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Ondřej Lánsky: Je třeba zavrhnout liberalizmus?  
K jednomu problému modernity1  
Praha, Filosofia 2015, 220 s. 

 
Už viac než dva roky časť kritických teoretikov zamestnáva (pravdepodobne) in-
tenzívnejšie než v minulosti, respektíve minimálne intenzívnejšie než v posled-
ných dekádach, diskusia týkajúca sa „dekolonizácie“ kritickej teórie. Minimálne 
od mája 2015, keď v Prahe vo Vile Lanna na konferencii „Philosophy and Social 
Sciences“ Amy Allen predniesla časť zo svojej pripravovanej knihy The End of 
Progress. Decolonizing the Normative Foundations of Critical Theory, ktorá napo-
kon vyšla v roku 2016. Tým sa tejto americkej autorke podarilo posunúť diskusiu 
o „dekolonizácií“ do mainstreamu súčasnej kritickej teórie. V nadväznosti na to 
som sa pokúsil poobzerať, kto a akým spôsobom reflektuje túto problematiku 
v našom priestore a narazil som na publikáciu Ondřeja Lánskeho Je třeba zavrh-
nout liberalismus? K jednomu problému modernity.  

V prvom rade je treba uviesť, že Lánskeho kniha nastoľuje nanajvýš relevantné 
témy a problémy – nedostatky v sociálnom ocenení, kritiku liberálneho atomiz-
mu či kritiku eurocentrizmu. Spôsob zmocnenia sa ich je však žiaľ taký „česko-
slovenský“. Bolo by možné uviesť mnohé čo mám tým na mysli, pre obmedzenosť 
priestoru len spomeniem, že autor jednak spracúva témy, ktoré sú vo „vyspelých“ 
filozofických krajinách do veľkej miery dávno nastolené, či dokonca natoľko spra-
cované, že je skutočne náročné niečo relevantné k nim pridať (kritika Rawlsa, kri-
tika liberalizmu, obrat k teórii uznania, atď.). Súčasne však treba oceniť „osvie-
tenskú“ či „osvecujúcu“ činnosť pre „československých“ čitateľov, t. j. otváranie 
tém, ktorým sa v tuzemsku málokto venuje. Iná otázka je či na to nestačia prekla-
dy, či nám to musí niekto „prerozprávať“. Nehovoriac o tom, že dnes stále širšia 
znalosť angličtiny a ďalších cudzích jazykov umožňuje mladej generácii konfron-
tovať sa s tým, čo je „nové“ vo svete vedy a filozofie priamo. Ďalší „českoslo-
venský“ charakter knihy spočíva akoby v chýbajúcej ambícii vstúpiť detailnejšie 
do nejakej konkrétnej a hlavne aktuálne medzinárodnej diskusie o vybranom pro-
bléme. Autor knihy má na to bezpochyby všetky predpoklady, čo dokazuje jeho 
skutočne detailná a analytická práca s relatívne širokým záberom literatúry, čo je 
určite najsilnejšia stránka knihy. Avšak, akoby sa cítil natoľko zaviazaný „lokálne-
mu“ diskurzu a perspektívam, že na tie, momentálne najaktuálnejšie zahraničné 
zdroje k vybranej problematike, odkazuje len veľmi zriedka. Nehovoriac o chýba-
júcej polemike. Možno však predpokladať – z hľadiska veku autora – že jeho 
vstup do širšej medzinárodnej diskusie ešte len príde. 

Publikácia má však aj závažnejšie nedostatky. Tým prvým je, že autor akoby 
napísal knihy tri. Navzdory tomu, že sa pokúsil spojiť kritiku nedostatočného „uz-

