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V záujme Slovenska je udržanie EÚ a jej zdrojov legitimity: liberálnej
demokracie, právne regulovaného prostredia a spoločných inštitúcií.
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Henry Kissinger počas svojej dlhoročnej diplomatickej kariéry napísal
viacero zaujímavých kníh, ale jeho životným dielom je dizertačná práca,
ktorú obhájil na Harvarde v roku 1954 a vyšla v roku 1957 pod názvom
„Znovuvytvorený svet: Metternich, Castlereagh a problémy mieru v rokoch
1812–1822“.

Kniha ponúka originálnu interpretáciu napoleonských vojen
a veľmocenských snáh o znovunastolenie vtedajšieho povojnového
usporiadania, ktoré v mnohých aspektoch zadefinovalo Európu modernej
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doby. Napoleonské vojny Kissinger vníma ako konflikt o to, čo predstavuje
legitímnu formu vládnutia v Európe. Na jednej strane stáli revolučné sily
reprezentované primárne napoleonským Francúzskom a na strane druhej
sily snažiace sa o udržanie či konzervovanie systému dedičných
monarchických štátov, kde patrili hlavne Rakúsko, Prusko i Rusko
a podporila ich aj Británia.

Revolučnosť Francúzska a jeho podporovateľov však Kissinger chápe
špecifickým spôsobom. Nejde tu o revolučné myšlienky spojené povedzme
s Veľkou francúzskou revolúciou, ale o nespokojnosť určitej veľmoci
s existujúcim systémom politickej legitimity na európskom kontinente
založenom na dedičných monarchiách. Revolučná mocnosť je teda pre
Kissingera vo všeobecnosti taká veľmoc, ktorá sa cíti systematicky
znevýhodnená existujúcim súborom pravidiel a noriem daného
medzinárodného usporiadania.

V knihe analyzuje, ako sa habsburskému ministrovi zahraničných vecí
Metternichovi podarilo zachrániť Napoleonovi podriadenú Habsburskú
monarchiu na ďalšie storočie tým, že dokázal presvedčiť zvyšok európskych
mocností, že je v ich záujme znovunastoliť a posilniť prednapoleonské
politické usporiadanie Európy založené na udržiavaní slobody historických
dedičných monarchií.

Kissingerova kniha je hodnotná svojou zovšeobecniteľnosťou. Ak sa totiž
touto analytickou optikou pozrieme na dnešný vývoj v Európskej únii, tak
zistíme, že tu v systémovej rovine tiež prebieha niečo podobné ako pred
dvomi storočiami.

V dnešnej Únii totiž tiež zažívame konflikt medzi revolučnými silami
nacionalizmu a konzervatívnymi silami snažiacimi sa o udržanie či
znovunastolenie princípov a noriem, na ktorých je európska integrácia
založená už od 50. rokov minulého storočia. Princípmi EÚ sú zdieľanie
suverenity, spolupráca, koordinácia, pripravenosť na kompromis
a solidarita s ostatnými členmi. Toto revolučné sily odmietajú – ide im
o Európu bez dnešnej Únie, kde prevládajú národnoštátne egoizmy.



Novodobí revolucionári v EÚ

Revolučnými silami v dnešnej EÚ sú primárne Orbánov režim v Maďarsku
a Kaczyńského režim v Poľsku, ktoré systematicky podkopávajú základné
piliere liberálnej demokracie a právneho štátu. Viktor Orbán sa dlhodobo
netají svojou snahou o vytvorenie „neliberálnej demokracie“ u našich
južných susedov. EÚ podľa neho v zásade nemusí existovať a dokiaľ
existuje, tak ju treba maximálne finančne využiť.

Okrem stredoeurópskych vodcov k revolučným silám patria aj Nigel Farage
a niektorí neo-imperiálni podporovatelia brexitu vo Veľkej Británii či
zástancovia Swexitu – odchodu Švédska z EÚ, ako napríklad Jimmie
Åkesson zo strany Švédski demokrati. Jasným revolučným prvkom je čoraz
populárnejšia strana AfD v Nemecku, ale aj zástancovia národnoštátnych
egoistických sólo jázd v imigračnej politike ako Horst Seehofer z bavorskej
CSU, Heinz Christian Strache zo Strany slobodných v Rakúsku a Matteo
Salvini zo strany Lega v Taliansku.

