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EDITORIÁL

Milé čitateľ ky, milí čitatelia,

Dostáva sa vám do rúk prvé číslo časopisu Slovenskej asociácie sociál-
nej antropológie Anthropologica Slovaca, voľne nadväzujúceho 
na študentský časopis Speculum. V tomto čísle máte možnosť prečítať 
si štúdiu Jána Dubravčáka o postojoch ľudí k vnímaniu rizika a nebez-
pečenstva počas druhej a tretej vlny pandémie covid-19.

Autor v nej interpretuje zozbierané empirické údaje prostredníc-
tvom koncepcie rizika a nebezpečenstva, ktorú rozpracovala anglická 
antropologička Mary Douglas. Podľa tohto prístupu vnímanie symbo-
lického znečistenia a nebezpečenstva nemožno oddeliť od politického 
kontextu a morálnych hodnôt danej spoločnosti.

Práve takéto spolitizovanie a morálne hodnotenie nebezpe-
čenstva vyplývajúceho z pandémie a následných vládnych legis-
latívnych opatrení a nariadení autor ukazuje vo vyjadreniach 
respondentov a respondentiek. V druhej časti príspevku sa autor 
zaoberá legitimizáciou a dôveryhodnosťou informácií a ich zdrojov.  
Na základe analýzy postojov k vyjadreniam politikov a odborní-
kov ukazuje, že respondenti dôverujú informá-
ciám tých ľudí, ktorých považujú za odborníkov.

V prípadovej štúdii o radikálnom rómskom rape 
v politickom a kultúrnom priestore bývalej Juhoslá-
vie Ines Herćan uvažuje nad hudbou ako nástrojom 
sociálnej zmeny. Ukazuje to na príklade rómskej 
hip -hopovej skupiny Gipsy Mafia. Prostredníctvom 
obsahovej analýzy textov piesní, rozhovorov s členmi 
kapely a teoretického rámca pedagogiky utláča-
ných Paula Freireho ponúka pohľad na hip -hop ako 
nositeľa spoločenskej kritiky a nástroja sociálnej 
zmeny.

Autorka v štúdii spája dva aspekty kultúrneho odporu v hudbe 
skúmanej skupiny. Na jednej strane je to kritická reflexia každoden-
nej skúsenosti, ktorá je zrejmá v textoch a rozhovoroch. Zameriava 
sa na javy ako rasizmus či sociálna nerovnosť. Na druhej strane je 
to možnosť zúčastniť sa na sociálnej zmene, ktorá, podľa autorky, 
vyplýva z reflexie a kritiky sveta, v ktorom účastníci výskumu žijú.

Terézia Suránová v záverečnej fotografickej eseji dokumentuje 
situáciu ukrajinských utečencov na východnom Slovensku. Esej 
sa dotýka viacerých tém, ktoré pokrývajú dlhšie časové obdobie. 
Z výpovedí informátorov rekonštruuje situáciu na slovenskom 
pohraničí na začiatku konfliktu. Všíma si, ako sa situácia po počia-
točnom nápore zmenila, načrtáva sociálne zloženie utečencov 
a stručne sa vyjadruje k verejnému diskurzu o situácii na Ukrajine 
a naratívom obyvateľov východoslovenského pohraničia.

Prajeme vám zaujímavé a podnetné čítanie!

Elena Sims Fejdi
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Článok prezentuje empirické dáta vzťahujúce sa na postoje ľudí k mienke odbor-
níkov a politikov počas pandémie covid-19 na Slovensku. Dáta sú interpretované 
z perspektívy symbolickej antropológie, pričom hlavnú teoretickú platformu pred-
stavuje koncepcia nebezpečenstva a rizika Mary Douglasovej. Z analýzy dát vyplýva, 
že vnímanie rizika je spolitizované a priamo odkazuje na morálku, pričom ľudia si 
reprezentujú riziko nákazy ochorenia covid-19 v súvislosti s politickým kontextom 
a morálnymi normami danej spoločnosti. Podľa Douglasovej spolitizovanie rizika 
súvisí aj s individuálnou preferenciou k zdrojom informácií. Ľudia uprednostňujú 
informácie v súvislosti s tým, čomu veria, a teda sa k jednotlivým zdrojom správ 
o riziku nákazy covid-19 prikláňajú aj v súlade s ich presvedčením a politickými 
preferenciami.

PANDÉMIA  KORONAVÍRUSU  
V KONTEXTE  KULTÚRNEJ 
TEÓRIE  PODĽA  MARY  
DOUGLAS

JÁN DUBRAVČÁK

Kľúčové slová: pandémia, covid-19, nebezpečenstvo, riziko, politizácia, 
morálka

Postoje ľudí k vnímaniu rizika počas druhej  
a tretej vlny pandémie ochorenia covid-19 i

ABSTRAKT
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Súčasný svet čelí ohrozeniu v podobe pandémie ochorenia covid-19. Sedemnáste-
ho novembra v roku 2019 bol v meste Wu-chan zaznamenaný prvý prípad nákazy 
týmto typom koronavírusu. Išlo o doposiaľ neznáme ochorenie, ktoré sa v priebe-
hu niekoľ kých mesiacov rozšírilo do celého sveta. V nadväznosti na to sa vedúci 
predstavitelia štátov v kooperácii s odbornými autoritami usilovali strategicky 
postupovať s cieľom znížiť pravdepodobnosť ohrozenia zdravia a života. Svojimi 
rozhodnutiami a opatreniami sa snažili predísť vystavovaniu ľudí riziku daného 
ochorenia.