                                                        
1 Kratšia verzia recenzie vyšla v časopise A2 č. 20/2017. 
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nania/ocenenia“ v oblasti práce, využívajúc pritom teóriu uznania Axela Hon-
netha, s kritikou liberalizmu a taktiež s filozofiou oslobodenia, nenadobudol som 
dojem, že sa to autorovi podarilo. Naopak, napr. kľúčové metodologické výcho-
disko práce, t. j. Honnethova teória uznania (ktorú však autor nijako neproblema-
tizuje, ale rovno ju dáva „na pľac“ ako najrelevantnejšie metodologické výcho-
disko), mu zo záverečnej časti takmer úplne vypadla a v „zhrňujúcom“ závere kni-
hy sa už ani nespomína. Je nepochopiteľné, prečo sa teda autor „zahryzol“ do tak 
obrovských tém ako je akoby „finálna“ kritika liberalizmu a „finálna“ dekonštruk-
cia eurocentrizmu. Ako som už uviedol, nie že by autorom zvolené témy neboli 
relevantné, ale napr. postaviť medzi Johna Rawlsa a neoliberalizmus znak rov-
nosti, je viac než problematické. Možno uviesť viaceré protiargumenty, ako im-
pulz pre možnú diskusiu spomeniem len názor jedného z najväčších odborníkov 
na filozofiu liberalizmu u nás, Františka Novosáda, ktorý sa domnieva, že hlavným 
nepriateľom liberalizmu je práve neoliberalizmus (Abrahám – Gál – Kanovský – 
Novosád 2010, 21). Ak by sme mali brať ako bernú mincu Rawlsov „testament“ 
Právo národov, tak ten uvádza: „Libertarianismus nespojuje svobodu a rovnost způ-
sobem, jakým to dělá liberalismus; schází mu kritérium reciprocity a dovoluje, posu-
zováno podle tohoto kritéria, přílišné sociální a ekonomické nespravedlnosti. Liber-
tariánske zřízení by nemělo stabilitu ze správných důvodů, která v čistě formálním 
ústavním zřízení vždy schází“ (Rawls 2009, 78 – 79). Aj keď samozrejme neolibe-
ralizmus a libertariánizmus nie sú ekvivalenty či synonymá, z dikcie Rawlsovho 
textu je jasné, že súčasná politika neoliberalizmu nekorešponduje s jeho chápa-
ním spravodlivosti. Rawls k tomu totiž uvádza viacero klasických sociálnodemo-
kratických predpokladov, ktoré sú nevyhnutné pre „stabilitu zo správnych dôvo-
dov“, ako napr. určitá férová rovnosť, zvlášť vo vzdelávaní a odbornej výchove, 
patričná distribúcia príjmov a bohatstva – všetkým občanom musia byť zaručené 
všeobecne použiteľné prostriedky, ktoré sú potrebné k tomu, aby mohli zmyslu-
plne a efektívne využívať svoje základné slobody, všetkým občanom je zaručené 
poskytovanie základnej zdravotnej starostlivosti, spoločnosť má plniť rolu za-
mestnávateľa poslednej inštancie pomocou ústrednej alebo miestnej vlády, či po-
mocou iných sociálnych a ekonomických opatrení, atď. K Rawlsovmu princípu di-
ferencie by bolo potrebné vyjadriť sa obšírnejšie, ale nezdá sa mi, že ho autor 
spracoval adekvátne. Prirovnávať ho totiž k Margaret Thatcherovej je určite ne-
adekvátne. Autor si je síce vedomý, že Rawls sa vo svojich neskorých prácach pri-
kláňa k istým socialistickým myšlienkam, ale len preto, že stále kladie dôraz na 
perspektívu indivídua (s čím mimochodom súhlasí aj Honneth), tak ho Lánsky 
odmieta.  

