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Dr. Ivan Dérer sa svojou politickou činnosťou 
zaradil k najvýznamnejším slovenským politikom 
medzivojnového obdobia. Už v predprevratovom ob-
dobí patril k národne uvedomelým Slovákom, ktorí 
pochopili, že možnou a reálnou cestou národného 
oslobodenia Slovákov z útlaku maďarského naciona-
lizmu v predvojnovom Uhorsku je spolupráca s čes-
kými politickými predstaviteľmi. Preto už v čase 
prvej svetovej vojny sa stal stúpencom myšlienky 
vytvorenia  samostatného Československa. Osvoje-
nie si politickej koncepcie československej štátnosti 
ho nevyhnutne viedlo k akceptovaniu myšlienky čes-
koslovenského politického národa a k podpore ide-
ológie čechoslovakizmu v politickej praxi. Pretože 
v českých politických kruhoch bol politicky známy 
už v období vzniku Československa, v novom štáte 
vystupoval ako zástanca ideológie zbližovania a po-
litickej jednoty Čechov a Slovákov. Jeho akceptácia 
českým politickým prostredím mu umožnila vyko-
návať po vzniku Československa významné vládne 
funkcie, predovšetkým vo vzťahu k Slovensku. Ako 
člen dočasnej vlády na Slovensku, ustanovenej v 
Skalici, sa významným spôsobom podieľal nielen 
na dokončení oslobodenia Slovenska od mocenské-
ho vplyvu maďarských úradov, ale aj pri upevňovaní 
československej štátnosti na Slovensku, čo súviselo 
s jeho poslaním ministra s plnou mocou pre správu 
Slovenska. Keďže v medzivojnovom období pôsobil 
vo viacerých významných štátnych funkciách (mno-
ho rokov bol poslancom Národného zhromaždenia i 
ministrom), bol súčasťou vtedajšieho českosloven-
ského vládneho systému a parlamentarizmu. Ako 
sociálnodemokratický politik, právnik a publicista 
významným spôsobom vplýval na formovanie de-
mokratických pomerov v medzivojnovom Česko-
slovensku. Vo svojej politickej činnosti neustále vy-
chádzal z presvedčenia, že Slovensko môže dosiah-
nuť najvyšší stupeň rozvoja a slobody len spoločne 
s českými krajinami a českým národom, teda v rámci 
spoločného štátu a jednotného československého ná-
roda. To bol hlavný zdroj jeho čechoslovakistického 
presvedčenia, ktoré prejavoval vo svojich politických 
postojoch a početných verejných vystúpeniach. Ne-

dokázal preto v celej šírke pochopiť emancipačné 
snahy slovenských politických síl. V týchto snahách 
videl nielen ohrozenie československej štátnosti, ale 
aj národnej existencie. Vzhľadom na spätosť s čes-
koslovenskou politickou orientáciou sa jeho úspešná 
medzivojnová politická kariéra symbolicky skončila 
s abdikáciou poslednej československej vlády v roku 
1938. Zánikom republiky končí jedna etapa jeho ve-
rejno-politických aktivít. Odišiel z vysokej politiky 
a ocitol sa, povedané slovami Miroslava Pekníka, «v 
politickom vzduchoprázdne». Najprv našiel zmysel 
svojich aktivít vo vedeckej činnosti, neskôr sa zapojil 
do protifašistického odboja, čo mu prinieslo značné 
sympatie v českom politickom prostredí a v českej 
spoločnosti. Po prevrate vo februári 1948 sa presťa-
hoval do Prahy, kde ho v roku 1954 zatkla štátna bez-
pečnosť a obvinila z protištátnej činnosti. V reform-
nom roku 1968 odmietal federáciu a žiadal o svoje 
politické rehabilitovanie. Bol vyznamenaný Radom 
republiky, ale neskôr, v období normalizácie, sa ne-
mohol verejne politicky angažovať. 