Predkladaný článok vychádza z terénneho výskumu k bakalárskej práci (Dú-
bravčák, 2022), ktorý bol zameraný na reprezentácie rizika v súvislosti s postojmi 
ľudí voči mienke odborníkov a politikov počas pandémie koronavírusu na Sloven-
sku. Cieľom tohto textu je poskytnúť náhľad do výsledkov výskumu precizovaného 
na dve otázky: (1) ako ľudia vnímajú riziko pandémie ochorenia covid-19 a (2) 
akým spôsobom ľudia vnímajú informácie a ich zdroje ohľadom rizika ochorenia 
pandémie covid-19?

Pri získavaní materiálu som sa v rozhovoroch orientoval na otázky, ktoré sa 
týkali postojov k opatreniam, spôsobu komunikácie verejných autorít, individuál-
nym preferenciám pri výbere zdrojov informácií a konceptualizácii pojmov politik 
a odborník. Konkrétne výpovede respondentov som získal na základe terénneho 
výskumu, ktorého obsahom bolo sedemnásť pološtandardizovaných etnogra-
fických rozhovorov s otvorenými otázkami. Účastníkov výskumu som získaval 
na princípe tzv. snehovej gule a rozhovory sa uskutočnili v časovom rozhraní od 
júna do novembra 2021 v Bratislave. Vek respondentov či respondentiek sa po-
hybuje v rozmedzí od 22 do 75 rokov a v kontexte rodového členenia je vzorka 
účastníkov výskumu zložená zo siedmich mužov a desiatich žien. Pri interpretácii 
výpovedí používam fiktívne mená spolu s rokom narodenia respondentov a res-
pondentiek.

Zozbierané dáta som vyhodnocoval prostredníctvom doménovej analýzy, kto-
rej výsledkom je celkovo jedenásť domén, zastrešujúc vyše sedemsto zahrnutých 
termínov. Samotná analýza prebiehala v dvoch fázach: najprv som každý rozhovor 
analyzoval samostatne a následne som dáta kvantifikoval a zlučoval do jedného 
celku (pozri Tabuľ ku č. 1).

ÚVOD

STREŠNÉ TERMÍNY POČET ZAHRNUTÝCH TERMÍNOV

Emócie 62

Fámy a dezinformácie 10

Konflikt 27

Konšpiračné teórie 8

Morálka 77

Odborníci 52

Opatrenia 101

Politici 135

Riziko 6

Vakcinácia 38

Zdroje informácií 188

Tabuľka č. 1 – ľavý stĺpec obsahuje strešné termíny vyplývajúce z doménovej analýzy 

sedemnástich rozhovorov. Pravý stĺpec uvádza celkový počet všetkých zahrnutých termínov.
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KONCEPCIA NEBEZPE-

ČENSTVA A RIZIKA 

Základný teoretický rámec pre daný výskum tvorí perspektíva symbolickej antro-
pológie, ktorej ústrednou myšlienkou je chápanie kultúry ako ideového systému 
zdieľaných symbolov a významov, vznikajúcich v procese sociálnej interakcie (So-
ukup, 2005: 528). Významnou predstaviteľ kou tohto smeru je britská antropolo-
gička Mary Douglasová, ktorej koncepcia nebezpečenstva a rizika je východiskom 
pri interpretácii etnografického materiálu.

Douglasovú ovplyvnil predpoklad francúzskeho sociológa Émila Durkheima, 
a teda existencia súvislosti medzi sociálnymi normami či hodnotami a celkovou 
organizáciou spoločnosti. Štruktúra spoločnosti súvisí s tým, ako si ľudia v nej 
usporadúvajú a klasifikujú svet okolo seba. Durkheim zdôrazňuje, že sociálne javy 
v spoločnosti sú podmienené spoločenstvom. To predstavuje vzájomné interakcie 
jednotlivcov, nielen ich súhrn, a pozostáva „predovšetkým z predstáv, ktoré o sebe 
táto spoločnosť má“ (Durkheim, 2002: 456).

Významný vplyv na teoretické koncepcie Douglasovej mal aj Evans-Pritchard, 
predovšetkým jeho idea, ktorú Douglasová následne nazvala teóriou zodpoved-
nosti (Douglas, 1980). V skratke ide o teóriu, ktorá poukazuje na sociálny charakter 
hľadania príčin nešťastných udalostí a vyvodzovania zodpovednosti jednotlivých 
aktérov v spoločnosti.

