám niečo?“

Pri mnohých témach si politici pomáhajú zdôvodnením, že spoločnosť nie je
pripravená... Alebo sa povie, že to jednoducho nie je „naše“.

„Ale spoločnosti sa menia, čo nebolo naše, sa naším stať môže a iné veci prestanú byť
našimi. Spoločnosti sa menia v dennodennej praxi.“

A nezdá sa vám, že Visegrád sa snaží argumentovať, že my sme iní, nechceme
nasledovať vaše cestičky, lebo nechceme byť tam, kde vy teraz.

„Ale EÚ nie je my a oni. Všetky krajiny, ktoré Úniu tvoria, majú rozličné tradície. A každá
krajina má svoj politický a historický kontext, takže to neznamená, že sa teraz ideme
všetci zliať do jedného modelu. Keby sa to začalo diať, hovorili by sme o vytváraní
národného štátu na európskej úrovni – o akomsi euronacionalizme.

Z toho by sme vyšli ako národ Európanov. Bol by to podobný proces, aký sme videli pri
zjednocovaní Nemecka alebo Talianska. Či Francúzska, ani tí nie sú jednotní,
Normanďania sa vnímali ako iný národ než napríklad Francúzi okolo Lyonu, mali
dokonca iný jazyk. Ale keby sa tvoril takýto jeden európsky štát, to by bolo nudné.“

Prečo, čo je nudné na európskom národe?

„Netvorilo by sa nič nové, len by sa kopíroval dominantný model národného štátu na
európskej úrovni. EÚ je výnimočná preto, že je to havlovské súštátie. Je to politické
usporiadanie so spoločnými inštitúciami, v ktorom v priateľsky nastavenej sieťovej



usporiadanie so spoločnými inštitúciami, v ktorom v priateľsky nastavenej sieťovej
komunite spoluexistujú a spolupracujú demokratické štáty. To je inovatívne, je to
nevídaný projekt!“

Sú stále aktuálne snahy urobiť z EÚ federáciu?

„To bolo súčasťou zakladajúcich ideí – Adenauer, Schumann, Monnet rozmýšľali týmto
smerom. Republika Európa by tak bola obdobou Kanady alebo Spojených štátov. Pre
mňa ako politológa by to však nebolo zaujímavé, pretože by to len opakovalo existujúci
model.

Takto máme štáty, ktoré nemajú spoločnú vládu, ale majú spoločné inštitúcie
a spolupracujú v právne regulovanom spoločnom politickom priestore. To je v kontexte
medzinárodných vzťahov skutočne nové!“

Ale nemali by sme práve krízy posledných rokov vnímať ako pripomienky, že toto
súštátie na mnohých úrovniach nie je doladené?

„Problémy vychádzajú aj z toho, že je to neusadené usporiadanie. Napríklad máme
spoločnú menu, no už nie dostatočne rozvinutý spoločný bankový dohľad. Máme
spoločnú diplomatickú službu a veľvyslanectvá Únie, ale EÚ nie je štát. Takže EÚ má

trochu hybridnú formu, ktorá je vystavená rôznym typom kríz, pretože nie je
jednoznačne zadefinovaná.“

Mám pochybnosti, či sa toto súštátie bude vedieť dobre koordinovať. Minulý rok
boli kritizované neodkonzultované ťahy ako Orbánov plot, Ficova cesta na
macedónsku hranicu, ale aj Merkelovej tzv. pozvanie. Zdá sa, že si každý rieši
veci po svojom.

„Áno, je tu tendencia, že krajiny si presadzujú svoje priority bez prílišnej koordinácie s
ostatnými. Máme tu teraz 28 alebo najnovšie 27 krajín, to je pomerne veľa, a sú veľmi
rôzne.“

Čo to znamená? Je to priveľa?

„Nie, Únia by sa mala rozširovať. Aj napriek tomu, že je heterogénna, nesúrodá,
fragmentovaná. Stále je to lepšie, než keby sme súčasťou EÚ neboli. My, ako krajina s
vysokou mierou korupcie, xenofóbnymi politikmi... Práve to spravidelnenie prostredia
politikami EÚ a spolupráca s ostatnými nám pomáha, sme v jednom tíme.“

Ak teda teraz vnímame EÚ ako „pozor, na stavbe sa pracuje“, ako by mala
vyzerať, keď už bude hotovo?