Dr. Ivan Dérer svojou politickou činnosťou bol 
významnou súčasťou slovenskej i československej 
medzivojnovej i povojnovej politiky, a preto patrí do 
dejín slovenského politického myslenia. Skúmanie 
jeho politického profilu a miesta v slovenskej a čes-
koslovenskej politike, v politickom myslení je nielen 
opodstatnené, ale aj potrebné. Aj  keď sa v niekto-
rých politických postojoch mýlil, bol nepochybne 
významnou osobnosťou československej politiky. 
V zmysle tejto myšlienky treba predmetnú publikáciu 
privítať. Je prínosná aj preto, lebo politická činnosť 
a osobnosť Dr. Ivana Dérera nebola dosiaľ v sloven-
skej (ani českej) historiografii skúmaná v takej miere, 
akú by si tento významný slovenský medzivojnový 
politik zaslúžil. Existujúca odborná literatúra, pre-
dovšetkým zborníky (spomenieme práce Slovensko 
v politickom systéme ČSR od Valeriána Bystrického 
a Štefana Fanu alebo Pohľady na slovenskú politiku 
od Miroslava Pekníka, ďalej  Slovensko  na  začiatku 
dvadsiateho  storočia  od Dušana Kováča a Milana 
Podrimavského) sa zaoberajú politickým myslením 
Dr. Ivana Dérera len okrajovo. Čiastkovo sa tejto 
téme po roku 1989 venoval Dušan Kováč (Muži de-
klarácie), Ján Mlynárik (Diaspóra  historiografie), 
najmä však Xénia Šuchová (Ivan Dérer, sociálna de-
mokracia na Slovensku a slovenská otázka). Pretože 
dobová odborná literatúra a pramene sú pre verejnosť 
ťažšie prístupné (veľká časť sa nachádza v archívoch 
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v Českej republike), pramenným základom autorov 
publikácie Dr. Ivan Dérer, politik, právnik a publi-
cista sú predovšetkým práce Dr. Ivana Dérera, kto-
ré majú nielen politicko-výpovednú, ale aj odbornú 
hodnotu. Spomenieme jeho prácu  Slovensko v pre-
vrate a po ňom, ktorú Peter Zelenák označil za prvú 
politologickú prácu na Slovensku po roku 1918. Hoci 
Dérer popri viacerých hodnotných informáciách v nej 
podáva subjektívne pohľady na povojnovú slovenskú 
politiku a znižuje význam politickej činnosti vtedajšej 
Slovenskej národnej rady, predsa dokázal pomenovať 
politické problémy, ktoré boli v medzivojnovom Čes-
koslovensku dominantné, a pokúsil sa politologicky 
analyzovať vtedajšie politické pomery na Slovensku. 
V prácach Československá  otázka, Naše  problémy 
či Úvahy o  základných otázkach Československa sa 
Ivan Dérer pokúšal hľadať riešenie vzťahov medzi 
Čechmi a Slovákmi v medzivojnovom období. Poli-
ticky sa v nich profiloval ako stúpenec ideológie če-
choslovakizmu. Snahy o historické zdôvodnenie tejto 
ideológie a československej vzájomnosti môžeme 
nájsť v jeho prácach Česi a Slováci ve střední Evro-
pě a O tak zvanej Pittsburskej dohode. Kritické po-
stoje autonomistickej politiky na Slovensku vyjadril 
vo svojich prácach Slovenský vývoj a ľudácka zrada 
a Miesto  ľudovej  autonómie  byrokratický  centraliz-
mus. Komplexnejšie hodnotiť osobnosť Dr. Ivana 
Dérera, jeho politické myslenie sa pokúša až publi-
kácia Dr. Ivan Dérer, politik, právnik a publicista. 
Je výsledkom vystúpení početného autorského kolek-
tívu na vedeckej konferencii v Martine v júni 2010.

Pri pohľade na obsah publikácie je už na prvý po-
hľad zrejme, že jeho zostavovatelia sa snažili jednot-
livé príspevky usporiadať tak, aby ponúkaný materiál 
čo možno najvernejšie charakterizoval osobnosť Dr. 
Ivana Dérera, jeho politickú a verejnoprávnu činnosť 
i ľudský rozmer jeho osobnosti. Hoci publikácia ob-
sahuje rôznorodé príspevky, predsa dominujú tie, 
ktoré analyzujú jeho vzťah k československej otázke 
(vrátane československej vzájomnosti), k myšlienke 
československej národnej jednoty, postoje k autono-
mistickým politickým stranám na Slovensku, k prob-
lémom školskej politiky v Československu, k pozem-
kovej reforme, ale aj k otázkam vývoja v sociálnode-
mokratickej strane. Z obsahového hľadiska ústrednou 
štúdiou publikácie je príspevok Miroslava Pekníka 
Dr. Ivan Dérer – osobnosť slovenskej a českosloven-
skej politiky  (s. 15 – 81). Autor sa prostredníctvom 
historickej reminiscencie pokúsil charakterizovať 
formovanie politickej orientácie Dr. Ivana Dérera už 
od začiatkov jeho politického pôsobenia v podmien-
kach Uhorska, jeho spoluprácu  «s  národne  orien-
tovanou  slovenskou  sociétou» (s. 20) a s ideovými 

pokračovateľmi slovenského národného hnutia (M. 
Štefanovič, S. H. Vajanský a i.). Všíma si jeho vzťahy 
nielen s významnými osobnosťami slovenskej politi-
ky, ale aj s rôznymi politickými a ideovými prúdmi 
na Slovensku, napríklad s významnými predstaviteľ-
mi ľudovej strany (A. Hlinka a F. Juriga), s aktivis-
tami hlasistického hnutia (V. Šrobár a P. Blaho), ale 
predovšetkým – a to je dôležité z pohľadu ďalšieho 
politického profilovania Ivana Dérera – so sociálnym 
prostredím vo vtedajšom Uhorsku, osobitne vo vte-
dajšej Bratislave. Na základe početných prameňov 
autor zdôraznil myšlienku, že spolupráca s vedúcimi 
osobnosťami slovenských sociálnych demokratov 
(E. Lehocký, J. Pocisk) od vzniku Slovenskej sociál-
nodemokratickej strany  (1905) viedla Ivana Dérera 
k presvedčeniu o potrebe formovania slovenskej po-
litiky «zdola» (s. 29) a k osvojeniu si nevyhnutnosti 
orientovať sa na drobnú politickú a osvetovú prácu 
vo vtedajšom sociálnom prostredí.         