Vplyv predpokladov Durkheima a Evans-Pritcharda na myslenie Douglasovej 
je jasne čitateľný v jej životnom diele Čistota a nebezpečenstvo: Analýza konceptu 
znečistenia a tabu z roku 1966. V tejto klasickej práci symbolickej antropológie 
Douglasová tvrdí, že symboly v spoločnosti vytvárajú v systéme mentálnych klasi-
fikácií jej symbolickú štruktúru. Ľudia klasifikujú svet okolo seba v závislosti od 
skupiny, do ktorej patria. Každá kultúra má tendenciu vytvárať isté zdieľané, štruk-
túrované kategórie, do ktorých vkladá a usporadúva relatívne chaotické podnety 
z okolia. Samozrejme, realita je príliš komplikovaná na to, aby daná kategorizácia 
dokázala pokryť všetko, čo skutočnosť predstavuje. K podnetom, ktoré nevieme 
zaradiť, pristupujeme odmietavo alebo sa k nim správame tak, aby sa do pomys-
lených kategórií vošli (Douglas, 2014: 74). V koncepcii Douglasovej to nekategori-
zované predstavuje nečistotu, ktorá v niektorých nezápadných spoločnostiach je 
len ťažko oddeliteľná od posvätnosti. Tieto kultúry disponujú istým spektrom pra-
vidiel, ktoré „chránia pred posvätným, a nečistota je nebezpečenstvom plynúcim 
z kontaktu s božským“ (Tamtiež: 42). No to, čo nezapadá do jednotlivých kategórií, 
aj tak nezanikne. Pre danú kultúru sa nekategorizovaný podnet stáva anomáliou 
a je vnímaný ako hrozba, ktorá je opradená rôznymi zákazmi (Tamtiež: 76 – 77).

Douglasová vychádzala z predpokladu o symbolických klasifikáciách a spoloč-
ne s politológom Aaronom Wildavskym sa zamerala na koncept nebezpečenstva 
v západných krajinách (Douglas – Wildavsky, 1982). Túto myšlienku naďalej roz-
víjala publikovaním esejí, v ktorých tvrdí, že to, ako si ľudia reprezentujú koncept 
rizika, je kultúrne podmienené (Douglas, 1992).

Douglasová rozlišuje medzi chápaním pojmov riziko a nebezpečenstvo. Ne-
bezpečenstvo je koncept, ktorý zastrešuje riziko v rámci symbolických klasifikácií, 
a zahŕňa tri fázy: (1) narušenie poriadku a identifikovanie nebezpečenstva, (2) 
hľadanie jeho príčin (obviňovanie) a, nakoniec, (3) náprava narušenia.

Narušenie poriadku nastane v prípade, že sa niečo považuje za hrozbu. Za ne-
bezpečné je pokladané to, čo nekorešponduje s normami, ktoré sú inherentnou 
súčasťou spoločnosti. Inými slovami, prekročenie hraníc spoločnosťou stanove-
nej „normálnosti“ kolektív vyhodnotí ako ohrozenie, následne odôvodní príčinu 
jeho vzniku a nakoniec príjme riešenia, ktorými sa snaží vrátiť všetko do pôvod-
ného stavu (Douglas, 1992; 2014).

Narušenie poriadku  

a identifikácia nebezpečenstva
→ Odôvodňovanie vzniku

nebezpečenstva
→ Vyrovnávanie sa  

s nebezpečenstvom

Časová schéma nebezpečenstva podľa kultúrnej teórie Mary Douglasovej
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Oproti nebezpečenstvu Douglasová vymedzuje riziko iným spôsobom. Tvrdí, 
že riziko je užšou súčasťou nebezpečenstva, pričom ho je možné definovať ako 
pravdepodobnosť istej negatívnej udalosti, keď človek pri jej vnímaní zohľadňuje 
rozsah očakávaných strát a benefitov (Douglas, 1992: 23). Individuálne chápanie 
rizika považuje za sociálne a kultúrne podmienené. To znamená, že vnímanie 
možnej hrozby je kultúrne diferencované na základe odlišných postojov k politic-
kým autoritám a sociálnemu poriadku (Tamtiež: 44). Vysvetlenia možných rizík 
sú súčasťou politickej rétoriky, a teda riziko nie je možné oddeliť od politického 
kontextu a chápať ho v súčasnosti ako apolitické. Politické rozhodnutia však nie 
sú smerované priamo proti riskovaniu, ale proti vystaveniu ostatných riziku (Dou-
glas, 1992: 15).

Vyššie uvedená teoretická koncepcia predstavuje nástroj, ktorým si pomáham 
pri interpretovaní etnografického materiálu. V nasledujúcej kapitole uvádzam 
príklady výpovedí, ktoré sa dotýkajú politických a morálnych aspektov spätých 
s pandémiou koronavírusu. Morálka a politický kontext predstavuje súčasť repre-
zentácií rizika vo všetkých fázach nebezpečenstva – ako pri identifikácii ohrozenia, 
tak i v hľadaní príčin či vinníka za jeho vznik a v následnom nachádzaní riešenia. 
S identifikáciou rizika pandémie covid-19 úzko súvisí aj prijímanie informácií, 
ktoré sa na ochorenie vzťahujú. Nižšie uvedenými príkladmi výpovedí respon-
dentov chcem poukázať na prepojenie politickej komunikácie s pandémiou. 

Podľa koncepcie Mary Douglasovej je narušenie symbolických hraníc v spoločnos-
ti považované za nebezpečenstvo, a preto jednotlivci i celé skupiny hľadajú rieše-
nia, ako vrátiť veci do pôvodného stavu. Prvým krokom k návratu k požadovanej 
norme je identifikácia toho, čo dané spoločenstvo považuje za nebezpečné, a to 
v termínoch jemu vlastných (Douglas, 1992). Politický kontext predstavuje v spo-
ločnosti definovanie rizík nielen z pohľadu ohrozenia zdravia, ale aj v zmysle eko-
nomických, sociálnych a, koniec koncov, aj politických dôsledkov (Beck, 2011: 31).

