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 Klientelizmus patrí medzi patologické formy sociálnej kontroly, rozšírený je najmä v post-totalitárnych krajinách. Práca 
Kaji Gadowskej má pre naše poznanie tohto javu vysokú hodnotu, ktorá je najmä v použitej metodológii, ale aj v pokuse 
formulovať určitú všeobecnú teóriu klientelizmu. Práca je teoreticky ukotvená predovšetkým v teórii sociálnych systémov 
Niklasa Luhmanna, ktorú nepreberá automaticky, ale s kritickým odstupom s prihliadnutím na časové a miestne špecifiká. 
Pozornosť autorky je zameraná na sledovanie transformácie jedného z kľúčových sektorov poľského hospodárstva, banského 
sektora. Vychádzajúc z tézy, že prepojenosť hospodárstva a politiky sústavou klientelistických väzieb je tvrdou poľskou 
realitou, kniha najmä odpovedá na otázky, do akej miery je klientelizmus prekážkou hospodárskej transformácie, zároveň 
sleduje jeho formy a vzory. 
 Práca pozostáva z rozsiahleho úvodu, v ktorom autorka predstavuje problémovú situáciu, východiská, ciele a čiastkové 
hypotézy, deviatich kapitol a záveru. Prvá kapitola sa zaoberá možnosťami a limitami uplatnenia systémového prístupu 
k výskumu klientelizmu a sieťových prepojení. Druhá kapitola je zameraná na všeobecnú teóriu klientelizmu vo svetle 
prístupov sociológie, politológie a antropológie s využitím literatúry najmä angloamerickej proveniencie. Autorka sa prikláňa 
k traktovaniu tohto javu ako individuálnej adaptačnej stratégie sui generis účastníkov subsystému na zmeny prostredia, ktorá 
má významný vplyv na samoreprodukciu systému. Základy teórie klientelizmu slúžia autorke ako východisko k empirickej 
analýze procesov prebiehajúcich v „čiernych skrinkách“ daného systému. 
 Metodológii je venovaná rozsiahla tretia kapitola. Okrem použitia metódy sieťovej analýzy boli použité viaceré 
kvantitatívne i kvalitatívne metódy. Zaujímavé je zloženie použitých analyzovaných dokumentov, okrem právnych predpisov 
a rezortných špecializovaných týždenníkov boli predmetom analýzy aj viaceré úradné vestníky. Personálne obsadenie 
riadiacich a dozorných orgánov jednotlivých obchodných spoločností pôsobiacich v banskom sektore bolo rekonštruované 
mravčou prácou z rozmanitých prameňov, od obchodného registra cez rezortné tlačoviny. Okrem statickej stránky ústiacej do 
vytvorenia dvojmodelovej afiliačnej siete autorka sledovala, či a akým spôsobom skúmané osoby spolupracovali pri 
jednotlivých kontraktoch alebo prijímaní rozhodnutí. Využité boli aj materiály sedemnástich kontrol nezávislého štátneho 
kontrolného orgánu (NIK) v banskom rezorte. Okrem nich autorka uskutočnila aj rozhovory s politikmi a s jednotlivcami 
zastávajúcimi v rámci banského sektora kľúčové pozície (baníci, funkcionári zamestnaneckých zväzov, členovia riadiacich 
a dozorných orgánov atď.), prepisy niektorých autorka použila na ilustráciu svojich téz. 