Významným tematickým celkom úvodnej štúdie 
Miroslava Pekníka je analýza postojov Ivana Dérera 
k československej problematike (vznik Českosloven-
ska), hodnotenie vzťahov medzi Čechmi a Slovákmi 
(čechoslovakistické politické myslenie) a Dérerova 
kritika politiky slovenských autonomistických strán. 
Je potrebné konštatovať, že tieto problémy autor 
vysvetľuje erudovane, používa nielen existujúce ve-
decké práce a dokumenty, ale opiera sa (na rozdiel 
od iných autorov, aj keď nie v dostatočnej miere) 
aj o archívne pramene. Svoju štúdiu  autor obsaho-
vo skončil obdobím demisie Hodžovej vlády v roku 
1938. Je škoda, že sa nevenoval aj pomníchovskému 
obdobiu politickej činnosti Ivana Dérera, jeho proti-
fašistickým aktivitám a pôsobeniu v období komunis-
tického režimu, čím by možno podnietil hlbší záujem 
o komplexnejší pohľad na politické myslenie Ivana 
Dérera. Úvodná štúdia Miroslava Pekníka priniesla 
množstvo podnetov pre ďalšie príspevky a umožňu-
je precizovať či objasňovať zásadné tézy politického 
myslenia Ivana Dérera. Štúdiu vhodne dopĺňa príspe-
vok Zdenka Ďurišku pod názvom Genealógia  rodu 
Dérerovcov, kde autor so znalosťou problematiky, 
používajúc predovšetkým archívne pramene, vysvet-
lil mnohé okolnosti súvisiace s rodom Dérerovcov. 
Mnohé poznatky autora, zdá sa, neboli v slovenskej 
historiografii dosiaľ známe, čím spomínaný príspe-
vok zvyšuje kvalitu posudzovanej publikácie.  

Pri analytickom hodnotení jednotlivých príspev-
kov sa už na prvý pohľad ukazuje ich tematická rôz-
norodosť, ktorá je do značnej miery výsledkom aj 
veľmi obsažnej politickej činnosti Ivana Dérera. Je 
zrejme, že zostavovatelia publikácie chceli takto cha-
rakterizovať či vystihnúť politický profil Ivana Dére-
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ra a hlavné ideové okruhy jeho politického myslenia. 
Predprevratovému obdobiu v politickej činnosti Iva-
na Dérera dominuje fundovaný príspevok Mariána 
Hronského Ivan  Dérer  v  čase  prvej  svetovej  vojny 
a slovenského prevratu a príspevok Vladimíra Dani-
ša Vzťah Ivana Dérera k ľudovému smeru slovenskej 
politiky na prelome 20. storočia.  Autor sa uspokojil 
s interpretovaním problematiky a nezvýšil vedecký 
charakter textu početnejšími archívnymi prameňmi. 
Príspevky zaoberajúce sa politickou činnosťou Iva-
na Dérera  «pri  budovaní nového štátu» (povedané 
slovami Jozefa Lysého) a dotýkajúce sa českosloven-
ských vzťahov sú početnejšie. Je to pochopiteľné, 
pretože táto problematika bola dominantná v politic-
kej činnosti Ivana Dérera. Východiskovým príspev-
kom k tejto tematike sa ukazuje stať Nadeždy Jur-
čišinovej Československá vzájomnosť v spoločensko-
-politických aktivitách Dr. Ivana Dérera pred prvou 
svetovou vojnou, na ktorú nadväzuje príspevok čes-
kého historika Jana Rychlíka nazvaný Dérerova idea 
československej národnej  jednoty a Ivana Dubničku 
Dérerova  „Československá  otázka“  –  politologické 
úvahy  a  pohľady. Oba príspevky nielen pre svoju 
stručnosť pôsobia skôr ako «poznámky k problema-
tike». Zovšeobecňujúci pohľad na politickú činnosť 
Ivana Dérera v otázkach agrárnej reformy sa pokú-
sil načrtnúť Pavol Martuliak v príspevku Ivan Dérer 
a pozemková reforma. Hoci autor použil bohatý ma-
teriál z dobovej tlače (Robotnícke noviny) a regionál-
nych archívov (napríklad v Nitre), absentujú pramene 
z centrálnych archívov, čo by precizovalo skúmanú 
problematiku.   

