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	 Každá	pliaga	sa	raz	skončí.	Aj	ten	v	roku	
2020	 najčastejšie	 skloňovaný	 vírus.	 Keď	 za-
čal	vyvádzať	pod	Himalájami,	v	najľudnatejšej	
krajine	sveta,	dívali	 sme	sa	naň	so	založený-
mi	 rukami.	 Európa	 a	Amerika	mali	 dosť	 času	
pripraviť	sa.	Ľahtikárski	hazardéri	v	najvyšších	
pozíciách	 pripomínali	 víkendového	 návštev-
níka	 veľhôr,	 ktorý	 sa	 s	 reklamným	 úsmevom	
a	 so	 založenými	 rukami	 díva,	 ako	 sa	 z	 proti-
ľahlého	svahu	rúti	s	rachotom	obrovská	lavína.	
COVID-19	 sa	 nešíri	 sám,	 často	 mu	 pomáha	
nerozumný	Homo	sapiens.	
	 Na	bilbordy	a	reklamné	šoty	sa	dá	zavesiť	
takmer	všetko.	Podstata	jedincov	ani	inštitúcií	
nespočíva	v	 tom,	ako	sa	 tvária,	čo	si	o	sebe	
myslia,	 čo	si	 o	nich	myslia	 iní	 a	 ako	sú	pre-
zentované	mainstreamom,	ale	ako	konajú.	A	to	
najmä,	keď	treba	veci	meniť.	Európska	únia	sa	
ukázala	ako	zoskupenie	do	pohodlia	a	dobrého	
počasia.	 Nejde	 o	 superštát.	 K	mnohým	 úko-
nom	jej	chýbajú	kompetencie.	Má	však	 jednu	
možnosť:	koordinovať	úsilie	svojich	27	členov.	
A	to	sa	dlho	veľmi	nedialo.	Jej	spánok	priniesol	
nielen	 zbytočné	 obete,	 ale	 aj	 rozsah	 ekono-
mickej	krízy,	ktorá	môže	vyvolať	spoločenské	
otrasy.
	 Sloboda	 nie	 je	 izolovaný	 pojem.	 Bez	
skĺbenia	 s	 reálnym	 poznaním	 nevyhnutnosti	
a	zodpovednosti	ostáva	iba	heslom	užitočným	
počas	 kampaní.	 No	 keď	 sa	 spojí	 s	 hedonis-

tickým,	 rozkošníckym	
egocentrizmom,	 nejde	 už	

o	slobodu,	ale	o	jej	karikatúru.	
Slovo	 bezpečnosť	 vnímame	 cel-

kom	inakšie	ako	na	začiatku	zimy.
	Kritická	 doba	 ľahšie	 odkrýva	 skutočné	

boľačky,	umožňuje	poznávať	charakter	a	pri-
pravenosť	človeka,	komunity,	 inštitúcií,	konti-
nentu	i	ľudstva.	Tých,	čo	chcú	prežiť,	učí	zba-
vovať	sa	predsudkov,	falošných	ideologických	
stereotypov,	vybičovaných	vášní	a	rozhodovať	
vecne,	konkrétne	a	pragmaticky.
	 Svet	 sa	 po	 skončení	 pandémie	 nevráti	
do	 starej	 podoby.	 Toľkokrát	 zatracovaná	 se-
bestačnosť,	 zjednodušene	 interpretovaná	 ako	
čosi	 spiatočnícke,	 zápecnícke	 a	 izolacionis-
ticko-nacionalistické,	 sa	 ukazuje	 prospešná.	
Pandémia	 vyvracia	 verejné	 prezentovanie	
a	neustále	opakovanie	priorít	hodnôt,	resp.	ich	
poradie.	 Kult	 pohodlia	 a	 konzumu,	 roky	 pod-
porovaný	stupídnou,	 no	efektívnou	 reklamou,	
sa	 nestal	 výdobytkom	 ekonomicky	 rozvinutej	
civilizácie,	ale	jej	strategickou	slabosťou.
	 Homo	 sapiens	 urobil	 zo	 seba	 najzrani-
teľnejší	 druh.	 Preferencia	 súkromného	 zdra-
votníctva	 nezabezpečuje	 istoty	 ani	 elitných	
pacientov.	 Koronavírus	 nepozná	 ani	 sociálne	
hranice.	Bezpečne	sa	necítil	ani	thajský	kráľ	so	
služobníctvom	v	luxusnom	hoteli	v	Bavorsku.	

Svetozár Krno
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The article deals with the concept of authoritarianism and oligarchy in 
the 21st century. Through the theories of authoritarianism and theories of 
integration it discusses the return of elements of authoritarianism to the 
ruling and political systems of European countries. The article is based on 
the premise that democracy is suppressed or never was fully implemented 
in Eastern Europe, rather, we can speak of a hidden oligarchy and that 
means, authoritarianism never disappeared and was never displaced by 
democracy. 

	 Kto	nám	v	skutočnosti	vládne?	Sú	nami	vybe-
raní	zástupcovia	do	zastupiteľských	zborov	v	parla-
mentných	 demokraciách	 prostredníctvom	 tajných,	
všeobecných	 a	 „slobodných“	 volieb	 skutočne	 ne-
závislí	 a	 obhajujú	 naozaj	 záujmy	 svojich	 voličov?	
Nepoťahuje	 skôr	 nitkami	 moci	 niekto	 z	 pozadia?	
Podobné	 otázky	 víria	 aj	 v	 slovenskej	 spoločnosti.	
Otvorene	sa	hovorí	 o	 vláde	oligarchie.	Dokonca	aj	
výkladná	 skriňa	 demokracie,	 za	 ktorú	 sa	 považujú	
Spojené	štáty	americké	si	nemôže	byť	istá,	či	týmto	
fenoménom	nebola	postihnutá	 tak,	ako	 to	dokazu-
je	 štúdia	Martina	 Gilensa	 and	 Benjamina	 I.	 Pagea	

Testing Theories of American Politics:Elites, Interest 
Groups, and Average Citizens,	 publikovaná	v	Sep-
tembri	2014	online	Cambridge	University	Press.	Čo	
si	však	pod	pojmom	oligarchia	predstaviť?	Prečo	by	
sme	pri	podozrení	možnosti	uchopenia	moci	oligar-
chiou	spozornieť?	A	aký	súvis	má	vláda	oligarchie	
s	autoritarianizmom?	Môže	byť	oligarchia	demokra-
tická?	

	 Pojmom	autoritarianizmus	označujeme	všetky	
politické	systémy,	v	ktorých	skutočnú	moc,	a	teda	
aj	možnosť	konečného	rozhodnutia	v	mene	spoloč-

Vláda,	v	ktorej	má	moc	malá	skupina,	zvyčajne	bohatých,	ľudí
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nosti,	 má	 úzka	 skupina	 konkrétnych,	 privilegova-
ných	osôb,	skupín	či	tried.	Táto	pozícia	je	zvyčajne	
daná	príslušnosťou	k	určitej	rodine	(vtedy	hovoríme	
o	 aristokratických	 alebo	 monarchistických	 zriade-
niach),	 k	duchovenstvu	 (v	 tomto	prípade	 ide	o	 te-
okracie)	 alebo	 mocenskému	 faktoru	 iného	 druhu,	
napríklad	 k	 armáde,	 pôde	 alebo	 finančnému	 kapi-
tálu.	Niektoré	autoritárske	režimy	vládnu	brutálnym,	
absolutistickým	 spôsobom,	 iné	 vytvárajú	 zdanie	
demokracie	prostredníctvom	vytvárania	politických	
strán	a	organizovaním	volieb,	ktoré	-	podľa	teórie	by	
mala	vždy	vyhrať	vládnuca	strana	-	v	súčasnej	reali-
te	vyhráva	ten,	kto	viac	zaplatí,	kto	viac	manipuluje,	
kto	viac	investuje,	ako	potvrdzuje	aj	vyššie	spome-
nutá	štúdia	Martina	Gilensa	and	Benjamina	I.	Pagea.	
Teória	za	najzákladnejšie	rozlišovacie	kritérium	me-
dzi	demokraciou	a	autoritárstvom	považuje	posúde-
nie,	či	a	v	akej	miere	sú	vládcovia	nútení	brať	zreteľ	
na	vôľu	a	záujmy	svojich	občanov	v	takom	zmysle,	
v	akom	si	ich	sformulovali	samotní	občania.	Teda,	
či	majú	občania	možnosť	volať	vládnuce	elity	za	ich	
rozhodnutia	na	zodpovednosť	alebo,	či	si	tieto	elity	
môžu	dovoliť	hlas	občanov	jednoducho	ignorovať.	

	 K	 autoritatívnym	 systémom	 radíme,	 okrem	
iných,	oligarchiu	či	oligokraciu,	ktorú	slovníky	zvyk-
nú	jednoducho	definovať	ako	nedemokratickú	formu	
vlády	úzkej	skupiny	najbohatších	osôb1	v	štáte	bez	
akejkoľvek	 kontroly	 zo	 strany	 spoločnosti2.	 Pojem	
pochádza	 zo	 starovekého	 Grécka	 a	 opisoval	 for-
mu	vlády,	v	ktorej	pri	moci	v	mestskom	štáte	bola	
najbohatšia	 skupina	 občanov.	 Aristoteles	 spolu	
s	Platónom	považovali	takúto	formu	za	jednu	z	tých	
najhorších.	 V	 súčasnosti	 je	 vnímaná	 ako	 skupina	
najbohatších	 a	 tým	aj	 najvplyvnejších	 osôb	 v	 štá-
te,	uplatňujúcich	si	svoju	moc	z	pozadia	alebo	ako	
štátny	celok,	v	ktorom	sa	takýto	typ	vlády	uplatňu-
je.	Môžeme	 hovoriť	 o	 statických,	modernizačných	
či	 pretoriánskych	 oligarchiách,	 ale	 aj	 o	 neliberál-
nych	 alebo	 chybných	 a	 defektných	 demokraciách	
a	hybridných	režimoch3.	Moderná	oligarchia	vzniká	
v	 podmienkach	 vysokej	 akumulácie	 kapitálu,	 kedy	
sa	 záujmy	 monopolných,	 finančných	 a	 nadná-
rodných	 korporácií	 prelínajú	 s	 politickou	 mocou.	
Prostredníctvom	 takéhoto	 nastavenia	 si	 oligarchia	
našla	 spôsob	 ako	 sprivatizovať	 zisky	 a	 zoštátniť	
straty	 a	 náklady,	 čo	 spôsobuje	 nárast	 materiálnej	
a	spoločenskej	polarizácie.	Narastá	tak	vysoká	ne-
rovnosť	 v	spoločnosti	 a	pomyselné	nožnice	medzi	
najbohatšími	a	chudobnými	sa	neúmerne	roztvára-
jú,	stredná	trieda	postupne	zaniká,	až	sa	dostávame	
do	situácie,	kedy	1%	bohatých	vlastní	toľko,	čo	99%	
chudobných.	 Triedne	 vedomie	 a	 triedna	 solidarita	
najbohatších,	 alebo	 tzv.	globálneho	kapitálu	či	oli-
garchie	 v	 našej	 ére	 je	 priam	ukážková,	 je	 doslova	
globálna	 a	 kozmopolitná.	 Miestom	 jej	 združenia	
sú	 fóra	 v	 Davose	 a	 Dóha,	 chráni	 si	 svoje	 záujmy	
cez	korporátny	lobing,	a	ak	by	sa	ocitla	v	ohrození,	
táto	globálna	oligarchia	využije	svoju	globálnu	po-
litickú	moc	 na	 potrestanie	 akéhokoľvek	 odporu	 za	
asistencie	 svojho	 úslužného	mediálneho	 impéria4.	
Do	nezávislých	krajín	penetruje	tak,	že	sa	napojí	na	
rodiacu	 sa	 miestnu	 buržoáziu.	 Monopolný	 kapita-
lizmus	ovládol	svet	a	udržiava	väčšiu	časť	 ľudstva	
v	 chudobe,	 rozdeľujúc	 všetky	 zisky	 medzi	 hŕstku	
najmocnejších5

	 Podľa	Roberta	Michelsa	vo	všetkých	veľkých	
organizáciách	 a	 spoločnostiach,	 kde	 dominuje	
organizácia,	 bez	 ohľadu	 na	 to,	 či	 sú	 autoritárske	
alebo	demokratické,	skôr	či	neskôr	nastane	posun	
smerom	 k	 oligarchizácii	 a	 vláde	 oligarchie,	 keďže	
skupiny	 elít	 vznikajú	 v	 dôsledku	 nevyhnutnej	 špe-
cializácie.	Členovia	týchto	elít	majú	 lepšie	odborné	
znalosti	a	organizačné	schopnosti	ako	radoví	členo-

mostatných	 typov,	 a	 to	 byrokraticko-militaristické,	
režimy	organického	etatizmu,	mobilizačné	autoritár-
ske	 režimy	 v	 postdemokratických	 spoločnostiach,	
postkoloniálne	 mobilizačné	 autoritárske	 režimy,	
rasové	a	etnické	„demokracie“,	defektné	a	predto-
talitné	 režimy	 a	 posttotalitné	 autoritárske	 režimy10 
(viď	Obrázok	č.	1).

Obrázok	č.	1:	Trojrozmerný	model	autoritarizmu	podľa	Linza

Zdroj:	LINZ,	J.	J.	(2000)	Totalitarian	and	Authoritarian	Regimes:	With	a	major	new	introduction,	s.	175,	obrázok	4.1.

via	akejkoľvek	organizácie	a	navyše	sú	na	jej	fungo-
vaní	a	politicky	a	finančne	závislí.	Vodcovia	si	vytvá-
rajú	kompaktné	skupiny,	ktoré	im	pomáhajú	udržať	
sa	pri	moci	a	radoví	členovia	majú	sklon	k	ľahostaj-
nosti	 a	 ochote	 prijať	 svoje	 podriadené	 postavenie	
a	 rešpektovať	vodcu.	Výsledkom	tohto	procesu	 je,	
že	pasívna	 väčšina	 sa	podriadi	 aktívnej	menšine6.	
Michels	tento	proces	nazval	železným	zákonom	oli-
garchie7	a	nemožno	dnes	tvrdiť,	že	ide	len	o	nejakú	
okrajovú	 premisu,	 neverifikovateľnú	 v	 skutočnom	
politickom	živote.	Práve	naopak,	ukazuje	sa,	že	celá	
ľudská	spoločnosť	 je	ak	nie	oligarchizujúca	sa,	 tak	
prinajlepšom	hierarchická,	elitárska8.	

	 Juan	Linz	definoval	autoritársky	režim	ako	po-
litický	systém	s	limitovaným,	nie	však	zodpovedným	
politickým	pluralizmom	bez	vypracovanej	a	vedúcej	
ideológie,	ale	s	typickou	mentalitou,	bez	intenzívnej	
a	extenzívnej	politickej	mobilizácie	s	výnimkou	nie-
ktorých	etáp	vývoja	 režimu,	v	ktorom	vodca	alebo	
úzka	skupina	uplatňuje	moci	vo	vnútri	formálne	zle	
definovaných,	ale	v	celku	predvídateľných	hraníc9.	
Linz	 pracuje	 s	 tromi	 kľúčovými	 premennými,	 a	 to	
s	 limitovaným	 politickým	 pluralizmom,	 mentalitou	
a	 politickou	 mobilizáciou.	 Z	 týchto	 troch	 premen-
ných	 vytvára	 pomyselný	 trojrozmerný	 model	 au-
toritarizmu,	 ktorý	mu	 umožňuje	 bližšie	 klasifikovať	
autoritárske	 režimy	 a	 vyčleniť	 celkovo	 sedem	 sa-

	 Na	obrázku	prvá	os	znázorňuje	stupeň	politic-
kého	pluralizmu	od	neobmedzeného,	 ktorý	 by	mal	
byť	typický	pre	demokracie,	cez	limitovaný,	typický	
pre	autoritárske	režimy,	až	po	monizmus	totalitných	
režimov.	Druhá	os	vypovedá	o	stupni	ideologizácie	
režimu	od	prítomnosti	mentality,	 typickej	pre	auto-
ritárske	 režimy	 až	 k	 centrálnemu	 postaveniu	 ideo-
lógie,	 typickému	 pre	 totality.	 Tretia	 os	 vymedzuje	
mieru	 mobilizácie,	 alebo	 skôr	 stupeň	 politickej	
participácie	 obyvateľstva	 od	 celkovej	 depolitizácie	
spoločnosti	cez	apatiu	autoritárskych	režimov	až	po	
absolútnu,	organizovanú	mobilizáciu	más	v	 totalit-
ných	režimoch11.	

	 Podľa	Linza	 je	práve	 limitovaný	politický	plu-
ralizmus	tým	znakom,	ktorý	autoritársky	režim	odli-
šuje	od	neobmedzeného	pluralizmu	demokratických	
režimov	a	od	monizmu	totalitných	režimov.	Zároveň	
však	dodáva,	že	rovnako	ako	môžeme	hovoriť	o	li-
mitovanom	politickom	pluralizme,	 je	možné	 hovo-
riť	aj	o	 limitovanom	monizme,	pričom	oba	 termíny	
vlastne	ohraničujú	 pomerne	 široký	priestor,	 v	 kto-
rom	 sa	 autoritárske	 režimy	 pohybujú.	 Pluralizmus	
môže	byť	-	aj	v	demokraciách	-	 limitovaný	 legálne	
prostredníctvom	zákona,	alebo	 len	de	 facto	a	 jeho	
realizácia	 môže	 byť	 viac	 či	 menej	 efektívna,	 ob-
medzená	 dôsledne	 len	 na	 politické	 skupiny	 alebo	
rozšírená	 aj	 na	 skupiny	 záujmové.	 Zdrojom	 moci	
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v	 autoritárskych	 štátoch	 je	 zvyčajne	 individuálny	
alebo	 kolektívny	 vodca,	 nie	 strana.	 Strana	 je	 však	
výsledkom	spojenia	rozličných	prvkov,	je	skôr	hete-
rogénnou	skupinou	ako	jednotným	disciplinovaným	
celkom12.	 Politici,	 ktorý	 sa	 v	 takýchto	 systémoch	
dostávajú	k	moci,	pochádzajú	podľa	Linza	z	rôznych	
vplyvných	spoločenských	skupín,	no	svoju	pozíciu	
neodvodzujú	 len	od	týchto	skupín,	ale	aj	z	dôvery,	
ktorú	do	nich	vložila	 vládnuca	moc.	Proces	 získa-
vania	 členov	 elity	 je	 mechanizmom,	 prostredníc-
tvom	ktorého	sa	rôzne	sektory	a	inštitúcie	zapájajú	
do	 systému	 a	 vysvetľuje	 tiež	 charakter	 elity,	 ktorá	
a	zvykne	vyznačovať	heterogenitou	v	zázemí,	men-
ším	 počtom	 profesionálnych	 politikov	 a	 naopak	
vysokým	počtom	politikov	pochádzajúcich	z	byro-
kratických,	armádnych,	náboženských	alebo	 iných	
záujmových	 kruhov13.	 Pokiaľ	 ide	 o	 limitovaný	 po-
litický	pluralizmus,	 respektíve	monizmus	v	spoloč-
nosti,	autoritársky	režim	podľa	Linaza	nemá	tenden-
ciu	 úplne	 kontrolovať	 tvorbu	 záujmov	 spoločnosti	
a	absencia	jedinej	strany	vedie	k	zvyšovaniu	úlohy	
rôznych	laických	organizácii,	ktorých	činnosť	môže	
presahovať	 do	 politickej	 sfére,	 ale	 s	 podmienkou	
nutnej	lojality	k	režimu.	Pluralizmus	sa	prejavuje	naj-
mä	v	nepolitickej	sfére,	čo	poukazuje	na	to,	že	auto-
ritárske	 režimy	poskytujú	značný	priestor	cirkvám,	
akademickej	 obci,	 súkromnej	 sfére	 v	 oblasti	 pod-
nikania.	 Z	 charakteru	 a	 počtu	 inštitúcii	 a	 skupín,	
ktoré	môžu	 participovať	 na	moci	 a	 v	 závislosti	 od	
vylučovania	 z	 tohto	 procesu,	 umožňuje	 limitovaný	
politický	 pluralizmus	 typologizáciu	 týchto	 režimov.	
A	na	rozdiel	od	zvyšných	dvoch	znakov	–	mentali-
ty	 a	politickej	mobilizácie	–	umožňuje	merateľnosť	
a	 aplikovateľnosť	 teórie	na	 konkrétny	 režim14.	Na-
priek	 uvedenému,	 Linz	 ale	 konštatuje,	 že	 existujú	
režimy,	ktoré	nezapadajú	do	žiadnej	z	vymedzených	
kategórií,	 pretože	 sa	 pohybujú	 buď	 na	 hraniciach,	
alebo	 kombinujú	 viaceré	 prvky	 niekoľkých	 typov	
režimov.	 Naviac,	 je	 pri	 klasifikácii	 dôležité	 prihlia-
dať	na	historický	vývoj	a	modifikácie,	ktorými	režim	
počas	svojho	vývoja	prešiel,	čo	by	viedlo	k	 tomu,	
že	by	bolo	možné	rôzne	fázy	vývoja	daného	režimu	
priradiť	k	rôznym	typom	autoritarizmu15.	

