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Fenomén nedemokratických politických systémů se stal v posledních desetiletích jedním z nejvýznamnějších témat výzkumu v oblasti politické vědy a mezinárodních vztahů. Tento vývoj jsme záhy po roce 1989 mohli zaznamenat také v české politologii, byť cesta k bádání o nedemokratických režimech vedla většinou přes snahu o teoretickou konceptualizaci demokratického přechodu, resp. přes tranzitologii, která vykazovala tendence k ustavení samostatného podoboru v politické vědě. Cesta českých tranzitologů se ovšem brzy obrátila spíše ke konsolidologii, tj. k hledání předpokladů trvalého etablování demokratických mechanismů v politice konkrétních států, zatímco výzkum charakteristik a praktických projevů nedemokratických politických systémů byl spíše potlačen na úkor jiných témat.
O to významnější je každý badatelský přínos v oblasti výzkumu nedemokratických politických systémů. Takovým přínosem je i relativně krátká monografie dvou mladých politologů - Stanislava Balíka z Masarykovy univerzity v Brně a Michala Kubáta, který působí na Západočeské univerzitě v Plzni a rovněž na Univerzitě Karlově - Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů, zabývající se teoretickými koncepty nedemokratických režimů i praktickými projevy nedemokratické politiky ve vnitřní politice i mezinárodním kontextu.
V první kapitole autoři ukazují, že výzkum nedemokratických režimů byl ve druhé polovině jedním z témat, jimž byla věnována značná pozornost. Důvodem byl jak nástup nedemokratických režimů v meziválečném období - přičemž nejvíce pozornosti bylo věnováno výzkumu německého nacionálního socialismu a italského fašismu - tak i poválečná konfrontace se stalinským Sovětským svazem a jeho satelity. Nehledě na to můžeme podle autorů nejen v českém prostředí pozorovat neschopnost přesné typologizace a kategorizace jednotlivých typů nedemokratických režimů, což výrazně limituje diskusi o povaze a nebezpečnosti konkrétních nedemokratických systémů.
Z tohoto důvodu autoři nejdříve vymezují pojmový aparát, s nímž dále pracují. Hlavní dělicí linii kreslí mezi režimy totalitní a režimy autoritářské, přičemž se opírají zejména o klasické teoretické práce Z. Brzezinského, C. J. Friedricha, J. J. Linze, A. Stepana ad. V knize nechybí pojednání o historických typech nedemokratických režimů (tyranie, despocie apod.), ale hlavní pozornost věnují autoři vývoji nedemokratických režimů ve 20. století. Zcela jednoznačně se přiklánějí k tzv. rnodernistické škole výzkumu totalitarismu, podle níž se jedná o fenomén moderního věku - o tom svědčí název druhé kapitoly Totalitarismus jako moderní fenomén. Tento jasný příklon je bezpochyby možný, ale zasloužil by si podle mého soudu obsáhlejší vysvětlení, než je tomu v předkládané publikaci, kdy se autoři spokojili s jednou větou: "Totalitarismus jako politické uspořádání společnosti by měl být spojován s moderním věkem - 20. stoletím" (str. 21 ). Na druhé straně je třeba přiznat, že autoři věnují pozornost i primordialistické škole, zejména pak významnému brněnskému politologovi a právníkovi Vladimíru Čermákovi. Pozoruhodná je také podkapitola věnovaná sakralizaci a ritualizaci totalitních režimů (Totalitarismus jako politické náboženství).
Jedním ze zásadních rozdílů mezi totalitními a autoritářskými režimy je podle autorů přítomnost, či naopak absence mobilizačního faktoru. Zatímco autoritářské režimy jsou charakteristické apatií a pasivitou společnosti - autoritářský režim chce hlavně přežít - totalitní režimy obsahují výrazně dynamizující mobilizační složku. Snahou totalitních režimů je získat celou společnost pro ideje hlásané ideologickou avantgardou a také pro jejich šíření do okolí (nejlépe do celého světa). V autoritářském režimu znamená pasivita přežití, zatímco v totalitním systému je pasivita nebezpečná.
Velkou pozornost věnují autoři také klasifikaci autoritářských režimů. Hlavním motivem se zdá být snaha ,.rehabilitovat" některé osobnosti a jimi symbolizované politické režimy, které byly komunistickou ideologií označovány za fašistické, např. Frankův režim ve Španělsku (s příslušnou periodizací proměn režimu), Salazarův režim v Portugalsku či v českém diskurzu druhdy obsáhleji diskutovaný Pinochetův režim v Chile. Druhým motivem je pak snaha rozbít "mýtus" zcela poslušných totalitních satelitů totalitního Sovětského svazu. Autoři hájí spíše ideu autonomního vývoje v jednotlivých zemích sovětského bloku (po stalinském období se jedná o režimy autoritářské), přičemž zvýšenou pozornost věnují Maďarsku, a zejména Polsku. Zajímavým vodítkem pro tuto část práce je úloha armády jako vnitropolitického faktoru v analyzovaných zemích.
Ve druhé části knihy autoři představují krátké monotematické kapitoly věnované vybraným příkladům autoritářských a totalitních režimů. Vedle sovětského Ruska, resp. Sovětského svazu a nacistického Německa jsou prezentovány izolacionistické Albánie a kimovská Severní Korea se svou politikou čučche, Kambodža Rudých Khmerů, ale např. také D' Annunziova operetní Republika Camaro zřízená v roce 1919 v Rijece.
Recenzovaná kniha se zaměřuje spíše na "vnitropolitický" rozměr totalitní, resp. autoritářské politiky, ale neopomíjí ani "mezinárodněpolitickou" dimenzi. V prezentaci teoretických konceptů i konkrétních projevů nedemokratické politiky tak autoři zdůrazňují ideologickou i faktickou agresivitu zejména totalitních režimů včetně jejich snahy o " vývoz ideologie". V perspektivě moderních mezinárodních vztahů jsou zajímavé zejména pasáže věnované Libyi či teokratickému Íránu.
V knize, která může být pro zájemce o problematiku nedemokratických politických režimů kvalitním a spolehlivým průvodcem, nacházíme pouze málo chyb a nedostatků. Jediným zásadnějším může být občasná "komplikovanosť' textu, která nekoresponduje s deklarovanou snahou autorů napsat knihu pro širší okruh čtenářů, tj. nekoncipovat ji jako "přísně vědeckou". Naštěstí se v textu vět podobných té ze strany 69 ("Z hlediska panství je legitimiita neobyčejně nobilitující.") nevyskytuje pří1iš mnoho. Jako celek považuji Balíkovu a Kubátovu knihu za inspirativní a podnětný přínos do diskuse o nedemokratických politických režimech v českém odborném i veřejném diskurzu.
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