Ako obsahovo závažné a odborne vyhranené sa 
javia príspevky, ktoré sú venované vzťahom Ivana 
Dérera k politickým stranám na Slovensku, predo-
všetkým autonomistickým, a k slovenskej politike 
všeobecne. Vstupnou časťou k tejto problematike je 
príspevok Petra Zelenáka Dérerovo vnímanie politi-
ky a politických problémov Slovenska. Hoci je kon-
cipovaný skôr historicky, autor hodnotí ťažiskové 
obdobia politickej činnosti Ivana Dérera a nevyhý-
ba sa ani jeho rozporným postojom, predovšetkým 
v utváraní novej podoby slovenskej politiky (s. 163), 
ako dôsledkom rozporov medzi koncepciou českoslo-
venskej  národnej  jednoty  a  svojbytnosti  slovenské-
ho  národa, ktorá pôsobila limitujúco  pri  vytváraní 
slovenských politických elít  (s. 164). Autor prijateľ-
ným spôsobom vysvetlil začlenenie Ivana Dérera do 
mocenskej štruktúry unitárneho a centralistického 
československého štátu. Svetozár Krno sa svoj prí-
spevok Formovanie politických strán v medzivojno-
vom  období  a  Ivan Dérer  snažil obsahovo oriento-
vať na aplikovanie politologických teórií štiepnych 

línií (Rokkan, Lipset), napríklad centrum – periféria, 
práca  –  kapitál,  modernizmus  –  tradicionalizmus. 
Na tomto základe sa pokúsil definovať miesto Ivana 
Dérera v politickom a straníckom systéme v Česko-
slovensku, čím svojmu príspevku dal politologický 
charakter. Analytický charakter má aj príspevok Va-
leriána Bystrického  Ivan  Dérer,  sociálna  demokra-
cia  a  politický  vývoj  v  autonómnom  Slovensku. Na 
základe početných prameňov, vrátane archívnych 
dokumentov, sa autor snažil ozrejmiť postoje Ivana 
Dérera (a sociánej demokracie) k autonomistickej 
politike ľudovej strany, snažiac sa o hľadanie politic-
kého kompromisu, hoci Dérer aj naďalej vychádzal 
z myšlienky československej jednoty (s. 456). Príspe-
vok Valeriána Bystrického zvyšuje vedeckú úroveň 
posudzovanej publikácie. 

Osobitnú tematickú časť publikácie tvoria príspev-
ky dotýkajúce sa právnického pôsobenia Ivana Dére-
ra, predovšetkým vo funkcii ministra spravodlivosti, 
ministra školstva a jeho aktivity vo formovaní škol-
ského systému v medzivojnovom  Československa, 
najmä na Slovensku. Túto tematiku uvádza rozsiahly 
a odborne fundovaný príspevok Jozefa Beňu  K práv-
nickému pôsobeniu Ivana Dérera. Hoci sa autor po-
hybuje viac v rovine politicko-právnej než v rovine 
politického myslenia, svojím príspevkom nepochyb-
ne významne obohatil pohľad na Ivana Dérera ako 
politika. Na túto problematiku nadväzuje Josef Har-
na príspevkom Ivan  Dérer  ministrem  spravedlnosti 
v  československých  vládách. Na základe početných 
primárnych zdrojov (predovšetkým dokumenty a ar-
chívne pramene) vyzdvihol prínos Ivana Dérera k 
vytvoreniu právneho prostredia v Československu. 
Školskú politiku Ivana Dérera sa snažia analyzovať aj 
príspevky Ferdinanda Vrábela Ivan Dérer a niektoré 
problémy v školstve v I. ČSR, Karla Rýdla Ivan Dérer 
a československé meziválečné školství a Mileny So-
kolovej Miesto a úloha Ivana Dérera vo vývoiji evan-
jelického a. v. cirkevného školstva v medzivojnovom 
období.  Ich prínosom je významné rozšírenie pozna-
nia v tejto oblasti politickej činnosti Ivana Dérera. 

Zdá sa, že dosiaľ najmenej preskúmané obdo-
bie politickej činnosti Ivana Dérera sú roky prežité 
v protektoráte, potom po oslobodení Československa 
a vytvorení stalinského    politického režimu po roku 
1948. Príspevky Xénie Šuchovej (Dérer v protekto-
ráte) a Dalibora Krčmářa (Dr. Ivan Dérer ve spárech 
gestapa) sa snažia mapovať Dérerove protifašistické 
postoje. Marcela Gbúrová (Nacionalistická  proble-
matika  v Dérerovej  knižnej  práci), Vladimír Goněc 
(Ivan  Dérer  v  aktivitách  za  demokratickú  ústavu 
(1946 – 1947), takisto Ján Mlynárik (Dérerov Anti-
fierlinger)  a Vít Černý  (Dérer  a Antifierlinger) pri-
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nášajú nové, zaujímavé, aj keď nie ucelené poznatky 
o politickej činnosti Ivana Dérera v období bojov za 
udržanie demokratického politického systému v Čes-
koslovensku. Príspevky  Norberta Kmeťa Dérerov 
politický proces v roku 1954 aj Vojtecha Čelku Ivan 
Dérer – posledná etapa mapujú dosiaľ málo preskú-
mané obdobie politickej činnosti Ivana Dérera v ro-
koch 1948 – 1968. Obaja autori metodologickým 
prístupom, využívajúc archívne pramene, sa zamerali 
skôr na historické (či životopisné) hodnotenie posled-
nej etapy života  Ivana Dérera. Ich pohľad je vhodne 
doplnený rodinnou etudou Aleny Bartlovej Aj politik 
má svoje súkromie.

