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“Referendum o rodine”

�1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné
spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

�2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia
nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

�3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní
v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samy
nesúhlasia s obsahom vyučovania?

účasť 21.4%90.3 %



Televízna debata “Pod lampou”, 
december 2014

2 obhajcovia, 2 kritici
a aktívny

moderátor

Otázka a odpoveď
Ako sa v občianskej sfére ustanovuje univerzálna legitimita partikularistických požiadaviek?

Zvlášť, ale nielen: Ako je v liberálnej demokratickej verejnosti možné presadzovať univerzálny
nárok právnych noriem ukotvených v náboženskej skúsenosti/ náboženských diskurzoch?

Odpoveď :... teoreticko-metodologická inovácia



Príspevok pragmatickej sociológie k 
Analýze verejných sporov

Post-štrukturalistický prístup – angažovaní aktéri sa vzťahujú ku konkrétnej situácií

Morálnosť ako významná kategória

Preklenutie individuálnej a kolektívnej roviny politického konania:
◦ Režimy angažovanosti

◦ Gramatiky spolupatričnosti a sporu (Thévenot 2014, Thévenot 2010)

Analytický prístup: kompromis režimov dobra (Ylä-Anttila & Luhtakallio 2016) vs. zmiešané
konštrukcie s dominantnou gramatikou (Thévenot 2010) vs. súhra/preplietanie gramatík (Eranti
forthcoming)

Primát gramatiky ospravedlňovania vo verejnom spore?

Tri gramatiky spolupatričnosti a sporu

Gramatika jednotlivca slobodne si
voliaceho z dostupných možností

Gramatika verejného ospravedlňovania
v rôznych režimoch dobra

Gramatika spriaznenosti ukotvenej
v zdieľaných common-places



Legitimizácia bez ospravedlňovania?
“Fakt je pre mňa toto dôležité”

Prejav intolerancie
(…) to, čo skutočne psychologicky funguje je toto, a to ukazujú

všetky prieskumy verejnej mienky psychologické, jasne, že to 

nehovoria otvorene, ale sú tu predsudky voči určitej skupine

obyvateľstva (…) a preto, treba to samozrejme zaobaliť 

sofistikovaným spôsobom, vznikla tu takáto iniciatíva. (Martin)

Nerieši problém
”(…) ja si myslím, že ste mali dať do toho referenda otázku

“Kríza rodiny je zlá.” Stavím sa, že dväťdesiat deväť

percent ľudí by to odsúhlasilo – ale nič to nezmení na tej

realite, že ten vývoj tu prebieha.” (Laco)

(Až na druhom mieste.)

(Účelnosť?)

Legitimizácia bez ospravedlňovania?
“Fakt je pre mňa toto dôležité”

Náboženská púť
“Pre mňa ten vonkajší svet je rozbúrené more, kde rodina je pre mňa kotva a 

prístav. To nie je blbosť. To je niečo, čo ma vie nasmerovať (…) a pre čo sa oplatí 

žiť. To referendum bolo veľmi nepochopené, ono nie je o zákaze. Ono je o tom, že 

táto hodnota vás môže naplniť. To je kontemplácia nad krásou.“ (Anton)

Marketingová stratégia
(…) média sa nezaujímali vôbec o nejaké manželstvo a rodinu dva tri 

roky dozadu. Teraz tu sedíme a diskutujeme, pokojne normálne, o 

témach, ktoré sú totálne podstatné pre človeka, to znamená, že sa

dostáva naše slovo tam, kam sa má. (Anton)

Vyznavačský akt
Pozri, pri referende nejde o samotné otázky, ide o postoj, kedy si ľudia si

vlastne povedia o tom, že „fakt je pre mňa toto dôležité, fakt je pre mňa

dôležitá tá rodina, pre mňa je dôležité manželstvo, pre mňa je dôležitý ten 

trvalý záväzok, pre mňa sú dôležité tie deti (…) (Anton)