POZNÁMKY

1 Najčastejšie	 ide	 o	 byrokratickoarmádne	 zorganizo-
vaných	 príslušníkov	 najbohatšej	 vrstvy	 s	 politickým	
vplyvom

2 Pozri	 napríklad	 Veľký	 sociologický	 slovník	 I	 A-O	
(1996)	s.	714;	ŽALOUDEK,	K.-HULCIOUS,	E.	(2004):	
Encyklopedie politiky,	 s.	 319;	 KICZKO,	 L.	 (1997):	
Slovník spoločenských vied,	s.	173

3 EZROW,	 N.	 (2018)	 Authoritarianism in the 21st 
Century, s.	84

4 BLAHA,	Ľ.	(2018):	Antiglobalista, s.	100
5 GUEVARA	 CHE,	 E.(2004)	 Global Justice, liberation 

and socialism,	s.18
6 PETRUSEK,	 M.	 (2013):	Mosca a Michels – „outsi-

deři“ politické sociologie?	s.	149-163
7 Železný	 zákon	 oligarchie	 –	 všetky	 veľké	 organizácie	

–	teda	aj	demokracie	–	majú	časom	tendenciu	trans-
formovať	sa	na	oligarchie

8 Aj	 v	 slovenskej	 spoločnosti	 sme	 sa	 mohli	 stretnúť	
s	 názorom,	 že	 je	 potrebné	 voliť	 bohatých	 politikov,	
pretože	 tí	 už	 nemajú	 tendenciu	 podľahnúť	 korupcii,	
nátlaku,	 lobingu,	 skrátka	 kradnúť.	 Táto	 premisa	 sa	

v	reálnom	živote	potvrdila	len	veľmi	málo.
9 Citované	 v:	 TOKÁROVÁ,	 Z.	 (2015)	 Nedemokratické 

režimy podľa Juana J. Linza	 a	 štátny	 režim	 na	
Slovensku	1939	–	1945	v	jeho	typológii,	s.	21

10 LINZ,	 J.	 J.	 (2000)	 Totalitarian and Authoritarian 
Regimes: With a major new introduction,	s.	184-261

11 LINZ,	 J.	 J.	 (2000)	 Totalitarian and Authoritarian 
Regimes: With a major new introduction,	s.	160-181

12 LINZ,	 J.	 J.	 (2000)	 Totalitarian and Authoritarian 
Regimes: With a major new introduction,	s.	161-162

13 LINZ,	J.	J.	(2000),	s.	161
14 LINZ,	J.	J.	(2000),	s.	168
15 LINZ,	J.	J.	(2000),	s.	181
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čínskou	kultúrou,	písmom	a	paletou	náboženstiev.	
Obidve	ďalekovýchodné	(či	vlastne	tri)	krajiny	zbli-
žuje	bohatá	mytológia	zachytená	v	kronikách,	ktorá	
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kráľovstiev)	 sa	 považuje	 budhistický	 mních	 Irjon	
(1206–1289).3	 Tretí	 významný	 zdroj	 pochádza	
z	pera	učenca	a	štátnika	Čong	In	Čia	(1396–1478),	
ktorý	vytvoril	dielo	Korjo sa	(História	Korjo).

	 Podľa	nej	a	mladších	stredovekých	kníh	prvým	
štátom	na	severe	kórejského	polostrova	sa	stal	Ko	
Čoson	(Starý	Čoson).	Udialo	sa	to	vraj	v	roku	2	333	
p.	n.	l.	Na	trón	sa	posadil	Tangun,	syn	nebies.	Mý-
tus	 významne	 pomáhal	 vytvoriť	 kórejskú	 národnú	
identitu.	Ostal	prítomný	aj	v	dnešných	oboch	kórej-
ských	štátoch.	

	 Viacerí	 kórejskí	mýtickí	 vládcovia	 sa	 narodili	
vo	vajciach.	Nebo	zohráva	kľúčovú	úlohu	v	osudoch	
krajiny.	Preto,	keď	sa	niečo	deje,	deje	sa	vraj	to	na	
popud	zhora.

PÄKTU-SAN – NEVYHASNUTÝ 
ZDROJ MÝTOV
	 Hwanung,	 syn	 nebeského	 vládcu	 Hwanina,	
v	sprievode	tritisíc	poddaných	zostúpil	pred	viac	než	
štyrmi	tisícročiami	z	Neba	na	Zem.	Na	sopke	Päktu-
-san	založil	mesto,	ktoré	sa	stalo	metropolou	prvej	
kórejskej	 ríše.	Boh-panovník	 ľudí	 nielen	 spravoval,	
ale	 aj	 učil.	 Raz	 ho	 navštívili	 medvedica	 a	 tiger.	
Obom	sa	zunovala	divočina.	Zatúžili	sa	presťahovať	
z	lesa	do	civilizácie.	Poprosili	božieho	syna,	aby	ich	
premenil	na	ľudské	bytosti.	

	 Hwanung	povedal,	že	im	splní	veľkú	túžbu,	ale	
pod	 podmienkou,	 že	 zvieratá	 prežijú	 v	 jaskyni	 sto	
dní	 a	 budú	 pritom	 jesť	 iba	 cesnak	 a	 horkú	 palinu.	
Najväčšia	mačkovitá	šelma	sa	po	niekoľkých	dňoch	
vzdala	a	odbehla	späť	do	húštiny.	Čierna	medvedica	
si	vedela	viac	odriekať.	Vydržala	a	premenila	sa	na	
krásavicu.

	 Panovník	 hľadal	 dievčine	 ženícha,	 ale	 ani	
jeden	 jej	nestál	 za	 to.	Napokon	sa	do	nej	sám	za-
miloval	a	zobral	si	 ju.	 Ich	prvorodený	syn	Tan-gun	
zjednotil	rozhádané	kmene,	založil	3.	októbra	2333	
p.	 n.	 l.	 kráľovstvo	 Čoson.	 Za	 hlavné	 mesto	 určil	
Asadal	 (dnešný	 Pchjongjang,	 metropola	 Severnej	
Kórey).

	 Tan-gun	stal	tak	prvým	predkom	Kórejčanov.	
Jeho	medvedí	pôvod	nie	je	ojedinelý.	Podobné	ľudo-
vé,	teda	nie	 literárne	mýty,	majú	viaceré	ďalekový-
chodné	národy.	

	 Päktu-san (Bielohlavá hora, mandžusky Gol-
min šanggijan alin,	 čínsky Čchang-paj šan, oba	
názvy	v	preklade:	Večne biela hora) leží	na	čínsko-
-kórejskej	 hranici.	 Vznikol	 po	 veľkom	 výbuchu.	Má	
sopečný	 pôvod.	 Dvíha	 sa	 do	 výšky	 2	 744	metrov	
n.	 m.	 Je	 najvyšším	 končiarom	 Kórey	 a	 čínskeho	
Mandžuska.	Severní	a	južní	Kórejčania	aj	Mandžuo-
via	ho	považujú	za	mytologické	miesto	zrodu	národa.	
Vyhasnutý	vulkán	ostáva	aktívy	ako	mýtotvorný	fak-
tor.	Spomína	sa	v	hymne	oboch	kórejských	štátov.

Ägukka (Pieseň lásky k vlasti,	1948)4

Pokým nevyschnú vody Východného mora,

pokiaľ sa z tváre Zeme nevytratí Päktu-san,

Boh bude ochraňovať náš národ.

Ako stáročná borovica na hore Nam-san5

odoláva vetrom a snehom

neoblomný je náš duch.

Ägukka (Pieseň lásky k vlasti,	1947)6

Prijmi kúzlo hory Päktu, 

hniezda ducha práce. 

Buďme jednotní a prví v pravde, 

kráčajme vpred v ústrety celému svetu. 

Krajina bola založená vôľou ľudu.

	 Čínsko-mandžuský	cisár	Kchang-si	z	dynastie	
Čching	prehlásil,	že	jeho	rod	pochádza	z	Päktu-sa-
nu.	Priestor	okolo	sopky	označil	za	zakázaný,	hoci	
sa	 počas	 jeho	 života	 spochybňovalo,	 že	 patril	 do	
Číny.

	 Severokórejský	 režim	 udržuje	 legendu,	 pod-
ľa	 ktorej	 zakladateľ	 štátu	 Kim	 Ir-sen	 (1912–1994)	
pod	vulkánom	organizoval	boj	proti	 japonskej	oku-
pácii	a	že	sa	tu	narodil	jeho	syn	Kim	Čong-il	(1941–
2011).	 Spolu	 s	manželkou	menom	Kim	Čong-suk	
(1917–1949)	patrí	medzi	„troch	veliteľov	Päktu-sa-
nu“.	Politický	systém	Kórejskej	 ľudovodemokratic-
kej	republiky	sa	opiera	o	prastarú	mytológiu.	Okríd-
lený	kôň	Čchollima	vystupuje	v	starej	literatúre.	Je	
príliš	 vznešený	 na	 to,	 aby	 ho	mohol	 osedlať	 oby-
čajný	smrteľník.	Cvála	rýchlejšie,	ako	letí	šíp,	ktorý	
vystrelil	 bohatier.	Keď	sa	v	 severnej	Kórei	 pokúsili	
medzi	rokmi	1958	až	1962	o	obdobu	čínskeho	Veľ-
kého	skoku,	iniciovali	zhora	rovnako	znejúce	hnutie,	
ktoré	pripomínalo	stachanovcov	v	Sovietskom	zvä-
ze.	Hnutie	Čchollima	pokračuje	dodnes.

	 Dvojica	kórejských	najvyšších	štátnikov	Mun	
Če-in	 (1953)	 z	 juhu	 a	 Kim	 Čong-un (1983)	 zo	
severu	 zakončili	 trojdňový	 summit	 oboch	 štátov	
v	 septembri	 2018	 podujatím,	 pri	 ktorom	 naviazali	
na	 spomínanú	mytológiu.	 Nechali	 sa	 vyviezť	 spo-
ločným	vozidlom	až	na	vrchol	sopky.	Tento	papa-
lášsky	výstup	má	silnú	symboliku	pri	zbližovaní	sa	
rozdeleného	polostrova.

etnickým	a	jazykovým	zložením,	písmom,	historic-
kými	tradíciami	a	náboženskou	skladbou	obyvateľ-
stva.	Pokým	v	Japonsku	sa	vysoký	podiel	občanov	
hlási	k	náboženskej	viere,	na	severe,	ale	aj	na	juhu	
polostrova	žije	vysoký	podiel	ateistov.	

	 V	Japonsku	sa	ľudová	slovesnosť	sa	šírila	dlho	
iba	ústne.	Prelom	nastal	v	8.	storočí,	keď	sa	filozof,	
básnik	a	politik	konfucián	Kibi	No	Makibi	(691–775),	
vrátil	 z	dlhodobého	pobytu	v	Číne,	odkiaľ	priniesol	
hru	go	a	mnohé	iné	inšpirácie.	Stal	sa.	Inicioval	prvé	
japonské	písmo	katakana,	 ktoré	vzniklo	zjednodu-
šením	jednotlivých	častí	(kata	znamená	po	japonsky	
„časť“)	a	redukciou	počtu	čínskych	znakov	kandži1,	
obľúbenej	najmä	u	budhistov,	lebo	im	pomáhala	pri	
výslovnosti	náboženských	textov.	

	 V	 nasledujúcom	 storočí	 nadviazal	 na	 jeho	
kroky	 Kúkaj2.	 Tento	 vzdelaný	 budhistický	 mních	
zostavil	slabičnú	hiraganu,	ktorá	znamenala	v		zjed-
nodušenie	 celých	 znakov	 kandži	 a	 mala	 ostrejšie	
znaky,	u	ktorých	už	predtým	došlo	k	desemantizácii	
a	 fonetizácii	 (stratili	 význam	a	stali	 sa	obyčajnými	
zvukmi,	aby	mohli	vyjadrovať	japonské	koncovky).	

	 V	 krajine	 vychádzajúceho	 slnka	 sa	 v	 súčas-
nosti	používajú	tri	systémy	písiem.

	 Aj	Kórea	pozná	viacero	písiem.	Kráľ	Sedžong	
Veľký	 (1418–1450)	 nariadil	 v	 roku	 1446	 zaviesť	
abecedu	 hangul,	 na	 severe	 nazývanú	 čosongul,	
ktorú	viacerí	vzdelanci	dlho	odmietali,	lebo	sa	im	vi-
dela	ľahko	naučiteľná.	Posmešne	mu	hovorili	amgul 
(ženská abeceda). Až v 19. storočí	 kórejská	vláda	
verejne	vyhlásila,	 že	sa	môže	používať	v	úradných	
dokladoch.	 Druhé	 písmo	 Hanči, hammun	 vzniklo	
včlenením	 čínskych	 znakov	 do	 kórejského	 jazyka,	
pričom	pôvodná	 „čínska“	 výslovnosť	 sa	prispôso-
bila	zásadám	kórejskej	 fonetiky.	Zodpovedá	 japon-
skému	kandži. 

	 Veľa	 svedectiev	 o	 kórejskej	 mytológii	 nám	
zachoval	 Kim	 Pu-sik	 (1075–1151).	 Tento	 kon-
fuciánsky	 učenec,	 básnik,	 vojvodca	 a	 štátnik,	 sa	
v	 roku	1145	stal	hlavným	zostavovateľom	najstar-
šej	 zachovanej	 päťdesiatdielnej	 kórejskej	 kroniky	
Samguk sagi	 (Dejiny	 Troch	 kráľovstiev,	 1279).	
Za	 autora	 kroniky	 Samguk jusa	 (Legendy	 Troch	
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ŠAMANIZMUS
	 Šamanizmus	 si	 udržuje	 silný	 vplyv	 v	 oboch	
kórejských	 krajinách.	 Táto	 prastará	 viera	 má	 veľa	
spoločných	 a	 blízkych	 znakov	 so	 šamanizmom	
na	Sibíri,	kde	asi	vznikla,	a	na	ruskom	Ďalekom	vý-
chode	 (napr.	 v	 Jakutsku).	Na	 polostrove	 sa	 ozna-
čuje	 slovami	manšin	 (viera	 v	 tisíc	 duchov)	 alebo	
musok	 (šamanské	mravy	a	obyčaje).	Nemá	štatút	
ani	formálne	štruktúry.	Ide	o	voľnú	neviazanú	tradí-
ciu	viery	a	zvykov.	Posvätné	knihy	zachytávajú	ritu-
ály	 obradov	 (kut),	 základné	 dogmy,	mýty,	 piesne,	
zaklínacie	a	predpovedajúce	formulky.	

	 Súčasný	 šamanizmus	 zakonzervoval	 mnohé	
znaky	prvotného	náboženstva,	prijal	viaceré	podne-
ty	z	mladšieho	budhizmu	a	konfuciánstva.	Kontakt	
s	 prvým	 smerom,	 ktorý	 prišiel	 z	 Číny,	 neprinášal	
veľké	škrípanie.	Budhisti	 považovali	 šamanské	uc-
tievané	 bytosti	 za	 prevtelencov	 vlastných	 bytostí.	
Konfrontácia	s	konfuciánmi,	ktorí	vyžadovali	pevné	
mravné	zásady,	zdržanie	sa	emócií	a	úctu	voči	inšti-
túciám	a	moci,	prebiehal	už	inak.	

	 Šintoizmus	presiaknutý	budhizmom	a	akcep-
tujúci	viaceré	staré	šamanské	tradície	dominuje	na	
japonských	 ostrovoch.	 V	 čistej	 podobe	 sa	 šíril	 v	
tradičnej	 agrárnej	 spoločnosti	 v	 období	 Jajoj (300 
p.	n.	l.	–	300	n.	l.).	Nadväzoval	na	animizmus	(uc-
tievanie	duchov	živej	aj	neživej	prírody)	a	šamaniz-
mus.	Udržiava	si	polyteistický	(uznáva	veľa	bohov)	
a	polycentrický	(nie	 je	organizačne	centralizovaný)	
charakter.	Rozmach	zažil	 v	období	Jamato	 (250	–	
710	n.	l.),	keď	vládcovia	rodov	(udži)	plnili	funkciu	
kňazov	(udži no kami), vytvorili	duchovný	most	me-
dzi	rodom	a	jeho	ochranným	kami,	udžigami	a	stali	
sa	mýtickými	predkami.	

	 V	medzivojnovom	období	sa	premiešal	s	ofici-
álnou	štátnou	ideológiou	nacionalizmu.	Keď	Japonci	
okupovali	 Kóreu,	 začal	 sa	 agresívne	 šíriť	 na	 po-
lostrove.	 Votrelci	 ho	 vnímali	 za	 svoju	 duchovnú	
zbraň.	 Spomedzi	 tunajších	 dlhodobo	 ukotvených	
náboženstiev	mu	 najviac	 konkuroval	 šamanizmus.	
Japonskí	 fašisti	 prenasledovali	 šamanistov	 a	 ničili	
im	svätyne.	Napriek	tomu	prežili	šamanské	hudobné	
nástroje,	piesne,	 tance	a	odevy.	Po	oživení	vznikla	
iba	v	Soule	stovka	skromných	chrámov.

	 Na	 polostrove	 žije	 do	 stotisíc	 šamanov.	 Ša-
manky	(mudan)	si	udržujú	v	hierarchii	silnú	pozíciu.	
Zvláštne	postavenie	majú	slepí	šamani	(pansu).	Sú-
časné	šamanské	sviatky	a	slávnosti	s	nimi	spojené	
sú	 vnímané	 značnou	časťou	 verejnosti	 ako	súčasť	
kultúrneho	dedičstva	národa.

	 Mytologická	 scéna	 je	 bohatá	 na	 bohov,	 bô-
žikov	 a	 duchov	 (šin),	 ktorí	 sa	 pohybujú	 nielen	
na	 hviezdach	 a	 súhvezdiach,	 ale	 sa	 ukrývajú	 aj	
pod	 každým	 tienistým	 stromom,	 v	 každej	 tmavej	
rokline,	 priezračnej	 bystrine,	 močiari,	 jazere,	 mori	
a	 iných	 vodách	 (mukvišin),	 končiaroch	 (sanšin),	
horskej	rokline,	na	každej	streche,	strope,	guľatine,	
polici,	v	dome	(kanšin),	potrubí,	krbe,	izbe,	kuchyni	
a	v	každom	džbánku.

	 Kórejčania	 si	 ctia	 staré	 stromy,	 bralá	 a	 jas-
kyne,	 ktoré	 pre	 nich	 znamenajú	 viac	 než	 prírodné	
výtvory.	Pred	chrámami	a	dedinami	a	na	križovat-
kách	stavajú	drevené	alebo	kamenné	stĺpy	 (čansi)	
a	stožiare	(sotte),	ktoré	majú	strážnu	funkciu.	Medzi	
duchmi	 prebieha	 jasná	 deliaca	 čiara	 –	 dobrí	 a	 zlí.	
Tradičné	 totemy	 predstavujú	 žaby,	 slimáky,	 draci,	
psi,	kohúti,	straky	a	iné	tvory.	

Spomeniem	 najznámejších	 kórejských	 duchov	
a	 démonov.	 Na	 nebi	 si	 vládu	 rozdelila	 pätica	 pod	
spoločným	 názvom	 O-ban-czan-gun.	 Stúpenci	
prastarej	 viery	 na	 ich	 počesť	 postavili	 stĺpy	 pred	
dedinami	vysoké	až	poltreťa	metra	s	vyrezávanými	
tvárami,	ktoré	pripomínajú	karikatúry,	ku	ktorým	na	
jar	a	jeseň	nosia	ovocie	a	ryžu.