Ako v každej dobrej vedeckej práci, aj táto je 
doplnená podrobným zoznamom použitej literatúry 
a prameňov, obsahuje Summary v anglickom jazyku, 
menný register a zoznam autorov.

Publikácia o Dr. Ivanovi Dérerovi je výsledkom 
vedeckej konferencie o tomto významnom sloven-
skom a československom politikovi. Hoci jednotlivé 
príspevky sú rôznorodé (ako to inak ani nemôže byť), 
vedúci projektu Dr. Miroslav Pekník, CSc. sa ich 
predsa snažil usporiadať tak, aby vytvárali čo možno 
najvernejší obraz o politickej činnosti Dr. Ivana Dére-
ra i o jeho osobnosti. Záverom možno podotknúť, že 
v niektorých štúdiách by sa žiadalo viac opierať sa 
o archívne pramene a nedávať miesto vedeckej po-
vrchnosti. Aj napriek tomu je táto publikácia prínosná 
a užitočná nielen pre odborné kruhy, ale aj širšiu ve-
rejnosť. Nie je a nemôže byť komplexným spracova-
ním politickej činnosti, politického myslenia Dr. Iva-
na Dérera. To bude iste predmetom ďalšieho výsku-
mu, pretože, ako konštatoval Dr. Miroslav Pekník, 
politické a právnické názory Dr. Ivana Dérera, jeho 
publicistické dielo, osobná účasť na tomto politickom 
procese  je  nielen  súčasťou  slovenského  politického 
myslenia, ale patrí do dejín československej i sloven-
skej  politiky. A spolu so zostavovateľom dodajme, 
že politická polemika, ktorej bol aktérom, nakoniec 
viedla i napriek jeho presvedčeniu ku konštituovaniu 
slovenskej štátnosti.                                   

Milan Čáky

KAROL R. SORBY a KAROL SORBY ml.: 
Blízky východ v medzinárodnej politike (1971 
– 1990). Bratislava, Vydavateľstvo EKONÓM 
2011; 266 s.   ISBN 978-80-225-3227-3 

Uplynulo len niečo vyše dvoch rokov, čo som re-
cenzoval monografiu doc. PhDr. Karola Sorbyho, 
DrSc., Blízky východ v medzinárodnej politike  (1918 

– 1945), a ten istý autor už predkladá ďalšiu mono-
grafickú prácu, ktorá sa zaoberá obdobím rokov 1971 
– 1990. Blízky východ a arabský svet patria už dlhé 
roky k oblastiam, ktoré oscilujú v centre medzinárod-
nej politiky a nie na jeho periférii. Na Slovensku sa, 
žiaľ, iba málo odborníkov seriózne zaoberá moderný-
mi dejinami arabského sveta, ktorého súčasťou je arab-
ský východ a naich čele je práve doc. Sorby. Fakulta 
medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity 
v Bratislave, je jediné vysokoškolské pracovisko na 
Slovensku, ktorá poskytuje svojim študentom študijnú 
špecializáciu Blízky východ v medzinárodnej politike, 
rozčlenenú do trojsemestrového výberového kurzu.  

Rok 1970 je v dejinách Blízkeho východu zlomo-
vý, lebo predčasnou smrťou egyptského prezidenta 
Džamāla Abdannásira 28. septembra 1970 odišiel 
muž, ktorý vyše pätnásť rokov výrazným spôsobom 
ovplyvňoval politické dianie na Blízkom východe. 
Možno súhlasiť s autorom, že tomuto mužovi sa do 
značnej miery podarilo Egypt umiestniť do centra 
troch významných okruhov: arabského, islamského 
a afrického, a obsadiť ho tak do úlohy, ktorú mu pred-
povedal vo svojej knižke Filozofia revolúcie.  Skutoč-
ným dedičstvom násirovskej revolúcie, ktorá ovplyv-
nila aj ten najvzdialenejší kút arabskej vlasti, bolo 
nielen odstránenie spoločenských rozdielov likvidá-
ciou vplyvu feudálnych a veľkoburžoáznych vrstiev, 
pozemková reforma, veľký pokrok v industrializácii 
krajiny a vybudovanie Vysokej priehrady, ale pre-
dovšetkým to, že dala Egypťanom pocit dôstojnosti 
a hrdosti na to, že rozvoj môže byť výsledkom ce-
lonárodného úsilia. Jeho odchod zmenil rovnováhu 
síl v arabskom svete a v Egypte, kde pätnásť rokov 
ovládal krajinu a prijímal všetky veľké politické roz-
hodnutia, a zanechal za sebou veľkú prázdnotu. Jeho 
nástupca Anwar as-Sádát mal ťažkú pozíciu: vo vzťa-
hu k Izraelu naďalej trval stav „ani vojna, ani mier“ 
a zakrátko sa ukázalo, že USA nemajú v úmysle vy-
vinúť dostatočný tlak na Tel Aviv, aby stiahol svoje 
vojská z okupovaných území za podmienok, ktoré 
by neboli pre Arabov úplne ponižujúce. Z existujú-
ceho prímeria však plynuli výhody predovšetkým pre 
Izrael, ktorý by bol uvítal jeho neobmedzené trvanie. 