„Neviem, či zažijeme situáciu, keď Únia bude v nejakom definitívnom stave. Vzhľadom
na jej súčasný charakter sa z hľadiska zahraničnej politiky zrejme vraciame do akéhosi
nového stredoveku. Do času, keď bolo oveľa viac aktérov na diplomatickej scéne:
mestá, cechy, obchodné spoločnosti, mestské štáty, hanzová liga, kráľovstvá, kniežatá.

No zároveň ste mali súbor spoločných pravidiel, na ktorých títo aktéri fungovali. Tieto
pravidlá vychádzali z kanonického práva, čo tvorilo univerzálny poriadok. Ak teda EÚ
začne pretvárať diplomatické prostredie na svoj obraz, mohli by sme sa vrátiť do
neostredoveku.



Predpokladá to, že národné štáty, ako ich poznáme už od Vestfálskeho mieru po
30-ročnej vojne, zaniknú? Nebudú viac určovať chod politiky?

„Nie nutne, len nebudú jediným aktérom politiky, ale jedným z aktérov. Štáty v rámci
Únie sú robustnými inštitúciami a Únia so svojím neštátnym charakterom ich dopĺňa.“

Ale stredovek mal garanta v osobe pápeža, ktorý akoby zjednocoval poriadok.
Ako by sa táto pozícia preniesla do neostredoveku?

„Jednotiace prvky máme, sú to európske právo a európske inštitúcie.“

A to je ten neviditeľný pápež? Ale nemalo by to byť niečo uchopiteľnejšie?

„Máme inštitúcie ako Komisiu, parlament a Radu, každý má niekoho na čele a súbor
pravidiel. A ani by to nebolo šťastné, keby sme mali v Únii nejakého pápeža. Pretože
Únia je o diverzite mnohých štátov, politických tradícií, sociálnych systémov atď. Nejde
o to, aby sa to zbiehalo do jednej administratívy a hierarchie.“

Čiže budeme mať akúsi jednotu výnimiek? Ale to je možno dobrá správa pre
euroskeptikov!

„Pre udržateľnosť projektu EÚ sú výnimky nutné. Pretože v momente, keď sa EÚ stane
typom systému, ktorý neumožňuje krajinám udržať si špecifickosť, skončí. Takže pre
trvanie integrácie potrebujete výnimky. Pre euroskeptikov je to zlá správa, pretože v
skutočnosti výnimky udržiavajú Úniu pri živote.“

To je skutočný paradox! Ale ako uplatníme takýto princíp výnimiek napríklad na
migráciu? Môže si skutočne každý uplatniť to, čomu verí, že je preňho najlepšie,
bez ohľadu na ostatných? Nekoná teda Komisia v nezhode s týmto princípom
výnimiek, ak sa snaží pokutami primať krajiny k spoločnému postupu v otázke
utečencov?

„Komisia nemá vo zvyku krajiny nasilu k niečomu tlačiť. Iba nastavuje pravidlá, je
strážcom napĺňania zmlúv, ale viete, ako je to so zmluvami – zvyčajne sú výsledkami
kompromisov a sú často nejednoznačné. Bude teda dochádzať k právnym sporom,
krajiny sa budú snažiť tieto zmluvy interpretovať inak. Budú sa viesť debaty, čo je pre
Európu konštitutívne.

Napríklad na Slovensku sa teraz vedú debaty, aké sme predtým neviedli. Diskutujeme o
gréckom dlhu, migračnom toku, nemeckej a švédskej migračnej politike, fungovaní
azylových centier v Nemecku, o pracovnom práve a sociálnom zabezpečení v Británii,
o spoločnej ochrane hraníc na ostrovoch...“

O sunnitskom a šiitskom islame...

„Aj o tom. Dochádza skrátka k politizácii Európy, to tu nebolo a krízy vedú k tvorbe
spoločného európskeho povedomia. A to je z hľadiska rozvoja EÚ ako demokratického
projektu dobre.“

Vy sa, samozrejme, venujete pozorovaniu Únie, tvorbe vízií, ale sú tu aj náznaky
predstáv zdola, na občianskej úrovni?



„Samozrejme, v reakcii na krízy, napríklad pri migračnej kríze sa občianska spoločnosť
dokázala úžasne aktivizovať. No mobilizujú sa aj xenofóbne antieurópske sily, ktoré sú
aktívne podporované napríklad Kremľom.