Žijeme v čase, keď verejné autority komunikujú prostredníctvom médií, soci-
álnych sietí či tlačových správ. Dalo by sa tvrdiť, že politici svojím vystupovaním  
na verejnosti produkujú istý druh predstavenia (performance). Táto scénická 
pompéznosť nie je len vedľajším produktom politického aktu, práve naopak. 
Tvorí fundamentálnu podstatu politiky a vytvára isté divadlo. Politické udalosti  
či rétorické vystúpenia politikov by nemali zmysel, pokiaľ by neboli zverejňované 
(Abélés, 2004).

Mediátorom medzi politickými aktérmi a verejnosťou je jazyk, ktorý tvorí naj-
dôležitejší nástroj politického konania (Dulebová – Štefančík, 2017: 13). Politický 
jazyk je možné kategorizovať z hľadiska osôb komunikujúcich týmto spôsobom 
a ľudí absorbujúcich verbálne vnemy. Na základe týchto kritérií je možné politický 
jazyk rozdeliť na štyri oblasti – hovorenie o politike, politický jazyk médií, jazyk 
politiky a jazyk byrokracie a jurisdikcie.ii

Prvá oblasť, tzv. hovorenie o politike, predstavuje významnú súčasť toho, ako 
sú informácie o politickom dianí u ľudí utvrdzované. Komunikátormi i prijímateľ-
mi sú najmä ľudia, ktorí nie sú oficiálnymi verejnými autoritami s mandátom, ale 
politicky aktívni i pasívni obyvatelia (Tamtiež: 15). V dialógoch je často využívaná 
odborná terminológia, ktorá častým opakovaním „zľudovela“ (napr. „nulitné opat-
renia“), alebo slang, ktorý v snahe o zrozumiteľnejšiu komunikáciu využívajú sa-
motní politici (napr. „dobre bude“; „hnusoba“; „spoločná zodpovednosť“ a pod.).

Ďalšou kategóriou je politický jazyk médií, ktorý používajú predovšetkým no-
vinári. Táto časť je dôležitá, pretože média sú sprostredkovateľom koncentrovanej 
formy prenášania informácie z úradných priestorov medzi ľudí. Teda, sú spoje-
ním medzi vyhláseniami politikov a občanmi (Dulebová – Štefančík, 2017: 15). 
Je však potrebné upozorniť aj na to, že v dnešnej „dobe internetu“ je takmer každý  
jeho užívateľ producentom a šíriteľom správy – overenej, neoverenej, pravdivej či 
nepravdivej (Tamtiež: 15 – 16). Vnímanie médií sa vo výpovediach respondentov 
objavovalo s tendenciou hodnotiť prezentáciu jednotlivých informácií, napríklad 
ako hovorí Janka:

POLITICKÝ JAZYK AKO MEDIÁTOR 

INFORMÁCIÍ PRI VNÍMANÍ RIZIKA 

OCHORENIA COVID-19
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Treťou sférou je samotný jazyk politiky, ktorého tvorcami sú autority pracujúce vo 
verejnej sfére. Tento jazyk sa diferencuje v závislosti od konečného prijímateľa. Na 
jednej strane je to jazyk orientovaný dovnútra politiky, a teda komunikácia medzi 
politikmi. Takáto forma komunikácie však v niektorých prípadoch prenikne me-
dzi verejnosť a takto to opisuje respondent Juraj:

Na druhej strane sa komunikácia orientuje navonok, keď politici priamo 
sprostredkúvajú informácie širšej verejnosti. Respondent Matej pripisuje spôsobu 
prezentácie opatrení významné miesto v súvislosti s umierneným a opakovaným 
interpretovaním:

Politická i odborná interpretácia rizika nákazy koronavírusom konkretizuje medz-
ník medzi tým, čo sa v spoločnosti chápe ako riziko a čo nie. Hranicou, ktorá 
podmieňuje riziko kritického priebehu ochorenia, sú rôzne chronické ochorenia, 
ale do popredia sa dáva napríklad aj vek. Dôraz na tento aspekt vnímania poten-
ciálneho ohrozenia podľa štatistických údajov kládla WHO a následne informáciu 
tlmočili cez politické vyjadrenia širokej verejnosti (Brown, 2020: 6). Komuniko-
vanie politikov a odborníkov v súvislosti s vekovou hranicou ako jedného z rizi-
kových faktorov sa prenáša prostredníctvom politického diskurzu do povedomia 
verejnosti. Poukazovanie na vek ako na jeden z rizikových faktorov bolo výrazné 
v prvej vlne koronavírusu na Slovensku (Bužeková – Dubravčák, 2021: 28), pričom 
tento apel pretrval aj naďalej, ako to napríklad uvádza Matej:

Politici, odborníci a médiá ako sprostredkovatelia správ o možnej hrozbe predsta-
vujú širokú paletu zdrojov, z ktorých človek môže informácie čerpať. Douglasová 
už v rámci koncepcie rizika poukázala na to, že človek sa k prijímaniu informácií 
správa selektívne na základe toho, čo korešponduje s jeho individuálnymi hod-
notovými preferenciami (Douglas, 1992: 19; 2014: 74). V kontexte symbolickej 
antropológie to predstavuje mechanizmus, na základe ktorého si človek vplyvom 
kultúry vytvára mentálne vzorce a prostredníctvom nich usporadúva komplikova-
né podnety prijímané z okolitého sveta. Kognitívni vedci Allen Newell a Herbert 
Simon (1972) poukázali na to, že „myšlienkové schopnosti človeka formulovať 
a riešiť zložité problémy sú veľmi malé v porovnaní s veľ kosťou týchto problémov. 