Tieto sily primárne spája predstava, že EÚ ako politické usporiadanie
systematicky znevýhodňuje ich jednotlivé krajiny a spoločnosti. Odpor
proti EÚ ako politickému usporiadaniu založenému na zdieľanej suverenite
a spoločných normách a pravidlách poskytuje základ pre spoločnú
revolučnú platformu zdanlivo nesúrodých síl.

Mýlia sa teda tí, ktorí logicky a optimisticky argumentujú, že vznikajúca
nacionalistická internacionála je vlastne akýsi oxymoron, a teda ak aj
vznikne, tak pretrvať nemôže, pretože nacionalisti a národnoštátni egoisti
zákonite pôjdu proti iným nacionalistom a egoistom. Naopak. Revolučným
silám v EÚ dnes ide o pretvorenie Únie na viac či menej súrodý zhluk vo
vlastnom egoizme vygradovaných národných štátov, a teda primárne
o nastolenie akéhosi nového poriadku v Únii bez väčšiny noriem a pravidiel
jej spoločného politického usporiadania. Ide im v zásade o odstránenie
Únie vo forme, v akej ju posledné desaťročia poznáme. A to je silná
spoločná celoeurópska revolučná platforma, ktorú zrejme už v najbližších
voľbách do Európskeho parlamentu uvidíme v akcii.



Globálne kotvy revolúcie v EÚ

V nedávnych desaťročiach nám v snahách o zastavenie zmieneného typu
revolučných síl v EÚ vždy pomáhali Spojené štáty americké. Integrovanú
EÚ videli tradične ako svoj základný štátny záujem vo vzťahu
k európskemu kontinentu. V prípade administratívy Donalda Trumpa to
neplatí. Je to prezident, ktorý podporuje brexit a systematicky sa snaží
o rozvoj bilaterálnych vzťahov s jednotlivými členskými štátmi bez
zapojenia inštitúcií EÚ. Okrem toho aj v ideologickej rovine prebieha
blízka koordinácia napríklad medzi ideológmi trumpizmu, akým je trebárs
Steve Bannon, a súčasnou vládou v Maďarsku.

Stratégiu podrývajúcu EÚ systematickým preferovaním bilaterálnych
vzťahov s členskými krajinami Únie dlhodobo prevádzkuje aj Rusko na čele
s Vladimírom Putinom. Zo strany moskovského režimu okrem toho už
niekoľko rokov prebieha aj komplexná hybridná kampaň v kyberpriestore,
v médiách a prostredníctvom podpory rôznych združení zameraná na
destabilizáciu hodnôt liberálnej demokracie v EÚ.

Únia a celkovo multilateralizmus teda v dnešnom svete nemajú príliš veľa
vplyvných priateľov. Naopak, revolučné sily v EÚ sa dnes tešia podpore
vplyvných politikov na čele kľúčových svetových veľmocí.

Vízia a realita našej stratégie v Únii

Integrovaná Európska únia je pre Slovensko dlhodobo najbezpečnejším
a najvýhodnejším usporiadaním. Naša ekonomika je vysoko otvorená
a obchodná výmena s inými krajinami Únie – najmä s Nemeckom – je pre
nás kľúčovým zdrojom prosperity.

Zdrojom slobodnej a rovnoprávnej existencie nášho štátu
v medzinárodnom kontexte je takisto fakt, že v úniovom súštátí
spolupracujeme s ostatnými krajinami ako rovní s rovnými. Toto je možné,
lebo ako spoločenstvo slobodných štátov v Únii zdieľame spoločné hodnoty
liberálnej demokracie a využívame koordinačné mechanizmy inštitúcií
Únie, ktoré viac ako akýkoľvek minulý systém geopolitickej rovnováhy



moci zabraňujú dominancii a hegemónii veľkých štátov nad malými.

Dnešná integrovaná EÚ je teda pre Slovensko historicky najvýhodnejším
politickým usporiadaním nášho kontinentu. Znamená to, že keď ho
chceme udržať, potrebujeme úzko spolupracovať najmä s konzervatívnymi
silami v dnešnej Únii. Myslím tým konzervátorov Únie v kissingerovskom
zmysle. Teda sily, ktoré sa snažia o udržanie a posilnenie existujúcich
výdobytkov európskej integrácie. Patria sem rozhodne nemecká kancelárka
Angela Merkelová, jej minister financií Olaf Scholz alebo francúzsky
prezident Emmanuel Macron, ale takisto aj škandinávski a baltickí
premiéri, resp. lídri krajín Beneluxu, Írska, Španielska a Portugalska.