Prečo autor nezvolil presvedčivejšiu a zrejme aj jednoduchšiu stratégiu? Naprí-
klad spracovať práve Honnethovu kritiku Rawlsa, keď už si zvolil jeho teóriu ako 
metodologické východisko. Autor zrejme má pravdu v tom, že Rawlsova teória do 
veľkej miery vyjadruje „európsku modernu“, avšak podstatnú časť Rawlsových 
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ideí predsa zdieľa i Honneth. Navyše, ten sám seba taktiež nemá problém označiť 
za ľavicového liberála (s víziou demokratického socializmu), ako to urobil naprí-
klad v Prahe v januári tohto roku v Goethe Institut. Samozrejme, aj na tomto 
mieste by bolo potrebné viac dodať k tomu, čo presne pod takýmto označením 
Honneth myslí, predsa len, rozdiel medzi Honnethom a Rawlsom častokrát spočí-
va nie v záveroch, ale v zdôvodneniach, v spôsobe legitimizovania jednotlivých 
stanovísk. Ak chcel teda autor „rozbiť“ Rawlsa pomocou teórie uznania, prečo ne-
siahol po Honnethovom opus magnum, knihe Das Recht der Freiheit (anglicky 
Freedom's Right: The Social Foundations of Democratic Life (Honneth 2014), me-
dzičasom sa chystá už aj české vydanie), kde Honneth začína práve tým, že sa 
v tejto knihe ide vysporiadať s takzvanou „ideal theory“ a teda de facto predovšet-
kým s Rawlsom. Bolo by zaujímavé, ak by autor namiesto toho, že kritizoval 
Rawlsa z pozície (predovšetkým) G. A. Cohena, rozvinul Honnethovu kritiku 
Rawlsa, a tým systematickejšie prepojil prvú a druhú kapitolu knihy. 

Takisto záverečná časť knihy uvažuje predovšetkým o spore medzi Enrique 
Dusselom (filozofia oslobodenia) a liberalizmom. Autor sám seba priraďuje, res-
pektíve chce vychádzať z kritickej teórie spoločnosti. Prečo sa preto nezameral 
napríklad na kritiku Frankfurtskej školy? Je predsa známa Dusselova kritika Ha-
bermasovej interpretácie Moderny. Navyše, Honneth predsa do veľkej miery ak-
ceptuje Habermasovu interpretáciu, za čo je nezriedka kritizovaný. V niektorých 
relevantných bodoch sa od nej síce odpútava a tým ponúka priestor pre „globál-
ne“ otvorenie sa kritickej teórie, avšak sám Honneth v tomto ohľade mnohé ne-
spravil. V súvislosti s tým sa zdá, že Ondřej Lánsky správne prideľuje Honnethovi 
kľúčovú rolu pre otvorenie sa kritickej teórie (nielen) post-koloniálnemu diskur-
zu, avšak nijako to nevyužíva na zrelevantnenie Dussela pre kritickú sociálnu 
teóriu. Tým by sa Lánskemu otvorilo prepojenie prvej a tretej kapitoly a kniha by 
nadobudla systematický ráz, o ktorý autorovi zjavne išlo. Domnievam sa totiž, že 
v tých dôležitých momentoch – tematizovaných autorom – by sa Honneth postavil 
skôr na stranu Rawlsa než Dussela. Samozrejme, konečné rozhodnutie akým spô-
sobom spracovať vybranú tému je vždy na samotnom autorovi, toto sú len moje 
postrehy, návrhy, odporúčania, ktoré vyžadujú ďalšiu diskusiu a precizovanie.  

Na záver možno poznamenať, že navzdory nasledovaniahodnému úmyslu auto-
ra „oslobodiť nás“ predovšetkým od ekonomických determinantov a „paradoxov“ 
individualizácie a taktiež autorovej nespochybniteľnej erudovanosti, nepodarilo 
sa mu presvedčiť ani o vyčerpanosti Rawlsovej teórie, a ani o relevantnosti „skú-
senosti“ Latinskej Ameriky pre naše „európske oslobodenie“. Každopádne, keďže 
ide o prvý knižný počin autora, je možné predpokladať, že v prípade, že sa vyhne 
viacerým metodologickým nedostatkom, v nasledujúcich textoch sa mu podarí 
presvedčivejšie „dekolonizovať“ nielen kritickú teóriu, ale i eurocentrizmus ako 
taký, ktorý bezpochyby stále panuje na európskych filozofických pracoviskách. 
 

Ľubomír Dunaj 
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V čísle 1/2017 sme ako autorku recenzie „Zlatica Plašienková (ed.): Bioetické výzvy a sú-
časnosť“ (s. 84 – 88) nesprávne uviedli Kristínu Kmeťkovú. Správne meno autorky tejto 
recenzie je Kristína Kmeťová. Redakcia sa autorke ospravedlňuje. 

 
 
 
 