	 Vo	vysokých	horách	vznikli	pod	stromami	ol-
táre	posvätené	duchom	hôr	 (San-sillion, San-šin-
-rijosan),	 ktorí	 strážia	 ženšen,	 ochraňujú	 lovcov	
jeleňov	a	 za	posla	používajú	 tigra.	O	mytológiu	sa	
opierali	aj	organizátori	zimnej	olympiády	roku	2018,	
ktorí	vybrali	dvojicu	maskotov.	V	Pjončangu	dodnes	
stoja	na	viacerých	miestach	vedľa	dve	sochy	–	čier-
ny	medveď	Pandabi	 (pandal	=	biela	škvrna,	 ktorú	
nosia	na	hrudi	medvede	ušaté,	bi	=	výkon)	a	biely	
tiger	Suhorang	(suho	=	ochrana,	rang	=	tiger).

	 Draci	 (Jon-šin)	 strážia	 vody.	 Nemajú	 oltáre.	
Šamani	pri	brehoch	riek	a	mora	sa	modlia	za	pokoj	
utopených.

	 Najčastejší	oltár	Son-hoan-dan	(Oltár	svätého	
kráľa)	pomáha	pútnikom.	Býva	postavený	z	kame-
ňov	 pod	 tieňom	 stromu,	 na	 ktorého	 vetvách	 vlajú	
kúsky	papiera,	handier,	vrecúšok	ryže,	starých	ode-
vov,	opotrebovaných	topánok	atď.

	 Duchovia	 To-di-čžun-šin a Czong-šin	 chrá-
nia	lokality.	Ľudia	im	dávajú	obete	počas	pohrebov	
a	stavajú	slamené	oltáriky	na	úpätí	hôr.

	 Na	niektorých	domoch	visí	papierové	vrecúško	
s	 ryžou	 ducha	 strechy	 (Son-čžju).	 Domu	 prináša	
šťastie	Tu-čžju	zobrazený	ako	zväzok	slamy,	kuchy-
ňu	On-čžju	(kúsok	papiera	alebo	handry	pri	krbe.

 Czou-sok	sa	stal	hlavným	ochrancom	rodiny.	
Jeho	 vnuk	San-čžin-czou-sok	 pomáha	 pri	 pôrode	
a	chráni	všetky	deti	do	veku	štyroch	rokov.

	 Skupina	Šin-czan	sa	skladá	z	desaťtisícov	niž-
šie	postavených	duchov.	Býva	zobrazená	v	podobe	
veľkého	vojaka	s	nápisom	„Ja duch, bývam tu...“

	 Ducha	Súhvezdia	Veľkej	medvedice	(Czo-oan)	
znázorňuje	tekvica	vyplnená	plátnom	a	papierom.	

 Tok-ga-bi	 predstavuje	 skupinu,	 ktorá	 vznikla	
z	 duší	 ľudí,	 ktorí	 zomreli	 náhle	 alebo	 násilne.	 Títo	
démoni	vzbudzujú	veľký	strach.	Pohybujú	sa	v	hor-
dách.	Hľadajú	potravu	najradšej	 tam,	kde	 ľudia	zo-
mierajú	vo	veľkých	množstvách.	

 Sateti	využijú	každú	zámienku,	aby	ubližovali	
ľuďom.	Šamani	bojujú	proti	ním	kúzlami.

	 Najviac	obáv	vzbudzuje	Mama Sonnym	priná-
šajúci	ovčie	kiahne.	

MLADŠIE NÁBOŽENSTVÁ

BUDHIZMUS
	 Budhizmus	 sa	 v	 ranej	 forme	 nazýval	ngadar.	
Ešte	pred	naším	letopočtom	sa	rozštiepil	na	dve	vet-
vy.	Hínajána (malý voz, vo	význame malá, úzka ces-
ta spasenia; hína v	palijskom	jazyku	znamená hanlivý	
výraz	– mrňavý)	sa	ukotvila	vo	východnej	Indii.	Šírila	
sa	južným	smerom	na	Šrí	Lanku,	do	Barmy,	Thajska,	
Kambodže,	 Laosu,	 Vietnamu	 a	 Indonézie.	 Hlásala	
návrat	 k	 pôvodným	 zdrojom	 budhizmu.	 Odvoláva-
la	sa	na	Tripitaku7.	Predstavovala	ortodoxný	smer.	
Spasenie	 sľubovala	 iba	 mníchom	 (lámom).	 Kládla	
pritom	dôraz	na	osobné	úsilie	jednotlivcov.	Z	raných	
foriem	hínajány	prežíva	iba	théraváda	(učenie	star-
ších	poriadkov)	založená	250	rokov	p.	n.	l.

	 Druhé	učenie,	mahájána (veľký voz; veľká, ši-
roká cesta spasenia),	preniklo	do	Nepálu,	Bhutánu,	
Číny	 (v	 4.–7.	 storočí	 tu	 nadobudlo	 silnú	 pozíciu),	
Kórey	(koniec	4.	storočia),	Japonska	a	Mongolska	
(6.	storočie).	Prispôsobovalo	sa	času,	odlišnostiam	
jednotlivých	krajín	a	miestnym,	najmä	ľudovým,	ná-
boženstvám.	 Sľubovalo	možnosť	 nirvány	 všetkým.	
Začalo	zbožšťovať	Budhu.

 Budhizmus (bulgjo) prišiel	do	Kórey	vo	štvr-
tom	storočí.	V	tom	čase	na	polostrove	nebola	jed-
notná	ríša.	Vedľa	základnej	trojice	kráľovstiev	–	Ko-
gurjo	 (37.	p.	n.	 l.	–	668),	Silla	 (57	p.	n.	 l.	–	935)	
a Päkče	(18	p.	n.	l.	–	60)	aj	ďalšie	malé	štáty	(napr.	
Kaja,	42	–	62).	Nová	viera	sa	rýchlo	premiešala,	po-
dobne	ako	v	iných	kútoch	sveta,	s	miestnym	šama-
nizmom.	Dnes	existujú	dve	základné	školy.	Väčšina	

Bronzový	BudhaAutor:	Prof.	PhDr.	Svetozár	Krno,	CSc.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jajoi
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jamato
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kami
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%BDtus
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kogurjo&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kogurjo&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Silla
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pekče&action=edit&redlink=1
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budhistov	sa	hlási	k	Čogje,	ktorú	zakladal	v	14.	sto-
ročí	mních	 Tarego	 Pou	 (1301–1382)	 zjednotením	
deviatich	 smerov	 čínskej	 tradície	 čchan.	 V	 rokoch	
1916	až	1923	sa	sformovala	škola	Wön.

	 Kráľ	Korjo	 zo	štátu	Kwangdžong	presadzoval	
konfuciánske	 učenie.	Podľa	čínskeho	vzoru	 zavie-
dol	systém	vzdelávania	a	periodického	preskúšava-
nia	úradníkov.	V	roku	1392	sa	konfuciánstvo	stalo	
štátnym	náboženstvom.

	 Kórejčania	prežívali	v	18.	storočí	duchovnú	krí-
zu.	A	tak	sa	obrátili	na	katolíkov.	Protestantizmus	sa	
na	polostrov	začal	šíriť	z	USA	najmä	po	roku	1884	
a	na	juhu	polostrova	po	druhej	svetovej	vojne.	Naj-
viac	 sú	 zastúpení	 presbyteriáni,	metodisti,	 baptisti,	
adventisti,	 anglikáni,	 letničiari	 a	 stúpenci	 Armády	
spásy.	

 Čchö Če-u	 založil	 v	 roku	 1860	 nábožen-
ské	 hnutie	 Tonghak,	 ktoré	 prerástlo	 do	 politického	
smeru.	Kritizoval	 panovnícku	 dynastiu	 a	 nastoľoval	
demokratické	 požiadavky.	 Inšpiroval	 roľnícke	 po-
vstania.8	Stal	sa	tŕňom	v	oku	vládnucej	vrstvy.	V	de-
cembri	1863	ho	uväznili	a	v	apríli	1864	popravili.	

	 Podobne	ako	v	prípade	českého	kazateľa	Jana	
Husa	(1369–1415)	a	mnohých	iných,	hnutie	prežilo	
zakladateľa-mučeníka	 a	 vyvolalo	 ďalšie	 povstania.	
Začiatkom	minulého	storočia	sa	z	neho	vyvinul	če-
ondoizmus (čchondogjo, Sekta nebeskej spásy),	
v	ktorom	politické	ciele	ustúpili	náboženským.	Ten-
to	smer	spája	prvky	budhizmu,	ateizmu,	konfucián-
stva	i	kresťanstva.	Hovorí	o	vytvorení	raja	na	zemi.	
Verí	 v	 jedného	 boha,	 Pána	 na	 Nebesiach.	 Neskôr	
ako	 v	 prípade	 konfuciánstva	 a	 taoizmu	 zbožštil	 aj	
svojho	zakladateľa.	

	 Táto	tradícia	presiaka	do	oficiálnej	štátnej	ideo-
lógie čučche9,	na	ktorú	sa	prvý	severokórejský	pre-
zident,	starý	otec	dnešnej	hlavy	štátu	prezidenta	Kim	
Ir-sen	odvolal	prvý	raz	v	prejave	28.	decembra 1955,	
ktorý	dostal	meno	„O odstránení dogmatizmu a for-
malizmu a zavedení čučche v ideologickej práci“.

	 V	 štátnej	 ideológii	 sa	 spájajú	 myšlienky	 ne-
okonfuciánstva,	 nacionalizmu,	 šamanizmu,	 starej	
kórejskej	mytológie,	moderného	ľudového	nábožen-
ského	 hnutia	 čeondoismu,	 stalinizmu a monizmu 
(viera	v	 to,	 že	všetko	má	 jednu	podstatu)	s	antro-
pocentrizmom10,	 kultom	osobnosti	 a	vodcovským	
princípom.	 Človek	 je	 považovaný	 za	 pána	 svojho	
osudu.	Veľký	dôraz	sa	stavia	na	zásade	sebestač-
nosti.	 V	 tomto	 duchu	 vytýčil	 tri	 základné	 princípy	
čučche	(v	prejave	„O socialistickom budovaní a ju-
hokórejskej revolúcii v Kórejskej ľudovej demokra-
tickej republike“,	14.	8.	1965):

1. čadžu,	t.	j.	nezávislá	politika

2. čarip,	t.	j.	ekonomická	sebestačnosť

3. čawi,	t.	j.	sebaobrana	vo	vojenskej	politike.

Roku	1996	pridal	štvrtý	princíp	songun (armáda	
prvá),	t.	j.	uprednostňovanie	armády.

Napriek	 úsiliu	 sa	 nepodarilo	 viditeľne	 rozšíriť	
čučche	za	hranice	štátu.	

 Dangunizmus	 (daejongismus)	 vznikol	 na	 za-
čiatku	20.	storočia.	Považuje	 legendy	za	pravdivé.	
Uznáva	 jedného	 boha	 určeného	 pre	 Kórejčanov,	
ktorý	 ako	 legendárny	 kráľ	 Tangun	 (Dangun)	 vládol	
nad	 kórejskou	 ríšou	 asi	 pred	 piatimi	 tisícročiami.	
Dôraz	sa	kladie	na	národnú	identitu	a	 jednotu	 ľudu 

(minjok).	Podporuje	kórejský	nacionalizmus.	Nemá	
pevné	organizačné	štruktúry.	Vrchol	zažil	v	dekáde	
po	tom,	čo	Japonci	v	roku	1910	obsadili	Kóreu.	Stal	
sa	symbolom	boja	za	nezávislosť.	Po	druhej	sveto-
vej	vojne,	keď	sa	táto	túžba	naplnila,	začal	upadať.

 Daesun Džinrihoe	bolo	založené	v	roku	1969.	
Predstavuje	 pokus	 o	 zlúčenie	 konfuciánstva,	 bud-
hizmu,	taoizmu	a	čeondoizmu.	

záznamy,	 720),	 písanej	 v	 čínštine	 podľa	 vzoru	 čín-
skych	 historických	 prác,	 od	 ktorých	 prebrali	 štýl	
a	 niekedy	 i	 celé	 vety	 a	Manjóšú	 (Zbierka	 desaťtisíc	
listov,	760),	ktorá	obsahuje	4	516	japonských básní 
od	561	autorov	(z	toho	70	žien).

4 Nepoznáme	 autora	 textu	 juhokórejskej	 hymny.	
Uvádzajú	sa	národní	buditelia	Jun	Či-ho	(1864–1945)	
alebo	 An	 Chang-ho	 (1876–1938).	 Hudbu	 zložil	 An	
Ik-tae	(1906–1965).

5 Nam-san	v	chotári	Soulu	vo	výške	262	metrov	n.	m.
6 Slová	severokórejskej	hymny	napísal	Sejŏng	(1902–

1989),	hudbu	Kim	Won-gjun	(1917–2002).
7 	Kanomické	učenie	prvý	 raz	kodifikovali	mnísi	okolo	

roku	480	p.	n.	l.	na	koncile	v	Rádžagrhe	(v	dnešnom	
indickom	štáte	Bihár).	Tak	vznikla	Tripitaka	(Trojkôš),	
ktorá	sa	štyri	storočia	šírila	ústne.	Literárne	ju	spraco-
vali	na	Šrí	Lanke.	Skladá	sa	z	troch	častí.	Vinajapitaka 
(Kôš	kláštornej	disciplíny)	stanovuje	v	piatich	knihách	
zásady	 mníšskeho	 života.	 Určuje,	 ako	 sa	 lámovia	
majú	správať	k	 laikom.	Suttapitaka	(Kôš	kázní	a	roz-
práv)	obsahuje	legendy,	aforizmy,	komentáre,	kázanie	
a	 besedy	 s	 Budhom	 a	 jeho	 najbližšími	 učeníkmi.	
Abhidammapitaka (Kôš	 vyššieho	 učenia)	 zachytáva	
v	siedmich	knihách	základy	vierouky.	Neskôr	vznikla	
aj	Tripitaka,	ktorá	v	sanskrite	zachytáva	učenie	mahá-
jány.

8 Povstanie	 niečím	 pripomínalo	 Nemeckú	 sedliacku	
vojnu	v	rokoch	1524	až	1525.

9 Toto	slovo	má	čínsko-japonský	pôvod.	Od	roku	1887	
sa	 začal	 používať	 pri	 prekladoch	 nemeckých	 filozo-
fických	prác	(napr.	Karola	Marxa)	do	japončiny	výraz  
主體 (japonsky	šutaj),	ktorý	znamenal	čosi	ako	hlavný	
predmet.	V	kórejčine	sa	rovnaký	znak	číta	ako	čučche. 
 
V Pchjongjangu	 stojí	 170	 metrov	 vysoká	 veža	
s	 rovnakým	 názvom.	 Pamätník	 má	 štvorhranný	 pô-
dorys.	 Skladá	 z	 25	 550	 žulových	 blokov.	 Tento	
počet	 predstavuje	 súčin	 čísiel	 365	 (počet	 dní	 v	 ro-
ku)	 a	 70	 (vek	 Kim	 Ir-Sena	 pri	 dokončení	 stavby). 
 
Na	 vrchole	 stavby	 sa	 nachádza	 20	 metrov	 vysoká	
a	45	ton	ťažká	osvietená	kovová	pochodeň.	30-met-
rov	 vysoké	 súsošie	 tvorí	 robotník	 s	 kladivom,	 roľník	
s	 kosákom	 a	 príslušník	 inteligencie	 so	 štetcom.	
Ďalších	šesť	menších	skupín	desať	metrov	vysokých	
sôch	 predstavuje	 ďalšie	 znaky	 severokórejskej	 ideo-
lógie.	Vedľa	sa	nachádza	82	pamätných	dosák,	ktoré	
boli	venované	zo	zahraničia.

10 „Človek, nie príroda, hrá dominujúcu úlohu ma-
teriálnom svete... je jediným nezávislým súcnom 
v materiálnom svete. Zvieratá môžu prežiť vďaka 
prispôsobeniu sa prírode. Preto ich nemôžeme nazvať 
pánmi osudu... sú súčasťou zmien prírody a osud 
zvierat podmieňujú prírodné zákony zmien a vývoja. 
Naopak, človek je mocným pánom sveta, lebo na zák-
lade vedeckého pochopenia prírodných zákonov mení 
prírodu podľa svojich potrieb a zapriahol ju do svojich 
služieb.“	 (citované	 podľa	 Hykisch,	 A.:	 Dovolenka	
v	Pekingu.	Bratislava:	Osveta	1999,	s.	68.)
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Japonsko
Južná	
Kórea

Severná	
Kórea

Ateisti 43,17 64,31

Šamanisti	(musok,	
mansin)

8,0 16

Kresťania	spolu,	z 
toho

1,5 26,9 1,69

Protestanti 20,3

Katolíci 6,4

Synkreticky	vní-
maný	šintoizmus	
a	budhizmus,	z toho

91,6

Šintoizmus 70,4

Budhizmus 69,8

Budhisti 19,6 4,5

Budhisti	sekty	Won 1,71

Konfuciáni 1,55

Čeondoisti 1,35 13,5

Daesun	Džinrihoe 0,84 0,84

Dangunizmus	(Dea-
jonginsmus)

0,08

Iní	a	ateisti 6,9

Prehľad rozšírenia náboženstiev v Japonsku 
a Kórei

POZNÁMKY

1 Kandži	(v	preklade	písmo	Hanov,	 t.	 j.	čínske	písmo)	
má	asi	50	000	znakov.	Bežná	 japončina	používa	od	
roku	2010	2	136	z	nich,	zaradených	do	tzv.	Doja	kan-
dži,	 ktoré	 sa	 stali	 súčasťou	 základného	 a	 stredného	
vzdelania.	V	Kórei	sa	používa	Hanča.

2 Kúkaj	 (774–835)	 pochádzal	 z	 aristokratickej	 rodiny.	
Stal	sa	polyhistorom	a	mnohostranným	géniom.	Bol	
aj	filozofom,	básnikom	a	historikom.	Ovládal	čínštinu	
aj	 sanskrt.	 Usporiadal	 japonskú	 slabičnú	 abecedu.	
Vypracoval	 projekt	 zavlažovacieho	 systému,	 ktorý	
slúži	 dodnes.	 Roku	 797	 vydal	 knihu	 Sango šiki,	
v	ktorej	porovnal	konfucianizmus,	taoizmus a budhiz-
mus.	 Počas	 svojho	 pôsobenia	 učil	 ezoterickú	 cestu	
budhizmu	šingon,	na	základe	čoho	vytvoril	v	roku	812	
samostatnú	 náboženskú	 organizáciu. O	 štyri	 roky	
neskôr	 založil	 na	 vrchu	 Koja	 náboženské	 centrum.	
Na	 sklonku	 života	 sa	 stal	 obľúbeným	 na	 cisárskom	
dvore,	 na	 ktorom	 zasväcoval	 šľachtu	 do	 ezoteriky	
a	vykonával	teatrálne	ezoterické	rituály.

3 Svedectvá	 o	 japonskej	 mytológii	 sa	 nachádzajú	
v	 kronikách	Kodžiki	 (Zápisy	 o	 dávnych	 udalostiach,	
rok	 712)	 písanej	 v	 archaickej	 japončine	 s	 čínskymi	
znakmi	 prevažne	 rozprávačským	 literárnym	 štýlom,	
Fudokí	 (Záznamy	 krajových	 zvykov,	 715),	 ktorej	
vecný	 text	 je	 písaný	 čínsky,	 legendy	 japanizovanou	
čínštinou,	 piesne	 a	 básne	 japončinou	 s	 fonetickým	
použitím	 čínskych	 znakov,	 Nihonšoki	 (Japonské	
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The Indian subcontinent has become the birthplace of numerous religious traditions, including Hinduism, Buddhism, 
Sikhism, and Jainism. Some foreign traditions, such as Muslim, Christian or Jewish, can be found here as well. In this 
context, however, Hinduism and Islam have the most turbulent relationship. Hinduism is the dominant religion in India 
and the third most widespread religion in the world. Most followers of the Islamic religion are not concentrated in the 
Arab countries, but throughout the Indian subcontinent. Pakistan is the country with the second largest number of 
Muslims, with Indonesia being in the leading position whereas India is placed third. This article focuses on historical 
disputes transferred into the present context of the persistent conflict between India and Pakistan concerning the 
disputed territory of Kashmir. The aim is to provide a short overview of significant features throughout the Indian 
subcontinent that have determined the characteristics leading up to the status quo in the Kashmir region. 