A potom tu máte prointegračné sily, ktoré je vidieť napríklad v Rakúsku pri týchto
opakovaných prezidentských voľbách, kde sa spoločnosť rozdelila práve na európskej
otázke. Či bude Rakúsko prointegračná otvorená krajina, alebo sa začne uzatvárať.

Občania dávajú obsah a charakter svojmu štátu a od ich rozhodnutí závisí, či a do akej
miery sa štáty v EÚ stanú hybnou silou integrácie a pozitívnej spolupráce.“

Kedy sme u nás naposledy hovorili o tom, aký má byť štát?

„U nás o tom naposledy hovoril Masaryk ešte predtým, než Československo vzniklo.
On uvažoval a písal o tom, aký má byť štát z pohľadu večnosti, čo je jeho charakter a
prínos. To sa napríklad vlastne pýtali pri posledných voľbách v Rakúsku a pýtajú sa to
aj v iných krajinách, či to má byť Francúzsko Le Penovej, alebo či to má byť iná krajina.

Napríklad Škandinávia dnes už desaťročia funguje v modeli krajín vzájomne priateľsky
nastavených, hoci tomu predchádzali storočia vzájomných vojen. Ide o to, že v dnešnej
EÚ i na jej okrajoch dochádza k prepracovávaniu charakteru štátnosti. EÚ by teda
mohla vlastne byť takou širšou Škandináviou – súborom vzájomne i k svetu priateľsky
nastavených a otvorených liberálnych demokracií, ktorým pri spolupráci pomáhajú
spoločné inštitúcie.“

Môže teda európske súštátie fungovať v kombinácii napríklad Van der Bellenovo
Rakúsko vedľa Le Penovej Francúzska alebo si musíme vybrať?

„Nádejou je, že nikdy neprevládnu lokálne Le Penové všade. Že ak by náhodou aj Le
Penová zvíťazila vo Francúzsku, naokolo bude Kern, Stubb, Löfven, Rutte, Ilves, Kiska
a Merkelová a popri nich Juncker a Tusk. Teda, že spoločnosti členských štátov Únie si
vlastne dokonca môžu dovoliť aj načas nacionalisticky blúdiť a my ich napriek tomu
nezavrhneme a pomôžeme im vyhnúť sa excesom. 

Ak však všade zvíťazia ľudia ako Orbán, Kaczynski, Sulík či Hofer, to by bol problém. To
by toto súštátie skončilo, už by to nefungovalo.“

V debate v predvečer výsledkov referenda o vystúpení Británie z EÚ ste tvrdili, že
Briti sa rozhodnú pre zotrvanie. Pociťovali ste priam istotu, že sa tak stane. Ako si
vysvetľujete ich rozhodnutie, aj svoj odhad, s ktorým ste vôbec neboli sám?

„Mýlil som sa. Hlasovanie za vystúpenie Británie z EÚ bolo približne tak racionálne, ako
posielať britskú pechotu proti guľometom na rieke Somme v roku 1916. Nakoniec, ani
poprední zástancovia brexitu ako Johnson či Gove nepredpokladali víťazstvo, keďže,
ako sa ukazuje, nemali žiadny plán konkrétnych krokov po pre nich úspešnom
referende.

Jedným z dôvodov hlasovania môže byť, že EÚ nie je ľahko pochopiteľným politickým
usporiadaním a bežní občania nie vždy rozumejú ako komplexne sú v ňom naše
európske spoločnosti ukotvené. Ukazujú to dopady referenda, keď sa Británia v
priebehu niekoľkých hodín po hlasovaní prepadla do najhlbšej politickej, ústavnej a
ekonomickej krízy vo svojej modernej histórii.



ekonomickej krízy vo svojej modernej histórii.

Toto referendum je však len jedným z krokov, ktoré môžu viesť k vystúpeniu Británie z
Únie. Definitívne rozhodnutia v tejto otázke ešte musia byť urobené. Momentálne sme
v situácii, keď nie sú jasné pravidlá - napríklad nie je jednoznačné kto a ako môže
aktivovať článok 50 Lisabonskej zmluvy. Vzhľadom na turbulentný vývoj situácie môže
prísť k posunom a brexit je len jedným zo scénárov.“

Bude droliaca sa Británia - vidíme náznak osamostatňovania sa regiónov aj
hlavného mesta, ktoré sa snažili vystúpiť ako samostatní aktéri a jednať s Úniou o
zotrvaní - dobrým príkladom pre vašu Európu nového stredoveku?