* * * * *

A tu sa začína odvíjať vývoj v jednotlivých kraji-
nách Blízkeho východu, kde permanentnú prítomnosť 
medzinárodných vzťahov zabezpečujú dva dôležité 
prvky: ropa a Izrael. Cez prizmu týchto prvkov treba 
analyzovať politický aj hospodársky vývoj regiónu, 
a to v období posledných dvoch dekád studenej vojny 
medzi superveľmocami. Na ich pozadí sa odohráva-
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jú aj regionálne, medziarabské konflikty, náboženské 
a sektárske konflikty a výrazne ich ovplyvňuje aj 
nerovnomerné rozloženie vplyvu spoločenských síl, 
keď pálčivé problémy doby majú riešiť polofeudálne 
režimy, ktoré ešte len čakajú na buržoáznu revolúciu, 
s režimami „revolučnými“, ktoré sú tiež totalitné. 

Popredný slovenský arabista-historik Karol R. 
Sorby v predkladanej publikácii zohľadňuje všetky 
zložité komponenty dvadsaťročného vývoja tohto 
turbulentného regiónu a skladá ich do vyváženého 
celku. V jednotlivých kapitolách sa zaoberá vývojom 
v Egypte, Sýrii, Libanone, Jordánsku a Saudskej Ará-
bii, navyše, na lepšie pochopenie náboženského radi-
kalizmu, pridal kapitolu Korene militantného islamu 
na Blízkom východe. Prácu vhodne doplnil tromi ka-
pitolami z pera svojho syna, tiež arabistu a historika, 
PhDr. Karola Sorbyho ml., PhD. Prvá z nich teore-
ticky zdôvodňuje vzťah medzi islamom a národným 
štátom, čo je veľmi potrebné na pochopenie rozdielov 
medzi Orientom a Okcidentom. Ďalšia kapitola rozo-
berá situáciu v Iraku Saddáma Husajna v 70. rokoch 
20. storočia a hovorí o príčinách iracko-iránskej voj-
ny v 80. rokoch. Na tú nadväzuje posledná kapitola 
o príčinách krízy a vojny v Zálive v roku 1990, po 
ktorých sa na Blízkom východe začína doteraz trva-
júci „pax americana“.    

Práca Blízky  východ  v  medzinárodnej  politike 
(1971  –  1990) spĺňa všetky požiadavky kladené na 
monografiu tohto charakteru: je relatívne stručná, ale 
zároveň osvetľuje všetky zásadné problémy charakte-
rizujúce vývoj blízkovýchodnej arabskej spoločnosti 
v sledovanom období. Pri zachovaní vysokých vedec-
kých nárokov obaja autori zrozumiteľnou formou pri-
bližujú zložité problémy nielen vysokoškolským po-
slucháčom, ale aj širšej slovenskej odbornej komunite 
a záujemcom o dianie v tomto nepokojnom regióne. 

Pri koncipovaní rukopisu doc. Sorby úspešne nad-
viazal na svoju poslednú rozsiahlu monografiu Jún 
1967.  Šesť  dní,  ktoré  zmenili  Blízky  východ, ktorá 
vyšla v závere roka 2010. Vo všetkých kapitolách sú 
zdôrazňované medzinárodnopolitické aspekty vývo-
ja jednotlivých arabských krajín v uvedenom obdo-
bí. Obidvaja autori citlivo skĺbili syntetickú metódu 
s analytickou a v celej práci uplatnili pre lepšiu pre-
hľadnosť aj dôsledný chronologický postup.  

Záverom chcem poukázať na niekoľko osobitne 
závažných skutočností riešených v predkladanej mo-
nografii, bez ktorých nie je možné pochopiť všetky 
súvislosti diania na blízkovýchodnej politickej scéne. 
Predovšetkým je to dobre doložená analýza záujmov 
superveľmocí o získanie, resp. udržanie si vplyvu 
v tomto geostrategicky významnom regióne. Nie 
menej dôležitý je kritický pohľad historika na drama-

tický vývoj arabsko-izraelských vzťahov na pozadí 
dvoch arabsko-izraelských vojen (1967 a 1973) a na-
priek mnohým rezolúciám OSN dodnes uspokojivo 
a spravodlivo nevyriešený problém palestínskych 
Arabov, ktorý v novej, ešte výbušnejšej podobe, pre-
trváva do našich dní.  