	 Indický	 subkontinent	 sa	 rozprestiera	 na	 juhu	
ázijského	 kontinentu.	 Rozkladá	 sa	 na	 indickej	 tek-
tonickej	 platni,	 ktorá	 zasahuje	 do	 Indického	 oceá-
nu	a	na	severe	sa	spája	s	eurázijskou	 tektonickou	
platňou.	Územie	označujeme	ako	subkontinent,	lebo	
miestna	geografia,	geológia,	ba	aj	kultúrne	špecifi-
ká	sú	odlišné	od	zvyšku	kontinentu.	„Nejde o jed-
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notný svet, ale o priestor, ktorý spája oceán a súš, 
nížiny a veľhory, Himaláje a Karakorum, daždivé 
monzúnové oblasti a púšte, svetové náboženstvá, 
[…] pestré kultúry, národy, jazyky, písma, sociálne 
vrstvy, triedy, kasty, kuchyne, ľudové zvyky“	(Krno,	
2014,	s.	90).	Na	indickom	subkontinente	sa	nachá-
dzajú	nasledujúce	štáty:	Bangladéš,	Bhután,	 India,	

Maldivy,	Nepál,	Pakistan,	Srí	Lanka.	Indická	kultúra	
výrazne	 zasahuje	 aj	 iné	 časti	 sveta,	 a	 to	 primárne	
v	podobe	svojich	diaspór.

	 Táto	oblasť	sa	vyznačuje	veľkou	rasovou,	ná-
rodnostnou	 a	 jazykovou	 pestrosťou.	 Vzhľadom	 ku	
skutočnosti,	 že	 ide	 o	 bývalú	 britskú	 kolóniu,	 hlav-
ným	dorozumievacím	jazykom	je	angličtina,	no	za-
stúpené	tu	sú	mnohé	jazykové	rodiny.	Dominantnú	
jazykovú	 rodinu	 predstavujú	 indoeurópske	 jazyky,	
konkrétne	ich	vetva	indoiránske	jazyky.	Rozšírenou	
jazykovou	 rodinou	 sú	 i	 drávidské	 jazyky,	 ktorými	
sa	 hovorí	 prevažne	 na	 juhu	 subkontinentu.	 Medzi	
menšie	jazykové	rodiny	patria	austroázijské	a	sino-
tibetské	jazyky,	ako	aj	niekoľko	izolovaných	jazykov,	
napríklad	 buriština	 používaná	 na	 severe	 Kašmíru	
a	existujúca	 len	v	orálnej	podobe.	Z	 rasového	hľa-
diska	je	obyvateľstvo	zmesou	pôvodného	obyvateľ-
stva	 a	mnohých	 vĺn	 europoidných	 nájazdníkov	 zo	
západu,	pričom	zo	severu	na	subkontinent	zasahujú	
i	mongoloidné	etnické	skupiny.	Pokiaľ	 ide	o	nábo-
ženstvo,	najrozšírenejším	je	práve	hinduizmus	pre-
vládajúci	v	Indii	a	islam	s	dominanciou	v	Pakistane	
a	Bangladéši.

	 Osobitosti	 harappskej	 kultúry	 sú	nám	známe	
len	 veľmi	 skromne.	Na	 prelome	 druhého	 a	 prvého	
tisícročia	p.	n.	 l.	kočovníci,	hovoriaci	doposiaľ	ne-
známym	 indoeurópskym	 jazykom	 prebrali	 vládu	
v	údolí	rieky	Indus	a	postupne	vytvorili	prvý	písaný	

India	Mesto	Kargil	si	pamata	indicko-pakistanský	vojenský	konfliktAutor:	Prof.	PhDr.	Svetozár	Krno,	CSc.
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chceli	obchodovať	s	Indiou.	Zničené	indické	kráľov-
stvá	 však	 vtedy	 bojovali	 proti	 sebe,	 čo	 Európania	
využili	 vo	 svoj	 prospech	 a	 zriadili	 v	 krajine	 svoje	
kolónie.

	 Možno	 konštatovať,	 že	 Mugalská	 ríša	 zanik-
la	 po	 porážke	 zo	 strany	 Britov,	 ktorí	 v	 roku	 1599	
založili	 Východoindickú	 spoločnosť	 a	 prostredníc-
tvom	 nej	 následne	 ovládli	 krajinu.	 Východoindická	
spoločnosť	vybudovala	armádu,	ktorej	účelom	bola	
ochrana	 britských	 ekonomických	 záujmov,	 no	 po-
stupne	nadobudla	nielen	hospodársky,	ale	i	politický	
charakter.	Povstanie	z	roku	1857	známe	aj	ako	prvá	
vojna	 za	 indickú	nezávislosť	 proti	 Východoindickej	
spoločnosti	 zlyhalo.	 1.	 novembra	 1858	 kráľovná	
Viktória	prevzala	moc	v	Indii,	čím	väčšina	indického	
územia	padla	pod	priamu	správu	Britského	impéria.	
„V euroatlantickom priestore je ťažko predstaviteľ-
ná idea otvoreného preberania iných vzdialených 
hodnôt. Na druhej strane jeho dejiny sú aj dejinami 
násilných aj nenásilných šírení vlastných predstáv 
o usporiadaní spoločnosti a sveta hodnôt do iných 
svetadielov. So západnými hodnotami zvyčajne 
spájajú ich stúpenci liberálnu demokraciu, individu-
álnu slobodu a zodpovednosť, samostatnú aktivitu, 
pragmatizmus, multikultúrnu toleranciu, prosperujú-
cu trhovú ekonomiku, technologický pokrok a mie-
rovú stabilitu. Východ je vnímaný ako protiklad, 
ako kolíska autoritarizmu, vnúteného kolektivizmu, 
pasivity, kultúrnej intolerancie, zaostalej ekonomiky 
a technológie, nepraktickosti, chaosu, občianskych 
a susedských vojen, nepredvídateľnosti násilia“ 
(Krno,	2016,	s.	115-116).	Napriek	tomu,	že	uvede-
ný	citát	podčiarkuje	spoločenskú	situáciu	z	aspektu	
súčasnej	doby,	vo	svojej	podstate	je	aplikovateľný	aj	
na	obdobie,	keď	sa	kolonializmus	tešil	najväčšiemu	
rozkvetu.	Nebolo	tomu	inak	ani	v	prípade	indického	
subkontinentu.	Britský	kolonializmus	šíril	myšlienku	
otvoreného	rasizmu	a	nadradenosti	anglosaskej	kul-
túry.	Keď	indický	priemysel	zaznamenával	rozmach,	
kolonizátori	 brzdili	 jeho	 rozvoj	 predovšetkým	 udr-
žovaním	feudálnych	 tradícií.	Cieľ	Britského	 impéria	
sa	nezakladal	na	šírení	demokracie,	ale	vyplýval	zo	
snahy	 nadobudnutia	 zisku	 najmä	 zásluhou	 dran-
covania	 Indie,	 pričom	 sa	 opieralo	 o	 skorumpova-
ných	 feudálov,	maharadžov,	 hinduistov,	moslimov	
a	sikhov.	Briti	využili	kastovnícky	systém	v	Indii	vo	
svoj	prospech	a	vytvorili	novú	najvyššiu	kastu,	kto-
rú	predstavovali	bieli	kolonizátori.	Badateľné	sú	však	
aj	umiernenejšie	tendencie	kultúrneho	kolonializmu.	
Tento	prístup	neskôr	nadobudol	nazvanie	orientaliz-
mus.	Vo	svojej	podstate	 ide	o	„pestrý súbor soci-

álno-psychologických predsudkov založených na 
slabých, falošných, sprostredkovaných, niekedy aj 
treťou stranou zámerne podsunutých skreslených 
informácií, deformovaných neraz vlastnými záujma-
mi, ktoré vedú k postojom od romantického ideali-
zovania po apriórne odmietanie inakosti a k pocitom 
ohrozenia“	(Krno,	2014,	s.	133).

	 Duchovným	 inšpirátorom	 indického	 emanci-
pačného	 hnutia	 sa	 postupom	 času	 stal	 Mahátmá	
Gándhí.	V	roku	1893	odišiel	z	pracovných	dôvodov	
do	Južnej	Afriky,	no	nepríjemné	skúsenosti	ho	pri-
mäli	 zapojiť	 sa	 do	 boja	 proti	 rasovej	 diskriminácii	
voči	indickému	obyvateľstvu.	Nasledujúci	rok	z	jeho	
iniciatívy	 vznikol	Natalský	národný	 kongres,	 ktoré-
ho	hlavné	ciele	pokrývali	okrem	spomínaného	boja	
proti	diskriminácii	a	obhajoby	záujmov	Indov	v	Na-
tale	aj	vzdelávacie	a	verejné	osvetové	činnosti,	uče-
nie	správnych	zdravotných	a	hygienických	návykov.	
Pôvodne	 ročný	 pobyt	 v	 Južnej	 Afrike	 sa	 napokon	
predĺžil	 na	 21	 rokov,	 no	 Gándhí	 zanechal	 výraznú	
stopu.	 Informácie	o	skutkoch	vykonané	na	obranu	
utláčaných	 Indov	 v	 Južnej	Afrike	 a	 rovnako	 aj	 po-
zitívna	 reputácia	 ako	 človeka	 bojujúceho	 za	 práva	
druhých	 sa	 šírili	 po	 celej	 Indii.	 Gándhího	 životná	
filozofia	 sa	 zakladala	 na	 princípoch	 ahinsý	 a	 sat-
jágrahy.	Koncept	ahinsý,	resp.	nenásilia	je	hlavnou	
ideológiou	džinizmu,	ktorý	sa	stal	jedným	z	Gándhí-
ho	primárnych	zdrojov	inšpirácií.	Kardinálnou	pod-
statou	 tejto	 koncepcie	 je	 skoncovanie	 s	 hnevom	
a	zaujatie	priateľského,	vľúdneho	postoja	pri	riešení	
bežných	aj	závažných	záležitostí.	Pojem	satjágraha	
sa	 zvyčajne	 prekladá	 ako	 uchopenie	 pravdy	 alebo	
zotrvanie	v	pravde,	pričom	Gándhí	uplatňoval	prak-
tický	aspekt	 tohto	konceptu	 formou	nespolupráce,	
občianskej	neposlušnosti	a	pasívneho	odporu.	Sat-
jágrahu	vnímal	ako	spôsob,	akým	treba	pristupovať	
ku	konfliktom	na	všetkých	úrovniach	medziľudských	
vzťahov	a	zároveň	sa	dopracovať	k	ich	riešeniu	bez	
použitia	násilia.	Po	prvej	svetovej	vojne	britská	vlá-
da	zaviedla	obmedzujúce	legislatívne	opatrenia,	čo	
podnietilo	Gándhího	 pri	 zahájení	 kampane	 občian-
skej	 neposlušnosti:	 nenásilnou,	 no	 silne	morálnou	
cestou	odmietal	podraďovať	sa	britskej	správe.	One-
dlho	nasledovalo	aj	hnutie	nespolupráce.

	 Dôležitú	 úlohu	 v	 jeho	 politickom	 pôsobení	
zohrali	hladovky	a	pôsty.	Kľúčovým	momentom	pri	
jeho	 protestoch	 bolo	 spojenie	 odlišných	 postojov	
a	budovanie	pomyslených	mostov	medzi	znepriate-
lenými	stranami,	pričom	práve	v	držaní	pôstu	videl	
formu	nenásilného	politického	boja	 ako	alternatívy	
k	násiliu.	V	konečnom	dôsledku	možno	konštatovať,	

indoeurópsky	dokument.	Védske	texty	opisujú	vznik	
sveta,	 oslavujú	 matku	 Zem,	 venujú	 sa	 filozofic-
kým,	 teologickým	a	 teologicko-mravným	otázkam,	
postojom	 k	medziľudským	 vzťahom	 a	 obsahujú	 aj	
zbierky	 zaklínadiel.	 Postupom	 času	 pastierstvo	
ustupovalo	 usadlému	 spôsobu	 života,	 čo	 viedlo	
k	vzniku	štátov,	otrokárstvu	a	v	konečnom	dôsled-
ku	aj	k	deleniu	spoločnosti	na	štyri	varny:	brahma-
ni	 (kňazi),	 kšatriovia	 (vojenskí	 velitelia	 a	 vodcovia	
kmeňov),	vajšiovia	(ekonomicky	najproduktívnejšia	
vrstva	spoločnosti	venujúca	sa	poľnohospodárskym	
prácam,	 remeslám	a	obchodu),	šudrovia	 (vykoná-
vali	najťažšie	práce).	S	varnovým	systémom	súvisí	
novší	 pôvodne	portugalský	 výraz	 kasta	predpokla-
dajúci	 pestrejšie	 členenie	 s	 množstvom	 podkást	
v	 závislosti	 od	 rôznych	 profesií.	 Neskôr	 sa	 mimo	
týchto	 skupín	 obyvateľov	 vyčlenili	 páriovia	 alebo	
dalitovia	 (v	minulosti	 označovaní	 ako	 nedotknuteľ-
ní),	ktorí	vraj	trpia	za	zlé	skutky	v	predchádzajúcich	
životoch	a	treba	nimi	opovrhovať.	Patria	medzi	naj-
nižšie	 vrstvy	 spoločnosti,	 ba	 dokonca	 ich	 možno	
považovať	 za	 vylúčených	 z	 varnového	 systému.	
V	 12.	 storočí	 p.	 n.	 l.	 sa	 z	 védskeho	 náboženstva	
sformoval	brahmanizmus.	Pričinením	 jeho	stúpen-
cov	vznikali	komentáre	k	 textom	Véd.	Do	popredia	
sa	dostáva	trojica	bohov:	Brahma,	ktorý	stvoril	svet;	
Višnu,	ktorý	chráni	svet;	Šiva,	ktorý	ničí	a	obnovuje	
svet.	V	7.	až	5.	storočí	p.	n.	 l.	vznikali	Upanišády,	
prozaické	a	poetické	diela,	vyznačujúce	sa	prevaž-
ne	 abstraktným	 filozofovaním,	 ktoré	 sa	 však	 stali	
zdrojom	 pre	 hinduizmus,	 budhizmus	 aj	 džinizmus	
a	 smerovali	 ku	 koncu	 polyteizmu	 ospevovanému	
Védami.	 Koniec	 koncov	 sa	 hinduizmus	 vyvinul	
z	védskych	a	brahmanistických	tradícií.	Medzi	jeho	
špecifické	 črty	 radíme	 skutočnosti,	 že	 nemá	 kon-
krétneho	zakladateľa,	pevné	organizačné	štruktúry,	
ani	 jednotný	 ideový	 smer.	 Možno	 konštatovať,	 že	
je	 otvorený	 iným	svetonázorovým	 tradíciám,	 ktoré	
pokladá	 za	ďalšie	hinduistické	varianty.	Hinduistov	
spája	viera	vo	večnosť	a	nesmrteľnosť	duše	(sam-
sára),	 zákon	 odplaty	 (karma),	 kastové	 rozdelenie	
spoločnosti	 a	 úcta	 predovšetkým	 voči	 dvom	 sta-
rovédskym	 bohom:	 Višnuovi	 a	 Šive.	 Hinduizmus	
nenadobudol	misionársky	 charakter,	 preto	 sa	 hin-
duistom	môže	stať	iba	potomok	hinduistov.

	 V	 súčasnosti	 sa	 islam	 radí	medzi	 najrýchlej-
šie	 sa	 šíriace	 náboženstvo.	 Založil	 ho	 prorok	Mo-
hamed	v	7.	storočí.	V	roku	622	bol	nútený	opustiť	
mesto	Mekka	 a	 vydať	 sa	 do	mesta	Medina	 –	 táto	
udalosť	 datuje	 začiatok	 moslimského	 letopočtu.	
Príchod	islamu	na	indický	subkontinent	nastal	ešte	
pred	moslimskou	inváziou.	Prvotné	islamské	vplyvy	
registrujeme	už	v	7.	storočí	v	spojení	s	arabskými	
obchodníkmi,	moreplavcami,	ktorí	sa	usadili	na	juž-
nom	 indickom	pobreží.	 V	 roku	 721	 však	 už	 došlo	
k	 vojenskému	 vpádu.	 Po	 islamských	 inváziách	 zo	
strednej	Ázie	a	Perzie	pretrvávajúcich	až	do	12.	sto-
ročia	vtrhli	do	Indie	Turkiti,	v	dôsledku	čoho	väčšina	
severnej	a	strednej	 Indie	padla	pod	nadvládu	dillíj-
skeho	 sultanátu	 a	 neskôr	 pod	Mugalskú	 dynastiu,	
ktorá	rozšírila	svoju	vládu	do	majoritnej	časti	indic-
kého	 subkontinentu.	 Islam	 sa	 šíril	 prevažne	medzi	
dalitami,	ktorí	si	takýmto	spôsobom	našli	nábožen-
ského	 zástancu,	 a	 jeho	 vplyv	 narastal	 zakladaním	
zmiešaných	rodín.	V	polovici	druhého	tisícročia	nie-
ktoré	európske	krajiny	vrátane	Portugalska,	Holand-
ska,	 Francúzska	 a	 Spojeného	 kráľovstva	 pôvodne	
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že	mnohé	 jeho	hladovky	a	pôsty	smerovali	k	zlep-
šeniu	 postavenia	 bežného	 indického	 obyvateľstva,	
pracujúcich	 tried,	 ktoré	 boli	 zdierané	 britskou	 sa-
mosprávou,	pričom	neboli	dodržiavané	ich	základné	
práva.	 No	 po	 neúspešnej	 kampani	 občianskej	 ne-
poslušnosti	a	hnutia	nespolupráce,	ktoré	vyvrcholili	
tragickými	udalosťami	v	Amritsare	a	Čaurí	Čaure,	sa	
Gándhí	rozhodol	všetky	formy	ahinsý	ukončiť	v	pre-
svedčení,	 že	 jeho	prívrženci	 ešte	nie	 sú	pripravení	
na	nenásilný	boj.	Medzi	jeho	znamenité	pôsty	patrí	
snaha	zameraná	proti	pokusu	britskej	vlády	o	 roz-
delenie	indickej	spoločnosti	na	základe	náboženskej	
príslušnosti.	 V	 rámci	 nového	 zákona	mala	 byť	 vy-
tvorená	vlastná	volebná	kúria	pre	moslimov,	 kres-
ťanov,	 príslušníkov	 ďalších	 minoritných	 nábožen-
stiev,	ale	aj	pre	početnú	skupinu	dalitov.	Na	jednej	
strane	Gándhí	 chcel	 pre	 túto	skupinu	obyvateľstva	
zabezpečiť	 lepšie	 postavenie	 v	 hierarchii	 kást,	 no	
na	 druhej	 strane	 nechcel	 dopustiť	 delenie	 indickej	
spoločnosti	na	kúrie.	Jeho	posledné	pôsty	mali	tiež	
politický	charakter,	pričom	boli	zacielené	predovšet-
kým	 na	 zmierenie	 a	 nenásilné	 riešenie	 konfliktov	
medzi	moslimami	a	hinduistami.

	 Už	 v	 90.	 rokoch	 19.	 storočia	 v	 Britskej	 Indii	
dochádzalo	k	rastu	národného	sebavedomia,	v	dô-
sledku	čoho	vznikol	 Indický	národný	kongres,	kto-
rého	prívrženci	boli	predovšetkým	hinduisti.	Naproti	
tomu	 v	 roku	 1906	 moslimskí	 vodcovia	 v	 krajine	
založili	obdobné	hnutie,	a	teda	Celoindickú	moslim-
skú	 ligu.	 Markantným	 zjednocovacím	 elementom	
medzi	oboma	komunitami	sa	stal	Gándhí,	ktorý	vy-
zýval	 k	nenásilným	praktikám,	či	už	voči	 západnej	
civilizácii	alebo	moslimskému	obyvateľstvu.	Okrem	
toho	 nebol	 zástancom	 rozdelenia	 Britskej	 Indie	 na	
dve	krajiny,	práve	naopak,	snažil	sa	docieliť	jednotu	
medzi	 nimi.	 Jeho	 náprotivkom	 bol	Muhammad	Alí	
Džinnáh,	predseda	Moslimskej	rady	a	prvý	generál-
ny	guvernér	Pakistanu,	hlásajúci	teóriu	dvoch	odliš-
ných	národov,	podľa	ktorej	sú	hinduisti	a	moslimo-
via	dva	odlišné	národy	s	rozdielnym	náboženstvom	
a	 mentalitou,	 preto	 by	 nemali	 žiť	 v	 jednej	 krajine.	
Džinnáh	 bol	 presvedčený,	 že	 na	 základe	 tejto	 teó-
rie	musia	 vzniknúť	 dva	nezávislé	 štáty:	moslimský	
a	hinduistický.