Janka, 2000: Celkovo, zmeny vnímam aj v médiách, respektíve viac som si tak všímala, že ako interpre-
tujú túto situáciu, že skôr ju interpretujú ako opisujú, v zmysle, že to, čo píšu alebo ako píšu, už tým nám 
sugerujú názor o tom, že prikláňajú sa vo svojich článkoch a vyjadreniach k jednému záveru, ktorý ty si 
potom osvojuješ. Neviem, či to je úplne správne.

Juraj, 1947: Neviem, ktorý to z opozičných, samozrejme, hovoril o tom, že proste sú to neni večne kvalit-
né vakcíny a že sú tam všelijaké svinstvá železá a takého. Tak Cigániková hneď vyskočila, že ne, o tomto 
nehovorte ani. Bittó Cigániková, veľký odborník. Ale oni sú všetci takí odborníci. Ale to je ťažko. Najstraš-
nejšie to, keď to človek nepozná, tak to tomu uverí, lebo šak tuná pozeráš len televíziu RTVS-ku, Plus-ku 
alebo JOJ Plus, alebo čo to je, Markízu, my tomu hovoríme Narkóza, a JOJ-ka je oný, hnoj… To už musíš 
takto nazvať, lebo to je svinstvo, čo sa tu robí.

Matej, 1949: Pozrite, mali sme tam toho nášho, jak sa volá… Trnavčana… Matoviča. On má dobré 
myšlienky, je dobrý človek, len to jednanie má trochu zvláštne, no nie každý to znáša. A teraz ten Heger 
je taký trošku umiernenejší, celkom sa na to dá spoľahnúť, čiže aj tie veci Matovičove neboli zlé, len tá ko-
munikácia bola dosť zlá. Čiže viac-menej bolo to o komunikácii s verejnosťou, že trpezlivo ľuďom vysvet-
ľovať, malo sa to tak robiť, že vysvetľovať, prečo toto treba, prečo to chceme, a ľudia by snáď aj pochopili. 

Matej, 1949: Tak viac-menej sme si uvedomili spolu s manželkou, lebo sme vekovo rovnakí, že spadáme 
do nejakej vekovej kategórie, a keď to prišlo, tak, samozrejme, viacej som počúval tých odborníkov, aj 
doteraz mi to ostalo, že chcel som vedieť, čo si oni o tom myslia. (…) No a od začiatku sme to zobrali 
vážne, snažili sme sa teda zachovať si nejak tú… neska sa tomu už hovorilo, že bublina, ale my sme sa 
akože v podstate uzavreli voči vonkajšku, obmedzili sme, alebo dokonca úplne sa dá povedať, že nejaký 
spoločenský styk, stretávanie sa so známymi a s rodinou, čiže vzhľadom na vek sme sa chránili, lebo 
bolo jasné, že tam sa to vtedy dosť tak zdôrazňovalo, že tá naša skupina, tí starší ľudia, sú najviac ohro-
zení. Takže toto sme si zachovali až do dneska, čiže aj dnes nosíme rúška všade – do obchodov, do tých 
priestorov, kde je viacej ľudí, a obmedzujeme ešte stále, zbytočne neriskujeme. 
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Preto rozhodovanie človeka o určitom probléme nespĺňa kritériá objektívnej ra-
cionality, často sa k nim ani nepribližuje“ (Ruisel, 2014: 46). V rámci výskumu 
o reprezentáciách rizika pandémie covid-19 respondenti svoj výber informácií 
zdôvodňovali prikláňaním sa k osobnému presvedčeniu, ako napríklad uviedla 
respondentka Mirka:

Tendencia ľudí vyhľadávať, uprednostňovať a interpretovať informácie, ktoré za-
padajú do hodnotového spektra jednotlivca, je jav v psychológii, označovaný ako 
konfirmačné skreslenie. Ide o kognitívnu chybu, na základe ktorej človek absor-
buje a upravuje poznatky tak, aby potvrdzovali jeho vlastné presvedčenie (Shaw, 
1996). Konfirmačné skreslenie je implicitnou, ale aj explicitnou súčasťou výpovedí 
respondentov. Napríklad, ako tvrdí Žaneta:

Respondentka Žaneta takýto prístup jasne opísala vo svojom vyjadrení o súvise 
s preferenciami pri výbere zdroja s tým, čo je pre ňu „príjemné“. Dokonca za ne-
akceptovateľný považuje aj názor, ktorý je pre ňu síce odborný, ale opačný ako jej 
vlastný. Slovami Jonathana Haidta: „Pokiaľ ide o váš vlastný názor, vnímate ho 
ako svoje vlastníctvo – skoro ako svoje dieťa – a chcete ho chrániť, nie spochybniť 
a riskovať jeho stratu.“ (Haidt, 2013: 113 – zvýraznené autorom).