„Uvidíme, ako sa nakoniec situácia v Británii vyvŕbi. Treba im nechať čas a podporiť ich
pri stabilizácii situácie doma a v hľadaní vhodnej formy spolupráce s Úniou. Myslím, že
najlepšou alternatívou pre Britániu by bolo ostať zjednotenou krajinou, ktorá bude
naďalej úzko integrovaná do EÚ.

To neznamená nutne členstvo, ale hlbokú integrovanosť akú má napríklad Nórsko,
ktoré je súčasťou Schengenu, spoločného trhu či spolupráce v oblasti spoločnej
obrannej politiky EÚ. EÚ nie je federálny štát. Je to diferencované politicko-ekonomické
usporiadanie, kde majú krajiny rôznu mieru zapojenia do rôznych spoločných politík.

Zahŕňa to aj možnosť, že regióny ako Škótsko či Gibraltár sa budú prípadne snažiť o
zachovanie si súčasnej miery integrácie v Únii. Na to majú ich občania právo.

Vývoj, ktorý vidíme, naznačuje, že klasické politologické štátno-centrické koncepcie
nám niektoré formy politického usporiadania nedokážu dostatočne vysvetliť a je nutné
hľadať nové koncepcie na uchopenie EÚ. Je tu možné inšpirovať sa i historickými
paralelami a uvažovať v intenciách „nového stredoveku“.“

Náš splnomocnenec pre predsedníctvo Korčok nedávno hovoril o určitej
frustrácii, ktorú občania pociťujú k EÚ. Vstupovali sme do klubu stability, no
zažívame najmä krízy. Je to vôbec správne vnímanie vidieť EÚ takto, akože máme
smolu a musíme sa teraz podieľať na problémoch, ktoré Únia má?

„Veľvyslanec Korčok je jedným z našich najskúsenejších diplomatov. Toto jeho
vyjadrenie som nepočul, ale vychádza možno najmä z toho, že tieto krízy priniesli
neskutočné množstvo nočných rokovaní a napätých vzťahov v Únii. Keď naša
administratíva musela pracovať na krátke deadliny, prinášať rýchle stanoviská, bol na
nás vyvíjaný tlak, bolo to namáhavé obdobie.

Treba však podčiarknuť, že od 89. roku do roku 2008 to bola taká idyla. Počas tohto
obdobia sa zdalo, že je len otázkou času, keď sa všetci zintegrujú a zliberálnia,
zoštandardizujú a zbohatnú. Potom sa krízy nabalili a boli to bezprecedentné veci ako
napríklad hrozba rozpadu eura alebo ilegálna anexia Krymu. EÚ bola síce od začiatku v
kríze nejakého typu, no predsa je toto zlomovým obdobím.

No zároveň sa samotná EÚ stáva politickou témou vo svojom vnútri, a to môže byť pre
jej ďalšie fungovanie prínosné. No zároveň vzniká aj riziko rozpadu.“

Ako by sme sa mali brániť rozpadovým silám?



„Liberálne demokracie potrebujú ukázať agilnosť. Príkladom sú škandinávske štáty, ale
dnes napríklad aj Rakúsko, ktoré dokázalo vymeniť premiéra a posunúť sa tak od
vyhoreného a stagnujúceho Faymanna k vizionárovi a sociálnodemokraticky
podkutému manažérovi Kernovi.

V Nemecku rozsiahle komando najlepších špeciálnych síl nemeckej armády nedávno
zasiahlo a rozprášilo neonacistickú skupinu v jednej z obcí. Na určitej úrovni tu možno
fungujú až bazálne inštinkty. Pamätáte si, ako sa dostal na premiérsku stoličku
v Kanade Trudeau mladší?

Na začiatku jeho vzostupu bolo víťazstvo vo verejnom benefičnom boxerskom súboji,
na ktorý vyzval jedného zo svojich oponentov z radov konzervatívnych poslancov.
Trochu paradoxné v takej postmodernej spoločnosti, ale možno fungujúce...“

Súboj, to je naozaj ako v stredoveku...

„Dúfajme, že ostaneme len pri slovnom boxe v demokratických debatách. Ale
vybojovať si to musíme.“

Jozef Bátora

Jozef Bátora pôsobí na Katedre politológie Univerzity Komenského v Bratislave.
Študoval v nórskom Bergene a Oslo, stážoval na Stanforde, vo Viedni a Oslo. Venuje sa
otázkam európskej integrácie. 

Tento text ste mohli čítať vďaka tomu, že platíte za obsah. Vážime si to.