	 Odchod	Britov	z	 indického	subkontinentu	bol	

spojený	 s	 nábožensky	motivovanými	 bojmi	medzi	
obyvateľstvom,	čo	napokon	vyústilo	i	do	rozdelenia	
Britskej	Indie.	Po	zániku	Britskej	Indie	v	roku	1947	
vznikol	samostatný	Západný	(t.	j.	dnešný	Pakistan)	
a	Východný	Pakistan	(t.	j.	dnešný	Bangladéš)	a	In-
dia.	Pakistan	oslavuje	deň	nezávislosti	14.	augusta,	
India	 nasledujúci	 deň.	 Krajina,	 v	 ktorej	 prekvitala	
náboženská	aj	kultúrna	pestrosť,	zrazu	čelila	starým	
sporom	 zanechanými	 aj	 predchádzajúcimi	 vlád-
cami.	 Po	 odchode	 britských	 kolonizátorov	 prestali	
platiť	záväzky	kniežacích	štátov	voči	britskej	korune,	
vďaka	 čomu	mohli	 upraviť	 svoje	 vzťahy	 s	 nástup-
níckymi	 vládami.	 Na	 území	 Indie	 sa	 nachádzalo	
565	 kniežacích	 štátov,	 ktorých	 vládcovia	 sa	 mali	
rozhodnúť	ešte	pred	vznikom	samostatných	štátov,	
či	 sa	chcú	pripojiť	 k	Pakistanu	alebo	k	 Indii.	 „Briti 
pred odchodom z Indie vyhlásili svoju ‚najvyššiu 
moc‘ vzhľadom ku kniežacím štátom za ukončenú 
a nikomu ju neodovzdali. Z právneho hľadiska preto 
mali ich panovníci právo rozhodnúť sa, či sa pripoja 
k Indii alebo Pakistanu. […] Z plánu vyplývalo, že 
Veľká Británia pri rozpustení svojej ‚Indickej ríše‘ 
prizná medzinárodne politickú subjektivitu len Indii 
a Pakistanu“	(Strnad,	2003,	s.	819	a	822).	Kame-
ňom	úrazu	sa	však	stal	Kašmír.

	 Kniežací	 štát	Džammú	a	Kašmír	 bol	 od	 roku	
1946	pod	vládou	hinduistickej	dynastie	Dógrov,	no	
vyše	tri	štvrtiny	obyvateľov	sa	hlásilo	k	islamskému	
vierovyznaniu.	 Zo	 strachu	 z	 mocenskej	 hrozby	 zo	
strany	 Indie,	 ale	 aj	 zo	 strany	moslimského	 Pakis-
tanu	sa	maharadža	Hari	Sinh	usiloval	o	vyhlásenie	
kašmírskej	nezávislosti	a	vytvorenie	samostatného	
štátu.	Briti	však	takúto	možnosť	vylučovali,	preto	sa	
musel	pripojiť	k	niektorému	zo	spomínaných	štátov.	
Pripojenie	sa	k	jednému	či	druhému	štátu	považoval	
za	 nevýhodné,	 preto	 až	 do	 poslednej	 chvíle	 čakal	
s	 rozhodnutím.	Sinh	podpísal	dohodu	o	zachovaní	
statusu	 quo	 s	 Pakistanom,	 no	 pakistanské	 úrady	
vzápätí	 obmedzili	 dodávky	 potravín,	 ropy	 a	 iných	
základných	komodít,	ba	dokonca	vyvinuli	vojenský	
nátlak	na	Kašmír	s	cieľom	primäť	kniežací	štát	k	pri-
stúpeniu.	 Napokon	 Pakistan	 podporil	 útok	 vyzbro-
jených	paštúnskych	horských	kmeňov	smerujúcich	
na	 Šrinagar,	 hlavné	 mesto	 Kašmíru.	 Zo	 strachu	
z	obsadenia	mesta	a	straty	vlády	sa	Hari	Sinh	obrátil	

na	Indiu	a	26.	októbra	1947	podpísal	akt	o	pristúpe-
ní	k	Indickej	únii.	S	indickou	vojenskou	pomocou	sa	
podarilo	odraziť	 útok	na	hlavné	mesto,	 v	dôsledku	
čoho	 vypukol	 prvý	 vojenský	 konflikt	 medzi	 Indiou	
a	Pakistanom.	1.	januára	1948	India	podala	oficiál-
nu	sťažnosť	Bezpečnostnej	rade	OSN	so	žiadosťou,	
aby	 Bezpečnostná	 rada	 vyzvala	 Pakistan	 k	 zasta-
veniu	vojenského	miešania	sa	do	vojny	v	Kašmíre.	
O	rok	neskôr	došlo	k	zastaveniu	paľby	a	Kašmír	bol	
rozdelený	na	dve	časti	kontrolnou	 líniou	vymedzu-
júcou	hranice	medzi	ovládanými	oblasťami,	pričom	
kašmírske	územie	bolo	rozdelené	na	nerovnako	veľ-
ké	časti	v	prospech	indickej	kontroly.	Okrem	Kašmí-
ru	sa	však	problém	týkal	aj	vytýčenia	hraníc	medzi	
oboma	štátmi	na	iných	miestach,	majetkových	zá-
ležitostí	presídlencov,	rozdeľovania	vody	z	pandžáb-
skych	riek	a	Gangy	za	účelom	zavlažovania	v	pohra-
ničných	 oblastiach,	 štatútu	 náboženských	 menšín	
v	oboch	štátoch	a	ďalších.

	 Zmena	vlády	v	Pakistane	ale	 zásadným	spô-
sobom	 prispela	 k	 vývoju	 konfliktu	 a	 opätovnému	
zapojeniu	vojsk.	V	roku	1958	sa	nový	pakistanský	
prezident	 Muhammad	 Ajjúb	 Chán	 zmocnil	 vlády	
cestou	vojenského	puču	a	nastolil	autokratický	re-
žim.	V	roku	1965	sa	rozhodol	podrobiť	skúške	indic-
ké	pohraničné	vojská.	Za	prvý	cieľ	si	zvolil	Sindhu,	
následne	 Kašmír.	 Konflikt	 mal	 však	 krátke	 trvanie	
a	 OSN	 sprostredkovalo	 prímerie.	 No	 Ajjúb	 Chán	
v	 presvedčení	 o	 slabosti	 indickej	 armády	 pripravil	
operáciu,	od	ktorej	si	sľuboval	získanie	kašmírskeho	
územia.	 Zásahom	OSN	boje	opäť	 netrvali	 dlho.	Po	
podpise	 mierovej	 zmluvy	 zomrel	 indický	 premiér,	
ktorého	na	čele	vlády	vystriedala	Indira	Gándhiová.	
Podarilo	sa	jej	upevniť	vládu	v	krajine	a	zabezpečila	
medzinárodnú	podporu	pre	Indiu.

	 Je	dôležité	podotknúť,	že	v	tom	čase	sa	Pakis-
tan	ešte	skladal	z	dvoch	častí.	Prvé	všeobecné	pria-
me	voľby	 sa	 v	Pakistane	 konali	 v	 decembri	 1970.	
Vo	 Východnom	 Pakistane	 zvíťazila	 Ľudová	 liga,	
ktorá	pod	vedením	bengálskeho	politika	Mudžíbura	
Rahmána	presadzovala	vyhlásenie	nezávislosti	Vý-
chodného	Pakistanu,	no	pakistanský	prezident	Ághá	
Muhammad	 Jahjá	 Chán	 odmietol	 rešpektovať	 vý-
sledky	volieb.	Rozhodol	sa	bengálsky	separatizmus	
riešiť	cestou	sily	spojenej	s	neľútostným	vraždením	
a	 nariadil	 uväznenie	 Mudžíbura	 Rahmána,	 ktorý	
však	26.	marca	1971	ešte	pred	zatknutím	stačil	vy-
hlásiť	Ľudovú	republiku	Bangladéš.	Prívrženci	Ľudo-
vej	republiky	vytvorili	exilovú	vládu	v	Indii,	ktorá	ich	
podporovala	 zbraňami	 a	 poskytovala	 im	 vojenský	
výcvik.	 Po	 sérii	 ostreľovaní	 iniciovaných	 Pakista-
nom	indické	jednotky	vstúpili	do	krajiny	a	zmocnili	
sa	Dháky.	„Hladké indické víťazstvo nad Pakistanom 
bolo vo vojne v Bangladéši sčasti umožnené vďaka 
diplomatickej podpore zo strany ZSSR a v nepo-
slednom rade vďaka sovietskym zbrojným dávkam“ 
(Strnad,	 2003,	 s.	 842).	 V	 dôsledku	 tretej	 indicko-
-pakistanskej	vojny	sa	rozpadol	Pakistan	a	na	úze-
mí	Východného	Pakistanu	vznikol	 samostatný	štát	
Bangladéš..

	 Už	 v	 dobe	 britskej	 nadvlády	 bolo	 územie	
Kašmíru	 strategicky	 signifikantné,	 predovšetkým	
ako	 nárazníková	 zóna	 prípadného	 ruského	 a	 čín-
skeho	rozmachu.	Územie	Kašmíru	 je	z	perspektívy	
kontroly	 oblasti	 členené	 na	 dve	 časti.	 Južnú	 časť	
kontrolovanú	 Indiou	 tvorí	 Džammú	 a	 Kašmír.	 Vo	
svojej	 podstate	 územie	 Džammú	 a	 Kašmír,	 ako	
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aj	 oblasť	 pri	 hraniciach	 s	 Čínou	 zvaná	 Ladaku	 sú	
priamou	súčasťou	 Indickej	 republiky.	Naproti	 tomu	
západná	časť	známa	ako	Azad	Kašmír	a	Severné	ob-
lasti	susediace	s	Pakistanom	spadajú	pod	kontrolu	
Pakistanu	 a	 sú	 autonómnymi	 oblasťami.	 Konflikt-
né	oblasti	oddeľuje	od	seba	kontrolná	 línia.	Okrem	
nich	časť	územia	spadá	i	pod	správu	Číny.	Kašmír-
sky	 konflikt	 spadá	 pod	 charakteristiku	 územného	
a	 násilného	 medzinárodného	 konfliktu,	 v	 ktorom	
rozhodujúcu	 úlohu	 hrá	 i	 náboženská	 diverzifikácia	
obyvateľstva.	 Majoritným	 náboženstvom	 na	 území	
ovládaným	Pakistanom	 je	 islam.	V	 indickej	oblasti	
majú	zastúpenie	tri	náboženstvá:	v	severozápadnej	
kašmírskej	 časti	 prevláda	 islam,	oblasť	na	 juhozá-
pade	 Džammú	 je	 hinduistická,	 vo	 východnej	 časti	
Ladaku	na	hraniciach	s	Čínou	má	prevahu	budhiz-
mus.	 K	 snahe	 o	 politické	 zjednotenie	 nábožensky	
rozdielneho	 obyvateľstva	 došlo	 ešte	 pred	 rozdele-
ním	 Britskej	 Indie.	 Spomínané	 hnutie	 Moslimská	
liga	 sa	 však	 usilovalo	 o	 separáciu	 moslimského	
obyvateľstva	a	vytrovenie	samostatného	štátu.	Vy-
hlásením	 pakistanskej	 nezávislosti	 sa	 fakticky	 po-
darilo	 docieliť	 separáciu	 nábožensky	 rozdielneho	
obyvateľstva	 jednotlivých	 kráľovstiev.	 No	 napriek	
trojštvrtinovému	podielu	moslimského	obyvateľstva	
oblasť	Džammú	a	Kašmír	pristúpila	k	Indickej	repub-
like.	Ako	je	evidentné	už	zo	spomínaného,	vtedajšie-
ho	maharadžu	k	rozhodnutiu	motivovalo	jednak	jeho	
hinduistické	 vierovyznanie,	 jednak	 strach	 z	 invázie	
paštúnskych	horských	kmeňov	podporovaných	pa-
kistanskou	vládou,	ktorých	primárnym	cieľom	bolo	
pričlenenie	 územia	 obývaného	 moslimskou	 popu-
láciou.	Okrem	 toho	 je	 však	celá	oblasť	 strategicky	
významná	nielen	z	vojenského	hľadiska,	ale	hlavne	
pre	 svoju	 geografickú	 polohu	 v	 centrálnej	 Ázii.	 Ak	
by	sa	 Indii	podarilo	ovládnuť	územie	Kašmíru,	 zís-
kala	by	prístup	k	hraniciam	Afganistanu	a	priblížila	
by	 sa	 k	 Islamabadu,	 hlavnému	 mestu	 Pakistanu.	
Nahliadajúc	 na	 situáciu	 z	 opačnej	 perspektívy,	 ak	
by	kašmírske	územie	ovládol	Pakistan,	otvorili	by	sa	
mu	cesty	k	ďalším	 indickým	štátom.	Línia	konflik-
tu	 sa	 nepochybne	prekrýva	 s	 ideologickým	bojom	
a	 národnou	 jednotou	 oboch	 hlavných	 aktérov.	 In-
dia	 sa	obáva,	 že	pričlenením	Kašmíru	 k	Pakistanu	
či	 vytvorením	 samostatného	 štátu	 sa	 posilnia	 se-
paratistické	tendencie	ďalších	štátov.	Naproti	 tomu	
sa	Pakistan	snaží	ochrániť	moslimské	obyvateľstvo	
cestou	pričlenenia	územia	k	islamskému	štátu.	Kon-
flikt	medzi	štátmi	má	isté	pramene	aj	v	aspekte	hos-
podárskeho	 a	 poľnohospodárskeho	 odvetvia,	 kde	
fundamentálnu	rolu	zohráva	voda.	Kontrola	vodných	
zdrojov	a	moc	nad	riečnym	systémom	by	sa	mohli	
stať	 dôležitým	 politickým	 nástrojom,	 v	 dôsledku	
ktorého	 sa	 vojna	medzi	 Pakistanom	 a	 Indiu	môže	
zvrtnúť	na	„vodnú“	vojnu.	

	 Kašmírsky	 konflikt	 možno	 charakterizovať	
ako	 násilný	 medzinárodný	 konflikt	 determinovaný	
geografickými,	 náboženskými,	 ideologickými	 aj	
ekonomickými	 faktormi.	 Medzinárodný	 charakter	
je	 rezultátom	súperenia	dvoch	suverénnych	štátov	
používajúcich	 zbrane	 a	 zbraňové	 systémy	 pri	 pre-
sadzovaní	vlastných	záujmov,	dôsledkom	čoho	sú	
straty	 na	 životoch	 a	majetková	 ujma.	 Geografický	
determinant	spočíva	v	boji	o	územie	Kašmíru.	Ná-
boženský	 faktor	 tkvie	 v	 rozdielnosti	 obyvateľstva	
založenej	 na	 ich	 vierovyznaní	 a	 s	 tým	 súvisiacimi	
kultúrnymi	 špecifikami.	 Ideologická	 perspektíva	 sa	

zakladá	na	národnej	jednote	a	prestíži,	ako	aj	ochra-
ne	 svojho	 príslušného	 obyvateľstva.	 Ekonomické	
hľadisko	 vyplýva	 zo	 sporu	 o	 prírodné	 bohatstvo	
a	 turistickú	 využiteľnosť	 regiónu.	 Zároveň	 možno	
konštatovať,	že	svojím	rozmedzím	ide	o	regionálny	
konflikt,	ktorý	však	nesie	prvky	i	globálneho	problé-
mu	–	označenie	globálneho	konfliktu	si	v	podstate	
vyslúžil	 v	 roku	 1998,	 keď	 India	 aj	 Pakistan	 získali	
jadrové	zbrane.	Ani	jedna	strana	sa	nepridala	k	do-
hode	o	nešírení	 jadrových	 zbraní	Non-Proliferation	
Treaty	(NPT).	Použitím	jadrových	zbraní,	pravdaže,	
by	došlo	k	ohrozeniu	celosvetovej	bezpečnosti.	Glo-
bálnosť	konfliktu	plynie	aj	z	jeho	regionálnej	podsta-
ty,	keďže	použitie	spomínaných	zbraní	by	sa	usku-
točnilo	v	blízkosti	ruskej	aj	čínskej	hranice,	pričom	
oba	štáty	sú	tiež	vlastníkmi	jadrových	zbraní.	Koniec	
koncov	globálnosť	konfliktu	spočíva	v	samotnej	ne-
kontrolovanej	držbe	 jadrových	zbraní	a	v	možnosti	
ich	použitia.

	 Konflikt	v	Kašmíre	 je	najstarším	doposiaľ	ne-
vyriešeným	konfliktom,	na	ktorom	sa	OSN	podieľa-
la.	V	konflikte	sa	angažovala	po	 jeho	vypuknutí	už	
v	roku	1948,	no	možno	ho	považovať	za	neúspech	
a	 neschopnosť	OSN	 zabezpečiť	 jeho	 vyriešenie	 na	
medzinárodnej	úrovni.	Okrem	toho,	od	roku	1972	je	
reálne	nečinná	v	konflikte	vzhľadom	na	to,	že	sporné	
strany	sa	dohodli	na	jej	vylúčení	a	riešení	konfliktu	
na	bilaterálnej	 úrovni.	Vytvorila	 sa	 zdanlivo	patová	
situácia	vychádzajúca	z	bilaterálnych	rokovaní,	keď	
v	 prípade,	 že	 jedna	 zo	 strán	 odmietne	 diskutovať	
o	danej	záležitosti,	druhá	strana	je	de	facto	povinná	
nekonať	a	zachovať	status	quo.	Ako	východisko	sa	
črtá	možnosť	obojstrannej	akceptácie	vstupu	 tretej	
strany	do	konfliktu	s	cieľom	jeho	riešenia:	v	danom	
kontexte	 je	eventuálne,	aby	OSN	opätovne	prevza-
lo	 úlohu	 hlavného	 mediátora,	 viedlo	 rokovania	 so	
spornými	krajinami,	presadila	dlhodobé	a	udržateľ-
né	riešenie	konfliktu.

POZNÁMKY

1 ndická	 diaspóra	 predstavuje	 jednu	 z	 najrozptýlenej-
ších	 etnických	 spoločenstiev	 nachádzajúcich	 sa	 po	
celom	 svete.	 Postkoloniálne	 obdobie	 odštartovalo	
éru	 migrantov	 zo	 stredných	 spoločenských	 tried,	
ktorí	 disponovali	 zručnosťami	 v	 anglickom	 jazyku.	
Vzdelávací	systém	v	nezávislej	Indii	vychádzal	z	brit-
ského	 a	 amerického	 modelu,	 v	 dôsledku	 čoho	 sa	
pracovný	 trh	 naplnil	 profesionálmi,	 ktorých	 počet	
prevyšoval	množstvo	 ponúkaných	 pracovných	 pozí-
cií.	 Pre	 potenciálnych	 odborníkov	 boli	 atraktívnejšie	
dostupné	pracovné	príležitosti	 v	 zahraničí,	 čo	 viedlo	
k	 emigrácii	 profesionálnych	 pracovníkov	 predomi-
nantne	 do	 rozvinutých	 štátov	 Západu,	 vrátane	 USA,	
Veľkej	Británie,	Austrálie	a	niektorých	štátov	Európy.	
Postupom	času	 India	zaznamenala	progres	v	oblasti	
vzdelávacieho	 systému,	 ako	 aj	 v	 sfére	 komunikácií	
a	 dopravného	 sektoru,	 pričom	 krajina	 sa	 čím	 ďalej	
tým	viac	pýšila	absolventmi	v	štúdiu	medicíny,	vedy,	
techniky	 a	 ďalších.	 Za	 posledné	 tri	 desaťročia	 sme	
svedkami	 masívnych	 vĺn	 indických	 vzdelaných	 aj	
nevzdelaných	emigrantov.

2 Výraz	nedotknuteľný	je	v	slovenčine	aj	češtine	bežne	
zaužívaný,	 nie	 je	 však	 presný.	 Krátky	 slovník	 slo-
venského	 jazyka	 definuje	 termín	 nedotknuteľný	 ako	
prídavné	meno	vzťahujúce	sa	na	určitý	predmet	alebo	
osobu,	 „ktorú, ktorého neslobodno zasiahnuť, poru-
šiť, zmeniť ap.“	(s.	380),	čo	ale	nevystihuje	označenie	
tejto	vrstvy	obyvateľstva.	Naproti	tomu	hindsko-český	

slovník	uvádza	pre	príslušníka	najnižšej	vrstvy	kasto-
vej	 spoločnosti	 české	 pojmy	 „nedotýkatelný“	 alebo	
„bezkastovní“ (s.	31).	Príslušník	najnižších	utlačova-
ných	vrstiev	hinduistickej	spoločnosti	 je	označovaný	
ako	dalit,	 výraz	prekladaný	aj	ako	„utlačovaný, týra-
ný“	(tamže,	s.	327).