Jednou zo širšej palety kognitívnych skreslení pri spracovaní informácií je ten-
dencia uprednostňovať tie informácie, ktoré človek zaregistroval skôr. Ide o tzv. 
efekt prvotnosti, keď vopred pozitívne ohodnotený objekt je považovaný za kladný 
a relevantnejší ako iný (Ruisel, 2014: 67). Tendencia dôverovať vopred poznaným 
zdrojom sa objavila u väčšiny respondentov a takto to opisuje Sulika:

V súvislosti s reprezentáciou informácií sa dostáva do popredia téma kvalifikova-
nosti autora. V nasledujúcej časti demonštrujem výpovede respondentov a res-
pondentiek na otázky: koho považujú za odborníka, čím musí (a naopak nemusí) 
odborník disponovať a na základe čoho odlíšia človeka, ktorého považujú alebo 
nepovažujú za odborníka.

Mirka, 1997: Ty si zozbieraš v rámci svojich možností nejaké informácie a potom si spravíš výstup. Po-
tom stretneš sa s niekým iným, dostaneš nejaké informácie a spravíš si z toho výstup. Čiže, každý máme 
nejaký iný zdroj, čomu veríme.

J. D.: Čo musel mať zdroj informácií, aby si mu verila?
Žaneta, 1992: Mne bolo dobré to, že asi názor, ktorý mi bol príjemný, tak tomu som verila. Čiže som sa 
na to nepozerala všeobecne, že on musí mať pravdu, lebo je odborník. Čiže neznamenalo pre mňa, že keď 
je niekto odborník, tak mu verím. Musel sa zdieľať jeho názor s nejakým mojím pocitovým presvedčením.

J. D.: Aký postoj si mala voči tomu človeku, ktorého si opísala, že je podľa teba odborník, aj keď hovoril 
informáciu, ktorá ti nebola príjemná?
Žaneta, 1992: Stávalo sa mi to, že ja som veľakrát nesúhlasila s informáciou preto, tých odborníkov, 
aj keď bol lekár, aj keď bol odborník, tak som sa dostávala do momentu, že som mala naštudované iné 
zdroje, ktorým som verila ja z vlastného vnútorného presvedčenia, a preto som tomu odborníkovi neve-
rila, lebo som mala pocit, že ja mám iný zdroj, ktorý mi je príjemnejší a pre mňa dôveryhodnejší. Čiže 
odborníka som neuznala preto, lebo som mala svoj iný názor z iných zdrojov alebo svoj vlastný názor.

J. D.: Akým spôsobom si sa zaujímala o informácie ohľadom pandémie?
Sulika, 1999: Viac-menej zo sociálnych sietí. Aktuality majú Minúta po minúte a DenníkN. Čiže skôr 
tieto médiá.

J. D.: Prečo si sledovala práve tieto?
Sulika, 1999: Lebo keď som ich sledovala ešte pred pandémiou, boli fajn, tak som s nimi aj teraz  
vo väčšine súhlasila.
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POSTOJE K ODBORNÍKOM Počas analýzy sa ukázalo, že pod doménou „zdroje informácií“ respondenti celko-
vo sedemnásťkrát uviedli ako jeden z prameňov poznatkov o pandémii covid-19 
rôzne vyjadrenia odborníkov. V tomto bode sa naskytuje otázka – koho ľudia po-
važujú za odborníka? Potvrdzuje sa, že ľudia preferujú tých odborníkov, ktorých 
názor korešponduje s ich vlastným presvedčením. Na druhej stane sa pohľady na 
konceptualizáciu odborníka ako takého diferencujú. Za základné atribúty odbor-
níka sú považované skúsenosti vo svojom pracovnom zameraní a vzdelanie (pozri 
Tabuľ ku č. 2).

Odborníci ako zdroj informácií však nezostávajú len vo funkcii informačnej. Res-
pondenti sa na nich odvolávajú aj v prípade, keď potrebujú podložiť svoje vlastné 
presvedčenie vo vzťahu k niekomu, kto rovnaké presvedčenie nezdieľa, a prostred-
níctvom odkazu na daného odborníka toto presvedčenie odôvodňujú. Ľudia, aj 
keď nedokážu vyvrátiť argumenty nesúhlasnej strany, nezmenia svoje presvedče-
nie, pretože veria, že „experti, na ktorých sa odvolávajú, by to dokázali“ (Mercier – 
Sperber, 2019: 333). V tomto prípade selektívny výber informácií podopiera aj to, že 
človek neakceptuje „čo je hodnotné, ale skôr to, čo je výhodné“ (Ruisel, 2014: 46).