Monografia otca a syna Sorbyovcov je kvalitatív-
nym obohatením našej historickej a politologickej 
literatúry. Bude nepochybne prínosná pre každého, 
kto chce lepšie pochopiť dianie na Blízkom východe. 

Ladislav Drozdík

PROROK, VLADIMÍR – LISA, ALEŠ.: Teorie 
a  praxe  řešení  politických  konfliktů.  Praha: 
Grada Publishing, a. s., 2011; 160 s. ISBN 978-
80-247-3027-1

Problematika riešenia konfliktov, tých politických 
nevynímajúc, je vo vyspelých častiach sveta objektom 
rozsiahleho odborného i laického záujmu už mnoho 
rokov. Napriek tomu (alebo práve preto), že táto téma 
má prevažne interdisciplinárny charakter, svoje špeci-
fické miesto si našla aj v politológii, ktorá je napokon 
sama o sebe vedou značne členitou. K rozvoju vedec-
kého prístupu k skúmaniu konfliktov, čiže konflikto-
lógie, dochádza v ostatnom čase na viacerých akade-
mických a výskumných pracoviskách, a to predovšet-
kým v zahraničí. Medzi oblasti s najdlhšou tradíciou 
patrí v tomto smere anglosaská politická veda. Práve 
na jej knižné a časopisecké výstupy boli takmer vý-
lučne odkázaní autori pracujúci v tomto geografickom 
okruhu vlastne od kreovania autonómnej politológie 
v Slovenskej republike a Českej republike až done-
dávna. Najnovšia publikácia renomovaných českých 
autorov Vladimíra Proroka a Aleša Lisu, venovaná 
teórii a praxi riešenia (najmä) politických konfliktov, 
predstavuje významný tvorivý počin politologického 
bádania, „zapĺňajúci medzeru“ v tejto oblasti.

Autori, uvedomujúc si komplexnosť látky a už 
spomínaný multi-, resp. interdisciplinárny prístup 
konfliktológie, sa podujali vytvoriť zrozumiteľný, 
zároveň však nezjednodušujúci text, ktorý by jasným 
spôsobom približoval viacvrstvovú problematiku 
konfliktov. Možno konštatovať, že tento zámer sa vy-
daril a rozsahom neveľká publikácia sa vyznačuje bo-
hatým, zároveň však dobre členeným obsahom. Zvo-
lený systémový prístup sa ukázal ako vhodný pre tento 
typ skúmanej problematiky. V piatich kapitolách Pro-
rok s Lisom „sprevádzajú“ čitateľa celým okruhom 
problémov, počnúc charakteristikou konfliktov, ich 
vznikom, podstatou, spôsobmi ich riešenia, stratégia-
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Recenzie a anotácie

mi a taktikami až po rozličné štýly vyjednávania. Už 
samotný výpočet čiastkových tém poukazuje na to, že 
akýkoľvek pokus o dôkladné spracovanie rozsiahlej 
problematiky konfliktov si vyžaduje využitie poznat-
kov viacerých vedných disciplín: politológie, socio-
lógie či psychológie. Skutočnosť, že v texte sa nachá-
dza rozsiahle množstvo definícií, členení a typológií, 
predurčuje dielo na využitie v pedagogickej praxi. 
Prehľadnosť odovzdávaných informácií zvyšuje aj 
množstvo obrázkov, tabuliek, a „rámčekov“ obsahu-
júcich príklady, ktoré približujú čitateľovi prepojenie 
teórie s jej praktickým (nielen politickým) uplatne-
ním. Medzi také príklady sa zaraďuje prevažne opis 
udalostí zo vzdialenejšej, ale aj celkom nedávnej mi-
nulosti, zväčša z oblasti medzinárodných vzťahov. 
Častými sú napríklad odkazy na americkú vojenskú 
angažovanosť (druhá svetová vojna, Vietnam, Irak, 
Afganistan) alebo na reálie a špecifiká českej politiky 
(pôsobenie Mirka Topolánka, problém amerického 
radaru v Českej republike a pod.). Pozitívne možno 
ohodnotiť taktiež vysokú úroveň grafickej úpravy tak 
jednotlivých častí, ako aj celej knihy.