 V Luhmannovej teórii autopojetických systémov patrí významné miesto právu a peniazom ako prostriedkom 
medzisystémovej komunikácie. Ich pôsobeniu na banský sektor Gadowska venovala štvrtú kapitolu. V nej analyzovala právne 
predpisy týkajúce sa reformy baníctva, vládne programy a finančné výdavky štátu smerujúce do banského sektora. Od roku 
1990 sledovala výšku, formu a účel dotácií poskytnutých banským spoločnostiam, daňové úľavy a pod. Základná funkcia 
peňazí, a to informovať o vzťahu medzi dopytom a ponukou, sa v danej situácii nerealizuje, keďže štát dotoval prakticky 
každú tonu vyťaženého uhlia. Informujú podľa autorky skôr o stave zadĺženosti banského sektora. Baníctvo je zadĺžené, na čo 
doplácajú aj neštátni kontrahenti banských spoločností, štát ich sanuje rôznymi opatreniami. Daný stav Gadowska vidí aj ako 
dôsledok straty autonómie práva, jeho premenou na nástroj spoločenských premien a jeho prílišnou „socializovanosťou“ 
v tom zmysle, že normy aj rozhodnutia sú podriadené partikulárnym záujmom a nárokom. Právo je nestabilné, neprestajne sa 
mení a prispôsobuje sa potrebám ad hoc, čo priam vyzýva na ich obchádzanie. Poukazuje na to analýza právnych dokumentov 
a nariadení upravujúcich zásady činnosti banských subjektov, aj hĺbkové expertné rozhovory. Rozhodovanie súdov 
o záväzkoch banských spoločností (platenie daní, dodržiavnie kontraktov a i.) sa odsúva, splátkové kalendáre sa 
nedodržiavajú. Termíny určené zákonmi na prijímanie konkrétnych opatrení banských spoločností v súvislosti s reštruktu-
ralizáciou sektora sú odsúvané, reformné zákony sa nedodržiavajú. Gadowska konštatuje, že tolerancia k nedodržiavaniu 
práva a nevyvodzovanie dôsledkov z nedodržiavania záväzkov niektorými banskými spoločnosťami je príčinou finančnej 
nedisciplinovanosti iných spoločností a štartuje špirálu zadlžovania celého sektora. Je to však výsledkom adaptačného 
mechanizmu a znakom „učenia sa“ systému. 
 V piatej kapitole sú analyzované prebiehajúce procesy reštrukturalizácie banského sektora, a to z aspektu zamestnanosti, 
finančnej situácie zamestnancov, úlohy spolkových organizácií baníkov vo vzťahu k objasneniu javu masového klientelizmu. 
Kapitola č. 6 je venovaná iným osobám, ktorým plynú príjmy z banského sektora, a to členom riadiacich a kontrolných orgá-
nov. Výskum potvrdil súvislosť medzi odmeňovaním týchto osôb a klientelizmom. V prípade politikov členstvo v takýchto 
orgánoch často znamenalo začiatok ich hospodárskej kariéry. Odmeny a oficiálne príjmy nemajú súvislosť s hospodárskymi 
výsledkami ekonomických subjektov, čo podľa Gadowskej predstavuje stimul k pololegálnej činnosti. Pozícia v orgánoch 
riadenia a dozoru je bránou k dodatkovým príjmom, ich spôsob získavania je predmetom siedmej kapitoly. V nej autorka 
odhaľuje výhody brzdenia reforiem a udržiavania daného stavu, ktorý umožňuje hojné „pritekanie“ verejných financií do 
súkromných vrecák či už jednotlivcov alebo (aj politických) zoskupení. Prepojenosť hospodárskej a politickej stránky 
fungovania banského sektora je podrobnejšie analyzovaná v ôsmej kapitole, kde autorka zobrazila existujúci model banského 
sektora. Konštatuje, že osoby vytvárajúce personálne prepojenie medzi jednotlivými organizáciami majú veľmi podobnú 
pracovnú biografiu i kariéru a veľmi dobre a dlho sa medzi sebou poznajú. Vrcholné riadiace a dozorné orgány subjektov 
pôsobiacich v banskom sektore predstavuje asi 100-150 osôb, ktoré tvoria uzavretý autopojetický systém s vlastnými 
pravidlami hry a vlastnými vzťahmi k okolitému politickému aj ekonomickému prostrediu. Právne postihy jednotlivcov alebo 
celých orgánov neznamenajú pre dané osoby stratu dôvery v danom okruhu ľudí a nebránia tomu, aby boli opätovne 
poverovaní vysokými funkciami a lukratívnymi postami. Na personálne obsadenie pozícií má vplyv viacero osôb, čo je podľa 
Gadowskej dôsledkom komplikovaných recipročných vzťahov a závislostí a reprodukuje ďalšie závislosti. Autorka ďalej 
konkretizuje vplyvy medzi aktérmi politického systému na dynamiku kádrových zmien, ako aj hospodárskej reštrukturalizácie 
sektora. Nasleduje pohľad na rozhodovacie procesy prijímané aktérmi zastávajúcimi kľúčové pozície. Samotnej sieťovej 
analýze vplyvov podľa personálneho zloženia a vzájomných kontraktov medzi jednotlivými banskými spoločnosťami 
s podrobným metodologickým komentárom k tvorbe bázy dát, vytvoreniu dvojmodelovej siete, aplikácii štatistických 
programov SPSS a Clementine a interpretácii čiastkových výsledkov (aj v grafickej podobe) je venovaná deviata kapitola. 