Pri naratívoch o odborníkoch sa teda respondenti zhodujú na ich atribútoch, 
ale aj napriek tomu sa ich reprezentácie líšia. Z menovaných odborníkov vystupo-
vali mená ako Bukovský či Krčméry, no pravidlom bolo, že pokiaľ sa respondenti 
prikláňali k jednému, druhého okamžite vylúčili zo svojho spektra dôveryhod-
ných zdrojov informácií:

Uprednostňovanie toho či onoho odborníka podporovala aj predošlá skúsenosť 
s jeho osobou či výskumnou činnosťou. O prípade osobnej skúsenosti rozpráva 
Adriana:

ZAHRNUTÝ TERMÍN FREKVENCIA SÉMANTICKÝ VZŤAH STREŠNÝ TERMÍN

Bukovský 4 je druhom

Odborník

Krčméry 5 je druhom

Lakota 2 je druhom

Lekár 6 je druhom

Ľudskosť 3 je atribútom

Musí byť pod inštitúciou 1 je atribútom

Pandemická komisia 3 je druhom

Skúsenosti 17 je atribútom

Terapeuti 1 je druhom

Vzdelanie 12 je atribútom

Tabuľka č. 2 – v stĺpci vľavo sú uvedené zahrnuté termíny, ktoré v analýze prináležia 

strešnej doméne „odborníci“. V druhom stĺpci je zobrazený ich celkový počet 

v rámci všetkých rozhovorov. Tretí stĺpec ukazuje sémantický vzťah.

Ivan, 1994: Títo ľudia, ktorí sú vedci, nepotrebujú sa zviditeľňovať niekde, pretože im stačí to, že sú 
múdri a robia to, čo vedia. Dovtedy, kým nebola pandémia, som nevedel, že nejaký Krčméry existuje, ten 
doktor Bukovský šíril blbosti a každý vedel, že je, len aby zarobil na blbostiach.

Adriana, 1982: Pána profesora Krčméryho poznám osobne, takže viem, čo prežil a čomu všetkému sa 
venuje ako odborník. Takže pre mňa on bol ako taký dôveryhodný zdroj informácií, ktoré vlastne on sám 
zdieľal v rôznych rozhovoroch.

Rovnaký prípad platí aj pre respondenta Juraja, ktorý, na rozdiel od Adriany, Krč-
méryho za odborníka nepovažuje (pozri Tabuľ ku č. 3).
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ZAHRNUTÝ TERMÍN SÉMANTICKÝ VZŤAH STREŠNÝ TERMÍN

Bukovský je druhom

Odborník

Lakota je druhom

neni jak Krčméry je atribútom

nepustia ich do plaču je atribútom

nie je prepojený s Pfizerom je atribútom

sú to rozumní ľudia je atribútom

Tabuľka č. 3 – v tabuľke sú uvedené zahrnuté termíny strešnej domény 

„odborníci“ z analýzy rozhovoru s respondentom JuraJ, 1947

Relevantným zdrojom informácií je preňho Bukovský. Vo výpovediach ho akcep-
tuje ako odborníka, zdôrazňujúc jeho komunikačné schopnosti:

Popri téme o zdrojoch informácií či odbornosti ich šíriteľov sa vo výpovediach 
respondentov a respondentiek objavovali pojmy ako „polopravdy“, „nepravdy“, 

„hoaxy“, „dezinformácie“ či „konšpirácie“. Tieto a im podobné termíny sú pred-
metom nasledujúcej časti.

Pri odôvodňovaní príčin vzniku istého nebezpečenstva existujú rôzne predsta-
vy, v ktorých ľudia pokladajú za pôvod nebezpečného javu úmyselne plánované 
a tajné konanie vplyvných ľudí či organizácií. Často ide o rôzne vlády štátov či far-
maceutické spoločnosti (Bahna, 2015: 195). Tieto predstavy obsahujú neoverené 
a nevyvrátiteľné informácie, ktoré pred nebezpečným sprisahaním varujú, pričom 
jasne poukazujú na nedôveru voči oficiálnym vyhláseniam (Panczová, 2017: 14).
Konšpiračné teórie obsahujú tri charakteristické aspekty – (1) cieľavedomé pô-
sobenie iných ľudí, (2) určité ohrozenie a (3) spochybnenie zdôvodnení, ktoré 
sú oficiálne medializované (Bahna, 2015). Ľudia inklinujúci ku konšpiračným 
teóriám sa dopúšťajú argumentačnej chyby, keď vyvracajú nesúhlasné tvrdenia 
spochybňovaním konkrétneho pôvodcu informácií (Bahna, 2017; Byford, 2011; 
Oswald, 2016). Pri takomto diskreditovaní konkrétnych ľudí dochádza k útoku 
na ich individuálne charakteristiky (vzhľad, spôsob rozprávania, vzdelanie a pod.) 
v snahe docieliť, aby ako osoby stratili relevantnosť v tom, ako ich vnímajú ostatní 
ľudia (Ruisel, 2014: 51 – 52).