3 Dalitovia	 predstavujú	 jedincov	 a	 vrstvy	 indického	
obyvateľstva	 bez	 tradičnej	 kastovej	 príslušnosti.	
Hinduistická	 ortodoxia	 ich	 považovala	 za	 nečistých,	
preto	 ich	 dotyk	 znamenal	 pre	 kastového	 hinduis-
tu	 poškvrnenie.	 Očistenie	 od	 dalitov	 si	 vyžadova-
lo	 uskutočniť	 zložitý	 rituál.	 Tieto	 vrstvy	 obyvateľov	
predstavujú	potomkov	skupín,	 ktoré	neboli	 zaradené	
do	kastového	systému	–	 išlo	napríklad	o	podrobené	
primitívne	 kmene	 alebo	 neárijské	 komunity,	 ktoré	
kládli	odpor	árijským	dobyvateľom,	či	dokonca	 i	sa-
motní	Árijci	vylúčení	z	kasty	pre	nejaký	dôvod.	Vrstvy	
dalitov	 museli	 žiť	 mimo	 árijskej	 osady	 a	 vykonávať	
práce	 pokladané	 za	 nedôstojné	 alebo	 znečisťujúce	
(zber	odpadu,	preprava	mŕtvol,	poprava	zločincov,	lov	
zveri	 a	 rybolov,	 spracovanie	 živočíšnych	materiálov	
a	ďalšie).	V	prípade,	že	dalitovia	vstupovali	za	prácou	
na	 územie	 kastovej	 spoločnosti,	 podliehali	mnohým	
obmedzeniam	a	zákazom	napriek	tomu,	že	boli	pova-
žovaní	za	hinduistov.
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	 Domestikácia	 zvierat,	 podľa	 Ch.	 Pattersona,	
nielen	poskytla	model	a	inšpiráciu	pre	zotročovanie	
ľudí	a	tyranské	vlády,	ale	položila	aj	základy	západné-
ho	hierarchického	myslenia	a	európskej	a	americkej	
rasovej	teórie,	volajúcej	po	ovládnutí	a	vykorisťovaní	
„nižších	rás“,	zatiaľ	čo	ich	súčasne	nazývali	zviera-
cími	menami,	aby	podporili	a	ospravedlnili	ich	pod-
robenie	(Patterson,	39).	V	starovekom	štáte	Sumer	

Mgr. Henrich Fačkovec
Katedra politológie a euroázijských štúdií FF UKF

Fačkovec, H.: Animals and the racial thinking   
CIVITAS, 2020, Vol. 26, No. 58, p. 12

Animal domestication constitued a model and procedures for human slavery. Killing and an extermination of some 
wild animals provides model for human genocide – extermination of indigenous people. Both of this cases were 
happening to people and also to animals in new colonized North America, mostly between 17. and 19. century. 
Likewise, the tradition of the language of dehumanization use an animal names for they enemies.

mali	 napr.	 pre	 zotročených	 vy-
kastrovaných	 chlapcov	 rovnaký	
pojem	 ako	 pre	 vykastrovaných	
oslov	a	býkov.

 „Keď ľudia prídu do novej kraji-
ny, aby ju skrotili, nahradia divé 
zvieratá domácimi“ (Dubnička,	
127). To	sa	dialo	aj	pri	osídľovaní	
Severnej	 Ameriky	 (kde	 zároveň	
aj	 „domestikovaní	 otroci“	 začali	
nahrádzať	 „divokých	 domorod-
cov“).	Privezené	domáce	zviera-
tá	–	ľudský	majetok,	sa	okamžite	
stali	ohrozenými	zo	strany	zvierat	
divokých,	 a	 tak	 predovšetkým	
z	 utilitaristických	 príčin	 prišlo	
napr.	 k	 tomu,	 čo	 Dubnička	 na-
zýva	„vlčí	holokaust“,	 ktorý	pre-
biehal	 aj	 ako	 prevencia	 voči	 fi-
nančným	škodám	na	chovaných	
stádach.	 Najúčinnejším	 spôso-
bom	 eliminácie	 nepriateľa	 je	 vy-
písanie	 odmeny	 na	 jeho	 hlavu,	
a	tak	sa	to	promptne	udialo	aj	na	
novokolonizovaných	 územiach.	
Prvý	zákon	o	odmenách	za	zabi-
tého	vlka	bol	vydaný	v	roku	1630	
v	 Massachusetts,	 zákon	 v	 New	
Jersey	z	 roku	1697	uvádza:	„Ak 
ktorýkoľvek kresťan zabije vlka 
a prinesie jeho hlavu... na ktorý-
koľvek úrad... bude mu vyplatená 
odmena dvadsať šilingov“	(Dub-
nička,	 127).	 Všimnime	 si	 výraz	
kresťan,	 Indián	 totiž	 podobnú	
možnosť	nemal,	 ten	často	podľa	
náboženského	výkladu,	podobne	
ako	 zviera	 –	 nedisponoval	 du-
šou.	Pre	domorodé	obyvateľstvo	

začali	 kolonizátori	 ,	 považujúci	 sa	 za	nadradených,	
používať	 podobné	 výrazy	 ako	 pre	 nežiadúcu	 zver.	
„Vzhľadom k tomu ako Európania zaobchádzali so 
zvieratami, bola skutočnosť, že nazývali domorodých 
Američanov divokými zvieratami jasným náznakom 
toho, čo bude nasledovať“	(Patterson,	43),	píše	Pat-
terson	 a	 uvádza	 nadostač	 príkladov	 o	 európskom	

uvažovaní	o	domorodcoch	ako	nekultivovaných,	ne-
bezpečných,	nehanebne	nahých,	otvorene	sexuálne	
konajúcich	 a	 špinavých	 „zvieratách“,	 ktoré	 nespali	
na	matracoch	 ale	 na	 zemi,	 „žili	 v	 jaskyniach	 a	 lo-
vili	 rovnako	ako	 to	 robia	medvede	a	 iná	divá	zver“	
a	pohybovali	sa	„sem	a	 tam	vo	veľkých	skupinách	
ako	stáda	srnčej	zvery	v	lese“.	O	divošských	náro-
doch	žijúcich	zvieracím	spôsobom	písal	už	aj	Tho-
mas	Hobbes	v	17.	storočí	a	o	dve	storočia	neskôr	
nezmenený	 pohľad	 komentoval	 i	 dobový	 historik	
F.	 Parkman,	 podľa	 ktorého	 boli	 Indiáni	 „človekom,	
vlkom	a	diablom“	v	jednej	osobe	(Patterson,	44-45).	
Pristavme	sa	práve	pri	vlkovi,	ktorý	začal	byť	pred-
metom	hubenia	v	Severnej	Amerike	(v	Európe	bol	na	
mnohých	miestach	vyhubený	už	počiatkom	novove-
ku	 –	 napr.	 od	 vlády	 Edgara	Mierumilovného	 v	 10.	
storočí	mohli	v	Anglicku	zločinci	platiť	pokuty	vlčími	
hlavami).	Ekonomickými	záujmami	motivovaný	po-
grom	vlkov	bol	charakteristický	 i	svojou	krutosťou,	
vlci	boli	eliminovaní	strelnými	zbraňami,	dynamitmi,	
pascami,	 ubitím	 palicami,	 vyhladovaním,	 vešaním	
či	 zapaľovaním.	 Boj	 s	 potravinovým	 konkurentom	
je	 skrátka	neľútostný.	 „Medzi rokmi 1875 až 1879 
dosiahol masaker vlkov vrchol. Paralelne v tomto 
období bolo dovŕšené aj vystrieľanie takmer 75 mi-
liónov bizónov“ (Dubnička,	128).	B.	H.	Lopez	kon-
štatuje,	že	nikto	nedokáže	spočítať	koľko	zvierat	bolo	
zabitých	 na	 amerických	 planinách	 napr.	 v	 druhej	
polovici	 19.	 storočia	 a	 odhaduje,	 že	mohlo	 ísť	 asi	
o	 500	miliónov	 tvorov.	 Z	 toho	možno	 jeden	 alebo	
dva	milióny	 vlkov.	 Konštatuje	 však	 i	 to,	 že	 národ,	
ktorý	chce	hovädzie	mäso,	musí	mať	pod	kontrolou	
predátorov	a	nemá	iné	východisko	ako	vlkov	zabíjať	
(Lopez,	175).	Pogrom	vrcholí	rokom	1915,	kedy	fe-
derálna	vláda	vydáva	zákon,	na	základe	ktorého	bolo	
možné	všetkých	vlkov	z	federálnych	území	vyhladiť	
(Dubnička,	129).

	 Od	 obdobia	 objavu	 Severnej	 Ameriky	 bolo	
podľa	rôznych	odhadov	na	jej	území	vyhubených	aj	
okolo	10-20	miliónov	domorodcov.	Podľa	H.	Zinna	
žilo	v	predkolumbovskej	Severnej	Amerike	až	dvad-
saťpäť	miliónov	 ľudí	 a	 v	 Južnej	 dokonca	dvojnáso-
bok	(Zinn,	31).	Noam	Chomsky	sa	tejto	témy	dotkol	
v	 dokumente	Manufacturing Consent	 (1992),	 kde	
hovorí	o	10	miliónoch,	plus	možných	ďalších	10	mi-
liónoch	severoamerických	domorodcov,	ktorých	ge-

„Židovské	nebezpečenstvo“,	karikatúra	na	titulke	francúzskeho	antisemitského	
pamfletu	zo	začiatku	20.	storočia,	zobrazujúca	svetové	židovstvo	ako	pavúka
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nocída	sa	prehliada.

	 Konštatovaním	 o	 krutostiach	 páchaných	 na	
vlkoch	 nemáme	 v	 úmysle	 naznačiť,	 že	 by	 zvieratá	
chované	ako	domáce	mali	postavenie	lepšie.	Javí	sa	
azda	 lepším	žiť	 celý	 život	 v	 zajatí	 a	potom	zomrieť	
zväčša	 takisto	 nešetrnou	 smrťou,	 alebo	 žiť	 voľne	
a	zažiť	 iba	smrť	samotnú?	Je	 to	podobné	ako	zva-
žovať	či	by	bolo	lepšie	byť	v	danej	situácií	Indiánom	
alebo	čiernym	otrokom.	Tí	prví	stelesňujú	pre	európ-
skych	 kolonizátorov	 zver	 divokú	a	 škodnú,	 tí	 druhí	
zviera	ochočené	a	úžitkové	–	ktorému	z	nich	sa	však	
dostane	viac	krutosti	je	relatívne.	Nebudeme	ďaleko	
od	pravdy	ani	keď	si	dovolíme	tvrdiť,	že	osud	Indiá-
nov	a	divej	 zveri	 (rovnako	ako	osud	otroka	a	 zveri	
úžitkovej)	boli	vzájomne	späté	viac	ako	ľudské	osudy	
týchto	skupín	osôb	navzájom.	To	sa	prejavovalo	aj	
v	používaných	metódach.	„Vôbec nie je náhodné, že 
genocída Indiánov a genocída vlkov v Severnej Ame-
rike vykazujú toľko spoločných čŕt. Zarážajúce ale je, 
že analógiu je možné vidieť nielen v príčinách oboch 
genocíd, ale aj v ich technickej realizácii. Etické zdô-
vodňovanie je neprekvapujúco zhodné“	 (Dubnička,	
131).	 Vlkom	 sa	 napr.	 nastražovalo	 otrávené	mäso	
a	 Indiánom	sa	darovali	 kiahňami	nakazené	deky	či	
na	prvých	 i	druhých	sa	vypisovala	odmena	za	hla-
vu/skalp.	Takéto	 javy	boli	často	 i	komplementárne.	
Bizóny	boli	napr.	hubené	najmä	aby	 Indiáni	nemali	
čo	 jesť.	Vlkom	sa	plienili	 brlohy	a	 zabíjali	mláďatá,	
Indiánom	vypaľovali	dediny	aj	polia	a	ich	deti	boli	po-
sielané	do	misionárskych	škôl	aby	sa	„scivilizovali“.	
Násilné	 pokusy	 o	 takzvané	 civilizovanie	 divochov	
nám	 náramne	 pripomínajú	 proces	 domestikovania	
zvierat.	

	 Pri	 spomenutých	 technických	 realizáciách	
ide	o	prostriedky	nutné	k	produkovaniu	nadproduk-
cie	a	predovšetkým	o	primárny	zdroj	–	pôdu,	 lebo	
o	pôdu,	ako	Dubnička	zdôrazňuje,	sa	bojuje	„vždy, 
všade a proti všetkým“	 (Dubnička,	 133).	 Všetky	
etické	a	náboženské	zdôvodnenia	vybíjania	divochov	
a	divej	zveri	teda	vychádzajú	z	pragmatizmu	–	preži-
je	ten,	kto	si	zabezpečí	pôdu	a	teda	potravu	–	tento	
pragmatizmus	 je	 vždy	 nejako	morálne	 ošetrený	 či	
posvätený.	Podrobenie	čiernych	otrokov	zasa	nábo-
ženskí	 fundamentalisti	 ospravedlňovali	 tým,	 že	 títo	
otroci	sú	„potomkovia	Chámovi“	a	sú	teda	k	svojmu	
údelu	odsúdení	vyššou	mocou.

	 V	 pozadí	 bezcitnej	 realizácie	 tohto	 „boja“	
nesporne	 stojí	 i	 kresťanská	 tradícia	 človečenskej	
nadradenosti	voči	všetkým	odlišným	tvorom,	ktorú	
si	 kolonizátori	 do	 Nového	 sveta	 so	 sebou	 priniesli	
z	Európy.	A	to	sa	rovnako	týka	aj	Južnej	a	Strednej	
Ameriky.	Bartolomé	de	Las	Casas	vo	svojom	opise	
prvých	 rokov	 španielskej	 conquisty	 pripodobňoval	
ukrutnosti	 spáchané	 na	 domorodcoch	 k	 tomu	 ako	
Španieli	 doma	 zaobchádzali	 so	 zvieratami.	 „Kres-
ťania ich (...) začali masakrovať a páchať na nich 
strašné ukrutnosti (...), útočili na mestá a nešetrili 
deti, starcov ani tehotné ženy a nielenže do nich bo-
dali a zabíjali ich, ale rezali ich na kusy ako keby to 
boli ovce na jatkách. Pri jednom masakre na Kube, 
napadli španielski vojaci skupinu mužov, žien, detí 
a starých ľudí a podrezávali ich ako jahňatá. Vstúpili 
do veľkého domu a pobili vo vnútri toľko ľudí, že vy-
tekal taký prúd krvi, akoby zahubili veľké množstvo 
kráv. Tí z Indiánov, ktorí masakry prežili, boli prinú-
tení nosiť náklady ako nákladné zvieratá a klásť sa na 
zem ako ochočené ovce“	(Las	Casas,	72).

	 Francúzsky	 historik	 Joel	 Michel	 problematiku	
týchto	súvislostí	zaujímavo	ilustruje	vo	svojej	mono-
grafii	Lynčovanie.	Popisuje	podobnosť	krutostí	Juža-
nov	v	USA	19.	storočia	voči	černochom	a	domácim	
zvieratám.	Na	Juhu	je	brutalita	normou.	„Pokiaľ nie-
kto vie, ako dlho bude trvať zahojenie po kastrácii, 
znamená to, že je zvyknutý kastrovať svoje zvieratá“,	
čím	 ukazuje,	 že	 južanskí	 statkári	 používali	 rovnakú	
metódu	a	s	vysokou	pravdepodobnosťou	aj	rovnaké	
náčinie	 pri	 kastrovaní	 otrokov	 i	 zvierat.	 „Sú to tiež 
lovci“,	 dodáva,	 „k lovu mývalov	 a	 vačíc	 používajú	
rovnaké	psi	ako	pri	prenasledovaní	otrokov	na	úteku,	
alebo	neskôr	černochov	pokúšajúcich	sa	vyhnúť	lyn-
ču.“	 Cituje	 i	 dobového	 mississippského	 černocha,	
ktorý	 ironicky	 konštatoval,	 že	 k	 lovu	 zveri	 je	 nutné	
povolenie,	kdežto	„pre lov negra je sezóna celý rok“.	
Iný	dobový	súčasník	James	Agee	bol	„ako mestský 
človek ohromený krutosťou nájomcov pôdy z Alaba-
my voči zvieratám a voči černochom“	(Michel,	157).	

	 Nie	je	náhoda,	že	emancipačné	hnutia	za	prá-
va	černochov	v	19.	storočí,	tak	ako	hnutia	za	práva	
zvierat	v	storočí	dvadsiatom	a	v	súčasnosti,	pochá-
dzajú	z	mestského	prostredia,	kde	prichádzalo	k	ur-
čitému	 scitlivovaniu	 mravov,	 kým	 vidiecky	 človek	
býval	 spravidla	 voči	brutalite	 viac	otupený	priamou	
skúsenosťou.	

	 Ak	 konštatujeme,	 že	 osud	 Indiánov	 možno	
pripodobniť	k	osudu	divých	zvierat	a	osud	čiernych	
otrokov	k	postaveniu	zvierat	domácich,	o	jasný	pre-
del	medzi	nimi	navzájom	a	aj	medzi	nimi	spolu	(teda	
Indiánmi	 aj	 černochmi	 ako	 „celkovo	 podradnými,	
zvieracími“)	a	chudobnými	belochmi,	mali	záujem	aj	
vtedajšie	 elity,	 z	 pragmatického	 hľadiska.	 So	 zaují-
mavou	 hypotézou	 prišiel	 americký	 historik	 Howard	
Zinn,	ktorý	sa	domnieva,	že	rasizmus	sa	stal	vhod-
ným	nástrojom	elít,	aby	udržiavali	vzájomnú	nevraži-
vosť	medzi	marginalizovanými	skupinami	–	Indiánmi,	
černochmi,	a	bielou	lúzou	(služobníctvom),	ktorí	by	
sa	inak	mohli,	kvôli	podobnej	situácii	poľahky	spojiť,	
a	účinnejšie	vzdorovať	pánom	(Zinn,	88).	Ľahšie	sa	
tak	 aplikovalo	 pravidlo:	 rozdeľuj	 a	 panuj.	Rasizmus	
tu	má	teda	hlbší	politický	význam,	ktorý	zabezpeču-
je	 absenciu	 súcitu	 medzi	 podrobenými	 skupinami	
ľudí	 navzájom.	Bol	 politickým	nástrojom,	 pomocou	
ktorého	 biela	 elita	 Ameriky	 ničila	 solidaritu	 medzi	
chudobnými	s	rozličnými	farbami	pleti.	Osud	bielych	
nádenníkov	často	nebol	o	nič	lepší	ako	osud	černo-
chov,	 ilúzia	 rasovej	 nadradenosti	 a	 dehumanizácia	
černochov	a	 Indiánov	 však	bielych	psychicky	upo-
kojovala	–	neboli	na	samom	dne	univerzálnej	hierar-
chie	–	pre	identitu	človeka	je	často	dôležitejšie	jeho	
relatívne	 postavenie	 -	 byť	 na	 tom	 lepšie	 aspoň	 od	
niekoho	-	ako	samotné	absolútne	„bohatstvo“	-	tieto	
javy	popisuje	aj	 Francis	Fukuyama	v	práci	 Identita.	
Elity	 držali	 navzájom	 v	 šachu	 aj	 Indiánov	 a	 černo-
chov.	Podľa	 rôznych	zákonov	mali	aj	slobodní	čer-
nosi	zákaz	cestovania	na	 indiánske	územia	a	zmlu-
vy	 s	 indiánskymi	 kmeňmi	 zasa	 obsahovali	 doložku	
o	 navracaní	 otrokov,	 ktorí	 ušli.	 Aj	 guvernér	 Južnej	
Karolíny	v	prvej	polovici	18.	storočia	konštatoval,	že	
oddávna	patrilo	k	stratégii	vlády	vzbudzovať	v	Indiá-
noch	averziu	voči	černochom	(Zinn,	85).	