Konzervatívne sily v EÚ majú silných podporovateľov v globálnom
prostredí, medzi ktorých rozhodne patria lídri Kanady, Austrálie, Nového
Zélandu či Japonska – krajín, ktoré tradične preferujú multilateralizmus
a majú záujem o úzku spoluprácu s Úniu ako integrovaným
liberálnodemokratickým spoločenstvom. Napokon aj v Spojených štátoch
má multilateralizmus a EÚ ako preferované politické usporiadanie na
európskom kontinente naďalej solídnu podporu mnohých kľúčových
hráčov, či už sa to týka zahraničnopolitických elít, alebo podnikateľských
kruhov. Odráža sa to okrem iného aj v systematickej americkej podpore
NATO ako základnej bezpečnostnej štruktúry v Európe, čo samozrejme
prispieva aj k bezpečnosti EÚ. Toľko strategická vízia.

V praxi je realita taká, že Slovensko dnes nemá jasnú stratégiu, ako
efektívne prispievať k udržaniu súčasného stavu Únie. Naopak,
v súčasnosti sme často premiérom Orbánom a inými politikmi zo
stredoeurópskeho priestoru rétoricky a prakticky ukotvovaní v dnes už
revolučnom združení V4. Krajina, ktorú bývalý premiér Fico rétoricky
prihlasoval do „jadra Únie“, ostáva v zahraničnopolitickej praxi
nejednoznačná a Západoeurópania už tu za humnami vo Viedni ju často
nedokážu prečítať. Naša nečitateľnosť vyšla plne najavo v súvislosti
s vraždami novinára Jána Kuciaka a archeologičky Martiny Kušnírovej,
ktoré ostávajú neobjasnené.



Dokáže sa Slovensko nestať revolučným štátom?

V životnom záujme Slovenska je udržanie dnešnej EÚ a jej zdrojov
legitimity, ktorými sú liberálna demokracia, právne regulované prostredie
a systém spoločných inštitúcií. Ide tu o ten systémový konzervativizmus,
v mene ktorého veľká časť našej spoločnosti tiahla do boja proti nacistickej
revolúcii v auguste roku 1944 a prispela tak k znovunastoleniu
demokratického zriadenia v našej krajine a na väčšine kontinentu. Tak ako
vtedy, tak i dnes si tento konzervativizmus bude vyžadovať, aby sme
vyvinuli maximálne úsilie. Našťastie nie v ozbrojenom boji, ale každodenne
v oblasti našej európskej politiky.

Doma to znamená maximálnu snahu o rozvoj liberálnodemokratického
charakteru tejto krajiny a o stabilitu kľúčových demokratických inštitúcií.
V revolúciou presiaknutom stredoeurópskom regióne to znamená
priateľské susedské vzťahy, ale aj jasné červené línie, pokiaľ ide
o dodržiavanie základných princípov, na ktorých stojí európska integrácia.

Vo vzťahu k iným partnerom v Únii to znamená tvorbu nových koalícií
s ostatnými konzervatívnymi silami. Bude to chcieť pripravenosť pracovať
s témami ako rozpočet pre eurozónu, vznikajúci systém sociálneho
zabezpečenia v EÚ či zlaďovanie daní v eurozóne. Nemusíme so všetkým
súhlasiť, ale musíme mať premyslené, ako do nich konštruktívne prispieť.
Takisto musíme byť pripravení hľadať spoločné prístupy k množstvu
nových tém, ktoré riešia naši západoeurópski partneri, či už sa to týka
výziev umelej inteligencie, zabezpečenia rodovej rovnosti, sociálnych
následkov robotizácie, alebo zvládania imigračných tokov.

V praxi by to malo znamenať novú európsku politiku Slovenska. Ak ju
nerozvinieme, riskujeme, že vo svojej ťapákovskej nedvižnosti budeme
vtiahnutí do revolučného víru Karpatskej kotliny.
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