Prejav intolerancie
(…) to, čo skutočne psychologicky funguje je toto, a to ukazujú

všetky prieskumy verejnej mienky psychologické, jasne, že to 

nehovoria otvorene, ale sú tu predsudky voči určitej skupine

obyvateľstva (…) a preto, treba to samozrejme zaobaliť 

sofistikovaným spôsobom, vznikla tu takáto iniciatíva. (Martin)

Nerieši problém
”(…) ja si myslím, že ste mali dať do toho referenda otázku

“Kríza rodiny je zlá.” Stavím sa, že dväťdesiat deväť

percent ľudí by to odsúhlasilo – ale nič to nezmení na tej

realite, že ten vývoj tu prebieha.” (Laco)

Katalyzátor osvetovej diskusie
“Môže to prospieť jednak ak bude úspešné, ale iba úspech v zmysle

väčšieho počtu hlasov by bol málo, úspech ja by som vnímal iba ak sa

podarí ľuďom vysvetliť a ukázať podstatu manželstva a rodiny.” (Juraj)

(Až na druhom mieste.)

(Účelnosť?)

(Kolonizácia?)



Príklad kompozície verejného sporu: 
Odmietneš mať deti – “nenaplníš úlohu”? 

Moderátor: Ale, (...) rozumieš, (…) Ja som vyrastal v ateistickom prostredí– ty asi nie, tak v ateistickom prostredí minimálne to nie je 
tak, že sa ľudia pozerajú do zákonov, že čo sa tu píše o manželstve, aha, že máme úlohu mať deti, tak poď, ideme mať DETI, alebo že 
máme úlohu byť si verní, tak poď, ideme si byť verní, lebo je to v zákone, ale je to teda v tom SRDCI, prepytujem, ateistickom.

Anton: Ale na to - v tom srdci ateistickom, keď ideš a povieš, že áno tej svojej žene, a povedal by si jej, že NIE, ja s tebou deti 
nechcem mať - zranilo by ju to.

Moderátor: Ale to je vec nejakej dohody asi, ale – no dobre.

Anton: No dobre, ale keď to bude bez toho, a povieme si že len takto. Že bez detí. Tak ja si myslím, že (mľask) niečo - to pravé 
orechové, to “dobrodružstvo” (nezroz.) sa strašne stratí. 

Moderátor: Dobre a ja s tým ináč aj súhlasím, len sa bránim tomu, aby sme to prikazovali, dávali úlohy v zákone. 

Anton: (mľask) Pozri. Eh, zákon hovorí o tom, ako to poníma spoločnosť. A tá spoločnosť hovorí: Zažite to dobrodružstvo lásky! 
Potrebujeme to (hovoria jeden cez druhého)-

Moderátor: -(A toto je presne, s čím ja nesúhlasím, mňa) vôbec nezaujíma, čo mi hovorí spoločnosť, čo je pravé orechové pre mňa. 
Vôbec ma to nezaujíma.

Anton: No však dobre, no tak, ide o to, že spoločnosť CHCE nejakým spôsobom prežiť…

Common-place

Slobodná voľba

Slobodná voľba/ 
Common-place

Verejné dobro

Verejné dobro/ 
Common-place

Slobodná voľba

Common-place

Common-place

Závery
Alternácia gramatík spolupatričnosti a sporu: mimovoľná ale i strategická zmena gramatiky

umožňuje z(ne)výhodňovať dané typy tvrdení o tom, čo je pre “nás” dobré.

Gramatické amalgámy: Metafory, symboly, osobné svedectvá či apely na zdieľanú skúsenosť

zároveň v konverzácii často fungujú bok po boku rôznych “racionálnych” (t.j. pre verejnosť

formátovaných, abstrahovaných) argumentov. 

Sekulárna civilita: Náboženská autorita miestami uviazla medzi verejnou ospravedlniteľnosťou a 

samozrejmou danosťou (obeťa pre rodinu, úloha plodiť deti, manželské dobro …). Je preklad do 

občianskej reči (Habermas) vôbec možný?
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