	 Pre	obe	Ameriky	a	kolonizátorov	vôbec	bol	ty-
pický	jazyk	dehumanizácie,	ktorý	kládol	domorodcov	
i	otrokov	mimo	akékoľvek	morálne	záväzky	či	právnu	
ochranu	–	resp.	právna	ochrana	sa	na	čiernych	otro-
kov	vzťahovala	maximálne	ako	na	predmet	majetku,	

mohli	 byť	 „poškodení/ukradnutí“,	 čo	 však	 zahŕňalo	
iba	materiálnu	ujmu	pána,	nie	 fyzickú	ujmu	otroka.	
Ten	 bol	 „vecou“	 (zvieratá	 podobne	 značná	 časť	
sveta	 doposiaľ	 považuje	 za	 „vec“).	 Celá	 táto	 takti-
ka	sa	historicky	javí	ako	obzvlášť	vypočítavá.	Najprv	
svojou	 činnosťou	 vylúčime	 z	 morálnych	 záväzkov	
zvieratá	 samotné	 a	 odôvodníme	 to	 nejakým	 z	 fik-
tívnych	 príbehov,	 veľkých	 metanaratívov	 o	 ľudskej	
výnimočnosti	a	neskôr	za	pomoci	jazyka,	teda	našej	
„fiktívnej	 reči“,	 zaradíme	 do	 tejto	množiny	 „morál-
ne	 vylúčených“	 aj	 vybraných	 príslušníkov	 svojho	
vlastného	druhu.	Opatrení	takouto	abstraktnou	seba-
obranou,	podporenou	 ľudsky	 typickou	dichotómiou	
o	dobre	a	zle,	o	„my	a	oni“,	dokážeme	upokojovať	
svoje	svedomie	pri	vraždení	celých	etnických	skupín	
od	staroveku	po	Rohingov	v	 roku	2017.	Pokúsime	
sa	 nižšie	 uviesť	 niekoľko	 príkladov,	 kedy	 sa	 dehu-
manizácia	a	pripodobňovanie	 ľudí	k	zvieratám	stala	
predobrazom	 mimoriadnych	 krutostí	 na	 ktorých	 je	
azda	najcynickejšie	ich	mentálne	opatrenie	presved-
čením,	že	sa	jedná	o	eticky	správne	či	občas	priam	
posvätné	skutky.	

	 Smutnou	 kapitolou	 histórie	 je	 pokus	 Britské-
ho	impéria	o	civilizovanie	kenského	kmeňa	Kikujov.	
Napriek	cynickému	deklarovaniu	o	prínose	osviete-
nej	civilizácie	do	temnej	Afriky	mohli	praktiky	Britov	
často	konkurovať	tým	nacistickým,	ba	dokonca	ich	
v	mnohom	predbehli	 (koncentračné	 tábory	boli	na-
pokon	britským	vynálezom).	To	čo	sa	Kikujom	do-
stalo,	bolo	väznenie,	kontrola	nad	pohybom,	nútená	
práca,	 kastrovanie	 či	 ciachovanie	 –	 skrátka	 všetky	
aspekty	 typické	 pre	 domestikovanie	 a	 zotročenie	
zvieraťa.	 K	 tomu	 sa	 pridali	 aj	 rôzne	 experimenty,	
nie	 náhodou	 bol	 jeden	 z	 vykonávateľov	 prezývaný	
ako	„kenský	Jozef	Mengele“,	ktorý	 ľuďom	opaľoval	
kožu	a	po	kastrácií	ich	nútil	jesť	vlastné	semenníky,	
ženám	sa	 zasa	 kliešťami	mliaždili	 prsia	 a	 do	 vagín	
im	 boli	 strkané	 chrobáky	 a	 hlavne	 pušiek,	 zároveň	
museli	nahé	behať	s	vedrami	výkalov	na	hlave	(Do-
moslawski,	 193).	 Takéto	 praktiky	 aj	 pri	 najväčšej	
miere	cynizmu	sotva	možno	nazvať	„civilizovaním“.	
Podrobnejšie	 tieto	 a	 podobné	 udalosti	 opisuje	 aj	
americký	historik	Mike	Davis	v	práci	Late Victorian 
Holocausts,	 v	 ktorej	 prelomil	 dôležitú	 bariéru,	 keď	
ako	 jeden	 z	 prvých	 poukázal	 na	 to,	 že	 slovo	 holo-
kaust	môže	mať	množné	 číslo	 (a	môže	 označovať	
aj	 iné	udalosti	ako	 tie	z	obdobia	2.	svetovej	vojny)	
a	páchateľmi	mnohých	boli	tí,	na	ktorých	skutky	sa	
neskôr	akosi	zabudlo,	lebo	po	porážke	nacistov	stáli	
„na	 správnej	 strane	 histórie“,	 resp.	 históriu	 písali.	
Rozdiel	 je	v	tom,	že	spojenci,	alebo	teda	predkovia	
Západoeurópanov	a	Američanov	po	páchaní	svojich	
koloniálnych	 genocíd	 neboli	 nikdy	 domácimi	 ofici-
álne	a	organizovane	porazení	 (a	 teda	ani	medziná-
rodne	 súdení),	 len	 sa	 akosi	 potichu	 vytratili	 alebo	
svoje	 genocídy	 vykonali	 na	 tých,	 ktorí	 také	 skutky	
nevedeli	písomne	zaznamenať,	alebo	tak	úspešne,	že	
už	o	nich	nemal	kto	hovoriť	a	písať.	

	 Paradoxom	je,	že	zatiaľ	čo	Briti	páchali	v	koló-
niách	svoje	zverstvá	–	(mimochodom,	„zverstvá“	je	
tiež	príznačne	antropocentrický	pojem,	ktorým	svoje	
najhoršie	pohnútky	 a	 znechutenie	nimi	prekrývame	
pojmom,	ktorý	také	skutky	označuje	za	„hodné	zvie-
rat“,	zatiaľ	čo	slovom	„ľudskosť“	máme	na	mysli	šľa-
chetnosť	a	dobrotu,	hoci	by	azda	omnoho	vhodnej-
šie	 bolo	 hovoriť	 o	 „nacistických	 ľudskostiach“	 ako	
o	„zverstvách“,	keďže	takýchto	skutkov	sú	schopní	
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iba	 homo	 sapiens,	 nuž	 ale	 ako	 hovoril	Wittgenste-
in	–	hranice	môjho	jazyka	sú	hranicami	môjho	sve-
ta...)	počas	rovnakej,	teda	viktoriánskej	éry	panoval	
v	 domovskej	 Británii	 akýsi	 všeobecný	 konsenzus	
o	 romantizácii	 divokých	 šeliem	 a	 divokej	 prírody,	
napriek	 tomu,	 že	 takéto	šelmy	–	ako	napr.	 vakovl-
kov	v	Tasmánií	Briti	kynožili	jedna	radosť.	Dubnička,	
inšpirovaný	 Boriom	 Saxom	 si	 všimol	 zvláštnu	 prí-
buznosť	medzi	 literárnym	a	 rasovým	nazeraním	na	
svet	počas	tejto	éry.	„Kult šeliem alebo kult divočiny 
môže jestvovať v moderných (poľnohospodárskych) 
spoločnostiach len tam, kde jedno i druhé absentuje 
alebo je minimalizované. K mystifikácií šeliem do-
chádza až po ich vyhubení a k mystifikácii divočiny 
až po jej kultivovaní“	(Dubnička,	111).	„Briti so svo-
jou ohromnou ríšou mohli svoje násilnícke fantázie 
situovať do exotických kútov sveta, zatiaľ čo doma 
ostávali relatívne civilizovaní“	(Sax,	83).	Príklad	nám	
poskytuje	Kiplingova	Kniha džunglí.	Viktoriánske	An-
glicko	konca	19.	storočia	o	divokých	šelmách	a	di-
vočine	 vôbec	 ani	 nechyrovalo	 –	 keby	 v	 ňom	 ožili	
dávno	vyhubení	vlci,	farmári	by	ich	okamžite	zlikvi-
dovali,	dodáva	Dubnička.	Keď	sú	divoké	šelmy	po-
korené,	je	ľahšie	ich	glorifikovať.	Pri	Knihe džunglí	si	
všimol,	že	súbežne	s	mystifikáciou	vlkov	došlo	k	de-
honestovaniu	psov,	čoho	následkom	„jedna skupina 
psovitých šeliem vykonáva genocídu na inej skupine 
psovitých šeliem, ktorá sa nehodlá prispôsobiť vše-
obecným normám, tradícii a morálke“	(Mravy,111).	
V	tomto	ponímaní	bol	vlk	chápaný	ako	zviera	čisté,	
slobodné,	ušľachtilé	a	silné,	zatiaľ	čo	pes	bol	často-
vaný	opačnými	prívlastkami.	Toto	delenie	v	nás	silno	
evokuje	aj	nacistický	antagonizmus	o	árijskom	vlko-
vi	 a	 židovskom	psovi	 –	 čomu	 sa	 budeme	 venovať	
neskôr	 (nepochybné	však	 je,	 že	nazeranie	na	svet,	
kult	 divokého	 a	 drastická	 eliminácia	 „nepriateľa“	
u	nacistov	má	svoje	korene	aj	v	 tradícii	západného	
kolonializmu).	K	Mauglímu	uvádza	Dubnička	 takúto	
úvahu:	„Možno ide o náhodu, ale celý tento príbeh 
akoby ospravedlňoval konanie Britov na území svo-
jich kolónií, najmä v Austrálii a Tasmánii (...) Slobod-
ný národ udatných vlkov, ktorí si ctia zákon džungle, 
teda dodržujú normy, etiku a tradíciu, pokojne môžu 
predstavovať britskí kolonisti, a ryšavých dekadent-
ných psov, ktorí sa živia jaštericami, zas Tasmánci 
či Aboriginálovia. Maugli	 v	 knihe	 nenávidí	 dholov 
a	pohŕda	nimi	 (...)	 Je	 tu	 viacero	analógií	 viažucich	
sa	k	rozdielu	medzi	nekultivovaným	a	kultivovaným,	
civilizovaným	a	barbarským,	rasovo	čistým	a	nečis-
tým.	 Ak	 aj	 ide	 o	 náhodu,	Kipling	 v	 každom	 prípa-
de	odobril	genocídu	pokiaľ	 ide	o	stret	medzi	čistou	
rasou	 a	 rasou	 nečistou“	 (Dubnička,	 112).	 Kipling	
svoj	svetonázor	najlepšie	vyjadril	v	básni	o	„breme-
ne	bieleho	muža“,	nutnosti	belochov	podieľať	sa	na	
„civilizovaní	divochov“.	Toto	chápanie	nadradenosti	
bolo	dlhodobo	metanaratívom	západnej	spoločnosti,	
tej	istej,	ktorá	stvorila	osvietenstvo.

	 Podľa	Saxa	 k	Mauglímu	 zvieratá	 vzhliadali	 so	
strachom	a	obdivom	a	 ten	džungľu	ovládol,	nie	 len	
dodržiavaním	pravidiel	ale	aj	zabíjaním,	„bol takmer 
nacistickým supermanom“,	píše	(Sax,	83).

	 Aplikáciu	akéhosi	glorifikovania	šelmy	–	v	„ci-
vilizovanom	 svete“	 vyhubenej	 či	 podrobenej,	 na	
znak	nejakého	symbolického	uznania	jej	sily	(ale	len	
s	vedomím,	že	sme	 ju	práve	„my“	pokorili)	možno	
badať	aj	pri	niektorých	počinoch	po	zajatí	ľudí,	ktorí	
boli	vodcami	„barbarských	svoriek“	domorodcov	či	

skrátka	ľudí	z	inej	kultúry.	Keď	vodca	Apačov	Gero-
nimo	po	dlhoročnom	urputnom	boji	o	pôdu	pre	svoj	
kmeň	skončil	v	zajatí,	resp.	v	rezervácii,	stal	sa	„ce-
lebritou“,	všetci	sa	s	ním	fotili,	predávali	sa	gombíky	
z	jeho	šiat	a	neskôr	sa	zúčastnil	aj	inaugurácie	prezi-
denta.	Pripomína	nám	to	pohľad	na	cirkusové	zviera,	
ktorého	 tisíce	druhových	príbuzných	dokážeme	bez	
morálneho	zaváhania	v	divočine	vyhubiť,	ale	na	toho	
jedného	preživšieho	leva	či	slona	sa	dokážeme	s	údi-
vom	dívať	a	kupovať	si	predmety	s	jeho	vyobrazením	
–	ako	tomu	bolo	v	ktoromkoľvek	viktoriánskom	cir-
kuse,	zatiaľ	čo	to	prvé	sa	potichu	dialo	v	Afrike.	Keď	
Geronimo	pokorený	kráčal	uprostred	bulváru	v	kto-
romsi	americkom	meste,	prizerali	sa	a	boli	uchvátené	
tisícky	ľudí	–	podobne	ako	keď	o	dvetisíc	rokov	skôr	
viedli	 Rímom	 pokoreného	 galského	 náčelníka	 Ver-
cingetorixa.	Suveníry	s	námetom	Geronima	či	iných	
Indiánov	 sa	 veselo	 predávali	 a	 neskôr	 sa	 celá	 táto	
romantizácia	 premietla	 do	 nesmierne	 populárnych	
westernov	ako	napr.	Winnetou	(tiež	Apač)	a	kvanta	
iných.	A	kým	jedna	generácia	čítala	Karla	Maya,	no-
sila	indiánske	pierka	na	Halloween	a	lepila	si	plagáty	
Indiánov	 nad	 posteľ,	 generácia	 ich	 starých	 rodičov	
týchto	Indiánov	obzvlášť	kruto	a	neľudsky	zabíjala	po	
tisícoch.	Je	známe,	že	westerny	mal	vo	veľkej	obľube	
aj	Hitler,	ktorého	fascinoval	boj	proti	„podradným	ra-
sám“	a	získavanie	„lebensraumu“	na	ich	úkor.

	 Naša	tradícia	istej	rasovej	nadradenosti	sa	sta-
la	sofistikovanejšou,	ale	je	implicitne	prítomná	často	
aj	 v	 súčasnom	nazeraní	 ľudí	 euroatlantického	sveta	
na	 domorodých	 obyvateľov	 exotických	 turistických	
destinácií.	 Aký	 veľký	 je	 rozdiel	 medzi	 návštevníkmi	
ľudskej	ZOO	v	Belgicku,	z	prelomu	19.	a	20.	storo-
čia,	„vystavujúcej“	domorodé	obyvateľstvo	z	kolónií	
v	Kongu	počas	vlády	Leopolda	II.	a	návalmi	západ-
ných	turistov	fotiacich	domorodcov	v	tzv.	„autentic-
kých“	dedinách	vo	Vietname	a	Thajsku	v	21.	storočí?

	 Na	 konci	 19.	 storočia,	 kedy	 už	 začali	 v	 USA	
„dochádzať“	 Indiáni,	 ktorí	 boli	 lovnou	 zverou,	 pre-
sunuli	sa	domáce	„indiánske	vojny“	na	Filipíny	(zís-
kané	 po	 americko-španielskej	 vojne	 v	 roku	 1898).	
Mnohí	 dôstojníci	 poslaní	 na	 Filipíny	 boli	 veteránmi	
domácich	protiindiánskych	 ťažení,	 aj	 preto	sa	 réto-
rika	a	metódy	týchto	akcií	podobali.	Okrem	iných	to	
bol	 napríklad	 aj	 generál,	 zodpovedný	 za	 dolapenie	
spomenutého	 Geronima.	 Filipínske	 ťaženie	 a	 jeho	
dehumanizačný	 jazyk	 predznamenáva	 export	 ame-
rického	 rasového	 myslenia	 vo	 vojenstve,	 taký	 prí-
tomný	počas	väčšiny	20.	storočia.	Jeden	dôstojník	
priamočiaro	vysvetľoval:	„Vyhladili sme amerických 
Indiánov a myslím si, že väčšina z nás je na to hrdá, 
alebo prinajmenšom cieľ ospravedlňuje prostriedky, 
a tak musíme bez škrupúľ vyhladiť aj túto rasu, kto-
rá stojí v ceste pokroku a osvietenstvu“	(Patterson,	
49).	 Iný	 americký	 vojak	 konštatoval,	 že	 zabíjanie	
Filipíncov	 je	 väčšia	 zábava	 ako	 strieľanie	 králikov,	
ďalší	zasa	poznamenal,	že	je	na	vrchole	šťastia,	keď	
môže	„namieriť pušku na nejakú tmavú kožu a stlačiť 
kohútik“,	 a	 s	 typickým	„patriotizmom“	dodal,	 že	 to	
pácha	pre	„starú slávu a Ameriku, ktorú tak miluje“	
(Patterson,	 48).	 Tento	 štýl	 myslenia	 sa	 ešte	 mar-
kantnejšie	prejavil	počas	2.	svetovej	vojny	v	bojoch	
s	 Japoncami.	 Tí	 boli	 označovaní	 ako	 opice,	 gorily,	
paviány,	ale	aj	ako	rôzne	druhy	plazov	či	hmyzu.	Táto	
kampaň	znevažovania	podľa	Johna	Dowera	pripravila	
v	Tichom	oceáne	cestu	k	vojne	bez	milosti	–	vojne,	
ktorá	 kulminovala	 zhodením	 atómových	 bômb	 na	

Hirošimu	 a	Nagasaki	 (Dower,	 81).	 Použitie	 takejto	
zbrane	 je	–	zdá	sa	–	možné	 iba	na	území	národov	
vyňatých	 z	 morálnych	 záväzkov	 ľudstva	 (použitie	
atómovej	 zbrane	 v	 Európe	 bolo	 krajne	 nepravde-
podobné,	serióznejšie	sa	o	nej	druhý	raz	uvažovalo	
až	vo	Vietname,	kde	boli	opäť	označenia	domácich	
zhodné	s	tými	pre	Japoncov	–	„žlté	opice“	a	pod.).	
Príznačné	je	aj	to,	že	zhodenie	atómových	bômb	na	
Japonsko	nikdy	nebolo	súdené	ako	zločin	proti	ľud-
skosti,	 ba	 čo	 viac	 ani	 ako	 vojnový	 zločin,	 napriek	
tomu,	 že	 tento	 akt,	 podľa	 Arendtovej,	 nadovšetko	
spĺňal	skutkovú	podstatu	vojnového	zločinu	v	zmys-
le	haagskeho	protokolu	–	napriek	tomu	nedošlo	ani	
k	právnej	diskusii	o	jeho	porušení	zo	strany	USA,	čo	
opäť	 potvrdzuje	 ako	 víťazi	 píšu	 históriu.	 Arendtová	
k	uvedenému	ďalej	konštatuje,	že	tzv.	medzinárodné	
vojenské	 tribunály,	 zriadené	 po	 2.	 svetovej	 vojne,	
boli	 medzinárodnými	 iba	 podľa	 mena,	 reálne	 išlo	
o	„súdy víťazov“	(Arendtová,	318).

	 Export	 tohto	 typu	 amerického	 myslenia	 ne-
znamenal	 jeho	absenciu	na	domácej	pôde	–	už	po	
udalostiach	 v	 Pearl	 Harbour	 boli	 mnohí	 americkí	
Japonci	 internovaní	do	táborov,	ktoré	boli	pôvodne	
zariadeniami	 pre	 zvieratá.	 Pripodobňovanie	 Japon-
cov	k	mravcom	či	včelám	je	zasa	priamou	paralelou	
k	 ich	 bezprecedentnej	 oddanosti,	 organizovanosti	
a	 disciplíne.	 Bolo	 by	 však	 každopádne	 nesprávne	
sumarizovať	tieto	fakty	s	tým,	že	niekto	je	vždy	iba	
v	 postavení	 obete.	 Obete	 takýchto	 skutkov	 často	
sami	aplikujú	rovnaké	princípy	(prinajmenšom	v	ré-
torickej	 rovine,	 v	 horšom	 prípade	 v	 praktickej)	 na	
svojich	nepriateľov	či	oponentov	–	ak	sú	v	situácii,	
že	majú	navrch	(prípady	mnohých	afrických	spolo-
čenstiev,	po	oslobodení	 spod	koloniálneho	 jarma).	
Samotní	Japonci	aplikovali	kruté	princípy	dehumani-
zácie	na	Číňanov,	napr.	hlavne	počas	tzv.	nanking-
ského	 masakru,	 súčasti	 druhej	 čínsko-japonskej	
vojny,	 v	 30.	 rokoch	 20.	 storočia.	 Japonskí	 vojaci	
boli	povzbudzovaní	k	 zabíjaniu	Číňanov	s	apologe-
tikou,	že	taký	čínsky	život	má	menšiu	hodnotu	ako	
život	psa,	mačky	či	prasaťa.	Keď	v	tridsiatych	rokoch	
pitvali	japonskí	žiaci	na	hodine	žaby	(ako	akúsi	psy-
chologickú	prípravu	na	bezcitnosť),	osopil	sa	jeden	
učiteľ	na	žiaka,	ktorý	tak	odmietal	urobiť:	„Prečo pla-
češ kvôli mizernej žabe?“,	kričal..	„keď vyrastieš bu-
deš musieť zabiť sto alebo dvesto Číňanov“	(Chan-
gová,	44).