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 Záverečná kapitola je viac než iba zhrnutím čiastkových zistení. Autorka predkladá a komentuje jednotlivé modely 
skupinového aj individuálneho klientelizmu existujúceho v banskom sektore s uvedením konkrétnych banských spoločností, 
konštatuje tendenciu „zhusťovania sa“ siete. V druhej časti sústreďuje pozornosť na príčiny a systémové dôsledky pôsobenia 
siete klientelistických väzieb v banskom sektore na jeho prežitie a transformáciu a následne na širší politický aj hospodársky 
systém. Banský sektor v Poľsku je oblasťou ekonomiky, ktorú štát kontroluje a do ktorej intervenuje. Kalendár reforiem aj 
jednotlivé reformné kroky (počty prepúšťaných baníkov, výška a typy dotácií, prostriedky na zatváranie baní, výška zárobkov 
a obsadzovanie kľúčových pozícií a i.) sú predmetom negociácie medzi patrónmi a klientmi. Typické pre tieto siete je stálosť 
väzieb, daná ich emocionálnym a mocenským obsahom. Autorka sa domnieva, že takáto situácia je dôsledkom slabého štátu, 
silnej byrokracie a neefektívneho, spolitizovaného hospodárstva, ktorého koreláty je možné nájsť aj v ostatných krajinách 
transformujúcej sa strednej Európy. Sieť horizontálnych väzieb medzi patrónmi je patológiou, ktorá brzdí proces diferenciácie 
banského sektora ako systému. Banský sektor ako jeden zo základov hospodárstva krajiny má za následok celkové meškanie 
transformácie poľského hospodárstva a demokratických zmien v politickom systéme. Zmena k lepšiemu podľa nej nastane, až 
sa Poľsko stane členskou krajinou Európskej únie a baníctvo bude musieť pri získavaní finančných aj iných zdrojov čeliť 
medzinárodnej konkurencii.  
 Tento optimizmus autorky je v súlade s koncepciou klientelizmu Ernsta Gellnera, podľa ktorého sa klientelizmu nedarí 
v prostredí anonymných vzťahov. Je však podľa nás otázne, či sa tak reálne stane v prebyrokratizovanom prostredí EÚ. 
Môžeme sa tiež domnievať, že politický lobing v záujme kľúčových podnikov ekonomík členských štátov iba zmení podobu. 
A ako nás informuje tlač, škandály a korupčné aféry sa zatiaľ nevyhýbajú ani Európskej únii.  
 Napriek tomu je nesporné, že práca K. Gadowskej je veľmi zaujímavá a v mnohých smeroch inšpiratívna. Autorka 
zhromaždila a spracovala veľké množstvo ťažko dostupných údajov rôzneho druhu. Medzi silné miesta patrí aj časť týkajúca 
sa teórie klientelizmu a veľavravná je analýza funkcií práva a jeho úlohy a zlyhaní v transformujúcej sa ekonomike. Poľská 
sociologická spoločnosť v roku 2003 zaiste oprávnene vyhodnotila prácu K. Gadowskej ako najlepšiu doktorandskú prácu 
v roku 2002 a udelila jej príslušné ocenenie. 
 

Silvia Capíková 
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