Hoci spomínané pozitíva sú zjavné na prvý po-
hľad, tvorcom možno vyčítať aj drobné formálne 
nedostatky, ktoré pozorný čitateľ nemôže prehliad-
nuť. Medzi tie sa radí v zozname literatúry absencia 
(zrejme úmyselná) niektorých diel, odkazy ktorých 
sa nachádzajú v (nie veľmi početných, čo však treba 
oceniť) poznámkach pod čiarou. Ide o diela uvádzané 
napr. na s. 11, 23, 24, 29, 50, 71, 75 či 76. Spomí-
nané diela majú v texte rozličný charakter – raz sú 
citované, inokedy parafrázované a neraz na ne autori 
iba odkazujú. Ich nezaradenie do zoznamu literatúry 
je preto pomerne nepochopiteľné, najmä vzhľadom 
na fakt, že niektoré z publikácií, ktoré sa v zozname 
nachádzajú, nikde v diele citované, parafrázované ani 
odkazované nie sú. Takisto nie sú uvedené ani ako 
zdroj pod niektorým z obrázkov. Naopak iné, ako 
napr. práce J. Galtunga (1969), J. Plamínka (1994, 
2000, 2006) alebo V. Proroka a A. Lisu (2009) – súc 
začlenené do zoznamu – sú aj explicitne spomínané 
(niektoré i viackrát) priamo v texte knihy.

Malý obsahový lapsus sa autorom „podaril“ na 
s. 108, ked dávajú do čitateľovej pozornosti, okrem 
iných, aj otázku č. 17 nachádzajúcu sa na nasledu-
júcej strane v tabuľke č. 5, sprehľadňujúcej názory 
obyvateľstva. Takto označenú otázku však v spomí-
nanej tabuľke nenájdeme, keďže sa končí otázkou č. 
16. V tejto, ako aj v predchádzajúcej tabuľke, ozna-
čenej ako tabuľka č. 4 (s. 108), resp. v „rámčeku“ na 
s. 106, však nájdeme skratky českých politických 
strán (z ktorých niektoré už dnes aktívne nepôso-

bia). Napriek tomu, že od čitateľa sa zrejme čaká 
znalosť významu týchto skratiek, vhodné by – pre 
väčšiu zrozumiteľnosť – bolo zaradenie zoznamu, 
ktorý by vysvetľoval ich význam. Pokiaľ ide ešte o 
spomenuté obrázky a tabuľky, väčšej prehľadnosti 
celého diela by napomohol aj zoznam identifikujúci 
ich presné umiestnenie v knihe. Okrem uvedených 
menších nedostatkov má dielo prinajmenšom ďalšie 
dve zvláštnosti, ktorými sú absentujúci záver a znač-
ný počet prísloví a frazeologizmov rozmiestnených 
na rôznych miestach textu. Tieto skutočnosti však 
autorom rozhodne nemožno vyčítať. Po prvé synte-
tizujúca pasáž v podobe záveru či doslovu by možno 
logicky uzavrela knihu ako celok, takáto „povinná 
výbava“ však, paradoxne, vôbec nechýba. Charakter 
vecnej konklúzie majú v sebe obsiahnuté totiž jednot-
livé kapitoly a subkapitoly. Po druhé výraznejší počet 
ustálených slovných spojení nie je v rozpore s od-
bornosťou používaného jazyka. Naopak, tieto slovné 
výrazy vhodne dopĺňajú a ilustrujú situácie opisova-
né v texte, a to neraz plastickým, živým a pútavým 
spôsobom. Spojenia typu „keď sa rúbe drevo, lietajú 
triesky“ (s. 28), „zaspať na vavrínoch“ (s. 40), „kôň 
zahnaný do rohu kope“ (s. 40, 104), „po vojne je kaž-
dý generál“ (s. 47), „ťahať za kratší koniec“ (s. 141) 
či „nestratiť tvár“ (s. 140, 149) preto nepôsobia ani 
tak úsmevne (ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať), 
ako skôr explanačne a didakticky, čo istotne ocenia 
používatelia knihy z radov študentov.

Napriek prevažne teoretickému charakteru po-
znatkov uvádzaných v diele je potrebné zdôrazniť, že 
sú zároveň vhodnou bázou, na ktorú možno apliko-
vať praktické prípadové štúdie a analýzy. Autori tak 
úspešne vystúpili z úzkeho rámca teórie oddelenej od 
praxe – takého populárneho v dielach viacerých po-
litológov slovenskej i českej proveniencie – a nazna-
čili aj vhodný smer spôsobu spracúvania informácií 
podobného charakteru pre tvorcov takéhoto typu prác 
do budúcnosti. Najnovšia publikácia V. Proroka a A. 
Lisu má tak potenciál stať sa nielen prístupnou a pre-
hľadnou vysokoškolskou učebnicou či akýmsi „odra-
zovým mostíkom“ pre politických analytikov pri apli-
kácii teórie do komplikovanej a často málo prehľad-
nej politickej, resp. zahraničnopolitickej reality, ale 
aj „vademecum“ pre samotných politikov i politicky 
príliš neangažovaných občanov. Práve im totiž môže 
pomôcť zvládať fyzicky a psychicky náročné vyhro-
tené životné situácie, teda konflikty, ktoré – ako píšu 
autori v úvode svojej knihy – „sú štandardnou súčas-
ťou života jedincov i spoločnosti po tisícročia“ (s. 7).

Marián Sekerák
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