	 Americká	 propaganda	 proti	 „žltým“	 sa	 snáď	
v	ešte	čírejšej	podobe	ukázala	počas	dlhej	vietnam-
skej	 vojny.	 A	 je	 nám	 možno	 najznámejšia	 preto,	
že	 táto	 vojna	 je	 nepochybne	 jedným	 z	 najväčších	
zdrojov	americkej	kinematografie,	pretkanej	výrazmi	
o	„žltých	opičiakoch“	–	Vietkongoch.	A	ešte	neskôr	
to	 bolo	 „strieľanie	 moriakov“	 v	 Perzskom	 zálive	 –	
označenie	 pre	 ustupujúcich	 vojakov.	 Pre	 americ-
kú	armádu	bol	 typický	aj	 jav,	 ktorý	možno	označiť	
ako	dvojaký	rasizmus.	Vonkajší	–	voči	Vietkongom	
a	vnútorný	voči	vlastným	vojakom	z	radov	Afroame-
ričanov,	ktorí	boli	často	zámerne	posielaní	na	misie	
s	nízkou	šancou	prežiť	–	podobne	ako	boli	do	prvých	
línií	vo	francúzskej	armáde	počas	prvej	svetovej	voj-
ny	často	nasadzovaní	africkí	príslušníci	cudzineckej	
légie.	Vieme,	že	segregácia	vo	vnútri	americkej	ar-
mády,	teda	rasovo	oddelené	pluky	boli	realitou	až	do	
2.	svetovej	vojny	a	to	prvý	takýto	(černošský)	pluk	
vznikol	už	počas	občianskej	vojny	(pozri	film	Glory).	
Aj	v	nedávnych	dejinách	sa	však	do	vojenských	mi-
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sií	USA,	minimálne	nepriamo,	vrátil	 istý	prvok	„ra-
sovej	segregácie“.	Na	mnohé	„špinavé	práce“	pod	
hlavičkou	 Američanov,	 predovšetkým	 v	 Iraku,	 boli	
nasadzovaní	nájomní	žoldnieri	z	chudobných	afric-
kých	krajín	(bývalí	detskí	vojaci).

	 Počas	 najväčšej	 známej	 poslednej	 genocídy	
–	 v	Rwande,	 označoval	 kmeň	Hutuov,	 svojich	 ne-
priateľov	Tutsiov,	za	šváby	–	počas	týchto	udalostí	
v	roku	1994	zahynulo	takmer	milión	ľudí.	

	 V	 našich	 končinách	 je	 však	 nepochybne	
najjasnejším	 príkladom	 tejto	 politiky	 predefinova-
nia	 ľudskej	 podstaty	 vybranej	 skupiny	 na	 podstatu	
zvieraciu	 a	 potom	 aplikácia	 noriem	 zaobchádzania	
prípustného	pre	zvieratá,	na	tieto	osoby,	tzv.	koneč-
né	 riešenie	 židovskej	 otázky.	 Prirovnávanie	 Židov	
k	 nečistým	 tvorom	 či	 sviniam,	 bolo	 prítomné	 už	
od	dôb	raného	kresťanstva	(ba	antisemitizmus	ako	
taký,	 už	 aj	 pri	 Amanovom	 dekréte	 o	 vyhladení	 Ži-
dov,	zo	starozákonnej	knihy	Ester	–	odkazom	na	toto	
„nariadenie“	začal	svoje	obvinenie	aj	prokurátor	pri	
slávnom	procese	s	Eichmannom	v	Jeruzaleme).	An-
tisemitizmus	 a	 dehumanizácia	 rozptýleného	 židov-
ského	 obyvateľstva	 boli	 typickými	 pre	 stredovekú	
Európu.	 Technický	 a	 spoločenský	pokrok	 nie	 vždy	
znamenal	aj	zlepšenie	situácie	pre	takúto	menšinu.	
Ako	 si	 všimol	 teoretik	 postmodernizmu	 J.	 F.	 Lyo-
tard,	 osvietenstvo	 nakoniec	 viedlo	 do	 Auschwitzu.	
Zo	Španielska	boli	 Židia	 vyhnaní	 v	 tom	 istom	 roku	
ako	sa	Kolumbus	vydal	na	svoju	slávnu	plavbu,	otec	
reformácie	Martin	Luther	 zasa	sám	vydával	 štvavé	
protižidovské	 spisy	 (pre	 tento	 odkaz	 sa	 krištáľová	
noc	 konala	 práve	 na	 jeho	 narodeniny),	 významný	
pokrok	 v	 medicíne	 19.	 storočia	 zasa	 spôsobil,	 že	
parazitologická	a	bakteriologická	 rétorika	bola	apli-
kovaná	na	Židov	–	sám	Hitler	často	operoval	s	poj-
mami	 ako	 „zbaviť	 sa	 infekcie“,	 „odstrániť	 zhubný	
nádor	z	 tela	národa“,	či	nutnosť	Nemcov	zviesť	so	
Židmi	rovnaký	boj	ako	Koch	a	Pasteur	s	bacilmi.	Veľ-
mi	rozšírenou	metaforou	bolo	aj	podobenstvo	z	asi	
najznámejšieho	 propagandistického	 filmu	 Večný 
Žid,	 kde	 sa	 v	 jednej	 pasáži	 striedajú	 obrázky	 krýs	
a	Židov	a	film	nás	poúča,	že	krysy	v	ríši	zvierat	sú	

tým,	čo	Židia	 vo	svete	 ľudí	 –	nositelia	 tých	najhor-
ších	infekcií.	Podobná	propaganda	bola	prítomná	aj	
v	Rusku.	V	jednom	článku	v	časopise	Ja-russkij	sa	
napr.	 písalo,	 že	 „neexistujú žiadni dobrí Židia, rov-
nako ako neexistujú žiadne dobré krysy“	(Patterson,	
56).	Tento	štýl	jazyka	bol	v	Rusku	prítomný	aj	v	prí-
pade	 komunistickej	 revolúcie.	 Lenin	 označoval	 ku-
lakov	za	pavúky,	pijavice	a	kliešte	(Ferguson,	212).	
Nielen	v	Rusku	a	Nemecku	boli	 rozšírené	 ilustrácie	
či	 karikatúry	 znázorňujúce	 Židov	 s	 rohmi	 na	 hlave	
–	 ako	odkaz	na	 staršiu	poveru	o	 stotožňovaní	 Žida	
s	diablom	(diabol	má	často	podobu	kozla	s	rohmi),	
alebo	 Žida	 ako	 pavúka	 snovajúceho	 sieť	 svetového	
sionistického	sprisahania,	či	ako	chobotnicu	ovláda-
júcu	 svet	 chápadlami	 („rotschildovská	 chobotnica“	
a	pod.)	a	taktiež	stereotyp,	že	Židov	–	podobne	ako	
straky	–	priťahujú	trblietavé	predmety.	

	 Následné	udalosti	prebiehajúce	v	druhej	polo-
vici	 tridsiatich	 a	 najmä	 prvej	 polovici	 štyridsiatych	
rokov	 20.	 storočia	 v	 Európe,	 ktoré	 boli	 umožnené	
práve	 postupnou	 indoktrináciou	 o	 „neľudskej	 pod-
state“	 Židov	 nám	 potvrdzujú,	 že	 neexistuje	 priama	
úmera	 medzi	 pokrokom	 vedecko-technologickým	
a	etickým.	Skôr	sa	zdá,	že	v	tomto	prípade	boli	pok-
rok	a	morálka	v	úmere	nepriamej.	Pokrok	nám	dovolil	
prelomiť	tenkú	škrupinu	civilizovanosti	veľmi	sofisti-
kovaným	spôsobom.	Dokážeme	oveľa	jednoduchšie	
tolerovať	násilie,	keď	nie	je	priamo	pred	našimi	oča-
mi.	Keď	nedokážeme	rozoznať	kauzálne	väzby	medzi	
našim	konaním	a	masovým	zabíjaním	(Bauman,	59).	
Stelesnením	tohto	spôsobu	odcudzenia	a	tolerancie	
krutosti	bol	Eichmann,	označovaný	za	architekta	ho-
lokaustu.	 Na	 jeruzalemskom	 procese	 všetci	 čakali,	
že	 za	 tým	 nepriestrelným	 sklom	 uvidia	 stelesnené	
monštrum.	 Omyl.	 Išlo	 o	 prostého	 úradníčka,	 ktorý	
by	 sotva	 ublížil	 muche	 (pokojne	 by	 na	 neho	 sedel	
opis,	 ktorým	 svojho	 času	 N.	 Farage	 počastoval	
v	europarlamente	H.	van	Rompuya	–	„druhotriedny	
bankový	úradník	s	charizmou	vyžmýkanej	handry“).	
Bez	nadsádzky	 je	však	na	mieste	otázka,	či	by	po-
hľad	na	tohto	človeka	nemal	viesť	k	revízií	svedomia	
v	nás	ako	takých.	Nie	je	pri	kupovaní	a	konzumovaní	
mäsa	 a	 produktov	 zo	 zvierat	 v	 každom	 z	 nás	 taký	
malý	Eichmann,	ktorý	si	nad	svojimi	obeťami	„umyl 
ruky ako Pilát Pontský“	(Arendtová,	52),	(toto	prirov-
nanie	uviedol	Eichmann	pred	jeruzalemským	súdom	
pri	vypočúvaní	o	podiele	viny	na	„konečnom	riešení“,	
keďže	vraj	v	Nemecku	„nikto	nebol	proti“)?

	 Okrem	 uvedeného,	 samotné	 priemyselné	 po-
stupy,	 resp.	 „logistika“	uplatňovaná	pri	 holokauste,	
majú	svoj	predobraz	vo	Fordovej	montážnej	 linke	–	
známa	metafora	nazýva	koncentračné	tábory	správne	
„továrňami	na	smrť“.	Zabíjanie	–	rovnako	ako	všetky	
ďalšie	aspekty	modernej	spoločnosti	boli	industriali-
zované,	boli	pri	ňom	použité	procesy	charakteristic-
ké	pre	modernitu	ako	racionalizácia	a	byrokratizácia,	
ako	 ich	 popísal	 už	Max	Weber.	 Sám	 Ford	 sa	 zasa	
pri	 vytváraní	 pásovej	 výroby	 inšpiroval	 systémami	
kladiek	v	chicagskych	bitúnkoch	 (Ford,	81)	 (okrem	
tohto	 nepriameho	 –	 technologického	 vplyvu,	 Ford	
otvorene	podporoval	nacistov,	vydával	protižidovské	
pamflety,	ktoré	sa	po	miliónoch	čítali	aj	v	Nemecku,	
samotný	 Hitler	 k	 Fordovi	 vzhliadal).	 Badáme	 jasný	
vzťah	medzi	inštitucionalizovaným	násilím	na	zviera-
tách	a	na	ľuďoch.	Ako	to	v	knihe	American holocaust 
popísal	 D.	 Stannard	 –	 cesta	 do	 Osvienčimu	 viedla	
cez	Ameriku.	A	bola	to,	podľa	neho,	tá	istá	mentalita,	

ktorá	 viedla	 ku	 genocíde	 severoamerických	 domo-
rodcov	a	neskôr	k	holokaustu.	V	Európe	sa	kresťa-
nia	naučili	nadradenosti	nad	zvieratami	a	násiliu	na	
nich	 (pričom	 stále	 nenávideli	 Židov	 a	 prirovnávali	
ich	 ku	 zvieratám),	 potom	 svoje	 myšlienky	 vyviezli	
do	„nového	sveta“,	tam	v	podmienkach	slobodného	
podnikania	vynašli	ich	potomkovia	bitúnky	a	pásovú	
výrobu,	a	tieto	metódy	sa	zasa	vrátili	do	Európy,	aby	
novými	technológiami	riešili	staré	nenávisti.	Takisto	
eugenika,	teória	o	zušľachťovaní	rasy,	má	predobraz	
v	šľachtení	zvierat.	Niekoľko	analógií	si	všimol	autor	
knihy	 Zvíře nadzvíře	 Frank	 Westerman,	 popisujúc	
to	na	príklade	šľachtenia	 lipicanských	koní,	 kde	sa	
takisto	 kládol	 dôraz	 na	 čistotu	 krvi,	 podobne	 ako	
u	 nacistov,	 ktorí	 sa	 zasa	 neprekvapivo	 pri	 svojom	
eugenickom	programe	inšpirovali	v	USA.	Nacistický	
sterilizačný	 zákon	 napr.	 nápadne	 vychádzal	 z	 kali-
fornského	sterilizačného	zákona.	

	 Tento	 a	 viaceré	 problémy	 načrtnuté	 v	 tejto	
štúdii	(predovšetkým	ohľadom	dehumanizácie	Židov	
a	pôvodu	nacistického	antisemitizmu),	hlbšie	popi-
sujem	vo	svojej	diplomovej	práci	Genéza a prejavy 
antisemitizmu v nacistickom Nemecku	 (2018),	do-
stupnej	na	crzp.sk.
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CIVITAS

 Predložená	 monografia	 reflektuje	 jednu	 zo	 súčasných	
globálnych	výziev	vo	svete	z	pohľadu	etiky. Už	názov	vedeckej	
monografie	Etika manažmentu a manažéra v novom globálnom 
prostredí	 svedčí	 o	 tom,	 že	 napriek	 rozporuplným	 názorom	
ľudí	 na	miesto	 a	úlohy	etiky	 v	 činnostiach	manažérov	a	ma-
nažmentov,	 sa	 autorka	 vedeckej	 monografie	 zjavne	 prikláňa	
k	tej	skupine	názorov,	ktoré	etiku	pokladajú	za	jeden	z	nosných	
pilierov	manažérskej	práce.	Jej	zámerom	je	poukázať	na	to,	že	
implementácia	etiky	do	činností	manažmentov	a	manažérov	sa	
ukazuje	ako	nanajvýš	potrebná	vzhľadom	na	aktuálnu	situáciu	
v	novom	globálnom	prostredí.	Hlavnú	pozornosť	upriamuje	na	
manažérov	 a	 manažmenty	 v	 ekonomickej	 sfére	 spoločnosti,	
pričom	z	pohľadu	etiky	nazerá	na	ich	činnosti,	ciele	i	postupy,	
a	súčasne	navrhuje	tie,	ktoré	by	sa	mali	v	profesijnej	praxi	reál-
ne	uplatňovať.
	 Okrem	úvodu	a	 záveru	monografia	 pozostáva	 z	 dvoch	
hlavných	častí,		ktoré	sú	rozčlenené	do	niekoľkých	kapitol.	
	 Prvá	časť	najprv	kriticky	reflektuje	a	interpretuje	situáciu	
v	 novom	globálnom	prostredí,	 pod	 ktorú	 sa	 v	 značnej	miere	
podpísal	 rozvoj	 globálnej	 ekonomiky.	 Z	 nej	 totiž	 pramenia,	
okrem	 iného,	aj	 aktuálne	výzvy	pre	etiku	manažérov	v	 tomto	
prostredí.	V	tejto	súvislosti	je	v	nej	poukázané	a	zdôvodnené,	
že	v	novom	globálnom	prostredí	aj	etika	môže	napomáhať	ma-
nažérom	vyrovnávať	sa	s	rôznymi	podmienkami	a	situáciami,	
či	čeliť	novým	nárokom	pri	vykonávaní	manažérskej	profesie.	
	 Ťažiskom	 monografie	 je	 druhá	 časť,	 v	 ktorej	 autorka	
vychádza	z	významov	pojmu	„manažment“	(praktická	činnosť,	
teória	či	 vedná	disciplína	a	osobitná	skupina	 ľudí)	 a	 zdôvod-
ňuje,	 že	 etiku	 je	 potrebné	 spájať	 s	 každým	 z	 uvedených	 vý-
znamov.	 Na	 praktickú	 činnosť	 manažmentu	 a	 manažérov	 je	
následne	nazerané	 z	pohľadu	niektorých	etických	 teórií,	 kon-
cepcií	 a	 tiež	 teórií	 spravodlivosti,	 ktoré	sa	odlišujú	chápaním	
„morálneho“.	V	jednej	z	kapitol	sú	interpretované	vybrané	etic-
ké	teórie,	ktoré	autorka	pokladá	za	prínosné	pre	objasňovanie	
a	posudzovanie	konania	manažmentu	a	manažérov	z	pohľadu	
etiky,	a	tiež	pre	manažérsku	etiku	ako	aplikovanú	etiku.	Zdôvod-
ňuje,	prečo	je	dôležité	inšpirovať	sa	týmito	teóriami	pri	formulo-
vaní	aktuálnych	morálnych	požiadaviek	na	činnosti	súčasných	
manažmentov	a	manažérov,	pri	načrtávaní	etického	profilu	ma-
nažéra	a	pod.
	 V	uvedenej	časti	je	zameraná	pozornosť	aj	na	zodpoved-
nosť	v	práci	manažérov	i	manažmentov,	pričom	je	zdôvodňo-
vané,	že	je	dôležitým	predpokladom	pri	plnení	ich	úloh	a	cieľov	
v	novom	globálnom	prostredí.	Tak,	aby	boli	rešpektovaní	ľudia,	
životné	prostredie,	 ako	aj	 ďalšie	 hodnoty,	 ktoré	manažéri	 za-
sahujú	svojimi	 rozhodnutiami	a	činnosťami.	Podkladám	to	za	
hodnotné,	nakoľko	reálny	stav	nového	globálneho	prostredia	je	
okrem	iného	aj	dôkazom	toho,	ako	môžu	manažéri	negatívnym	
spôsobom	ovplyvňovať	životy	ľudí,	životné	prostredie	a	prírodu	
ako	celok.	I	keď	možno	polemizovať,	či	napríklad	manažéri	ma-

Eva Pechočiaková Svitačová: Etika manažmentu a manažéra 
v novom globálnom prostredí.

1.	vyd.	Nitra	:	Slovenská	poľnohospodárska	univerzita,	2019.	92	s.	ISBN	978-80-552-1964-6.
lých	firiem	môžu	na	seba	preberať	zodpovednosť	za	chudobu	
vo	svete,	klimatické	zmeny	a	za	ďalšie	globálne	problémy	tohto	
sveta.	
	 V	 ďalších	 kapitolách	 autorka	 najskôr	 predstavuje	 ma-
nažérsku	etiku	ako	mladý	typ	aplikovanej	etiky	a	jednu	z	pro-
fesijných	 etík,	 pričom	 sa	 opiera	 o	 názory	 odborníkov	 doma	
i	v	zahraničí.	Následne	venuje	pozornosť	etickým,	morálnym,	
ale	 aj	 niektorým	 ďalším	 kompetenciám	 (globálnym,	 interkul-
túrnym)	 manažéra	 v	 novom	 globálnom	 prostredí,	 ktoré	 sa	
zaraďujú	 medzi	 manažérske	 kompetencie.	 Pritom	 objasňuje	
a	zdôrazňuje,	že	jednou	z	popredných	úloh	manažérskej	etiky	
je	podieľať	sa	na	ich	formovaní	a	celkovo,	podieľať	sa	na	formo-
vaní	osobnosti	manažéra.
	 V	poslednej	 kapitole	 je	 zameraná	pozornosť	na	miesto	
a	úlohy	etiky	v	zodpovednom	a	udržateľnom	globálnom	riadení.	
Autorka	 v	 nej	 najprv	 predstavuje	manažérsku	 etiku	 ako	 etiku	
riadenia	/resp.	vedenia	ľudí/,	a	následne	uvažuje	o	mieste	eti-
ky	 v	 zodpovednom	a	udržateľnom	globálnom	 riadení.	 V	 tejto	
súvislosti	je	zdôvodnená	potreba	zaradiť	manažérsku	etiku	do	
prípravy	všetkých	subjektov,	teda	aj	manažérov,	ktorí	by	mali	
participovať	na	globálnom	riadení	hospodárstva	v	globalizova-
nom	svete.	
	 Vedecká	 monografia	 Etika	 manažmentu	 a	 manažéra		
v	novom	globálnom	prostredí	zdôrazňuje	 i	objasňuje	dôvody,	
prečo	je	v	súčasnosti	nanajvýš	dôležité	rozširovať	kvalifikáciu	
súčasných	manažérov	aj	o	etickú	kvalifikáciu.	Svojimi	obsaho-
vými	a	teoretickými	kvalitami	môže	značne	prispieť	k	zvýšeniu	
teoretickej	a	praktickej	prípravy	budúcich	manažérov,	ale	i	eko-
nómov	a	predstaviteľov	štátnej	správy.
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