V kontexte práce Mary Douglasovej predstavujú konšpiračné teórie odôvod-
nenie príčin nebezpečenstva, pričom sú často sprevádzané strachom z ohrozenia. 
Pocit strachu z ohrozenia je jeden z dôvodov, prečo sa konšpiračné teórie tešia 
relatívne značnej popularite. Z evolučného hľadiska sú ľudské mysle nastavené na 
predchádzanie potenciálnych hrozieb. Pri odhalení určitého nebezpečenstva do-
chádza na kognitívnej úrovni k dvom zásadným chybám. V prvej identifikujeme 
hrozbu tam, kde nie je. V druhej chybe je to inak, teda neodhaľujeme hrozbu tam, 
kde je. Tento jav (ktorý sa nazýva Error Managment Theory) predstavuje straté-
giu, na základe ktorej ľudia redukujú druhú chybu tak, že sa prikláňajú k chybe 
prvej, ktorá je z evolučného hľadiska výhodnejšia (Bahna, 2015: 198). V kontex-
te pandémie covid-19 sa v mojom výskume objavovali naratívy, ktoré odkazovali  
na snahu vplyvných skupín zmanipulovať ľudí či zredukovať populáciu. Tieto té-
my podporovalo presvedčenie, že pandémia neexistuje (pozri Tabuľ ku č. 4).

Juraj, 1947: Ja keď napríklad počúvam toho Bukovského, tak ten tak jasne všetko krásne vysvetlí, že pre-
čo to tak je. A preto oni ho tak nepustia, lebo on… Tridsať rokov ja už ho poznám, toho Bukovského, a on 
tridsať rokov sa snažil o to, aby ľudia robili prevenciu, aby boli zdraví, aby neboli zbytočne… proste aj 
upravovať stravu a to. A pozrite sa, tí, čo si nechali povedať, tak majú aj výsledky. Nie ja mám výsledky, 
oni majú výsledky, lebo oni to chceli. Len keď to neprijmú, keď to tuná neprdne v tejto palici, tak nepo-
môže, neviem, ani dvadsať Bukovských.

KONŠPIRAČNÉ TEÓRIE: SÚČASŤ 

INFORMÁCIÍ O KORONAVÍRUSE 
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Jednoznačné vyjadrenie takéhoto postoja zastával respondent Juraj.

Tento druh správ predstavuje časť zdrojov informácií o pandémii covid-19 a sú-
časne je v nich prítomné aj obviňovanie. Preto v mojom výskume predstavujú 
medzník medzi identifikáciou nebezpečenstva a vyvodzovaním zodpovednosti 
ako jednej z možností vysporiadania sa s ohrozením.

Individuálne prikláňanie sa k názorom politických skupín je podmienené sku-
pinovým zdieľaním istých morálnych atribútov, pričom diferenciácia obsaho-
vej stránky morálky je kultúrne podmienená (Haidt, 2013; Wright, 2011: 180). 
Morálne normy v spoločnosti sa spolupodieľajú na určení hraníc symbolických 
klasifikácií, pričom inherentnou súčasťou pri identifikácii ich narušenia je pod-
ľa Douglasovej obviňovanie. Tento proces predstavuje jeden zo spôsobov, ako si 
ľudia v spoločnosti vysvetľujú nešťastie. Ukazujú na toho a na tých, ktorí sú zod-
povední za aktuálne dianie. Tieto morálne normy v spoločnosti definujú jednot-
livých aktérov, ktorí nesú vinu za to, čo je v určitom sociokultúrnom prostredí 
považované za nešťastie (Douglas, 1992: 5 – 8).

Obviňovanie sa môže diferencovať v súvislosti s tým, koho človek považuje za 
vinníka. V prvom rade sa podľa Douglasovej tento proces môže vzťahovať na ur-
čitú osobu, ktorá je vnímaná ako obeť. Vysvetlenia negatívnych udalostí, ktoré 
vyhlasujú danú osobu aj ako zdroj jej nešťastia, konkretizuje Douglasová v súvis-
losti s morálnym aspektom. Ilustruje to na príklade smrti ženy, pričom tvrdí, že 

„zomrela, pretože urazila predkov, porušila tabu, zhrešila“ (Tamtiež: 5). V druhom 
prípade sa vina za nešťastnú udalosť vzťahuje na konkrétneho človeka, ktorý ne-
šťastie údajne spôsobil, a nakoniec sa vina pripisuje celej skupine zodpovednej 
za dianie v spoločnosti (Tamtiež).

Obviňovanie je prítomné vo výpovediach všetkých respondentov a responden-
tiek, ale obsah vyvodzovania zodpovednosti sa na individuálnej úrovni diferencu-
je. Napríklad u Krištofa sa objavuje v kontexte preventívneho správania:

ZAHRNUTÝ TERMÍN FEKVENCIA SÉMANTICKÝ VZŤAH STREŠNÝ TERMÍN

zmanipulovať ľudí 3 je atribútom

Konšpiračné teóriepandémia je vymyslená 3 je druhom

potrebujú znížiť stavy 2 je druhom

Tabuľka č. 4 – v stĺpci vľavo sú uvedené zahrnuté termíny, ktoré v analýze prináležia 

strešnej doméne „konšpiračné teórie“. V druhom stĺpci je zobrazený ich celkový 

počet v rámci všetkých rozhovorov. Tretí stĺpec ukazuje sémantický vzťah.

Juraj, 1947: Tak to je ale môj subjektívny pocit, že ja hovorím, takisto jak som to už počul veľakrát, 
že pandémia nebola. To, že to takto na svete funguje, to je takto riadené. Lebo nemôže byť jedna silná 
chrípka, kde naraz všetko len táto chrípka, či je to rakovina, či je to srdcovocievne, všetko je zanedbané. 
A tak tam je evidentne vidieť, že to je svinstvo. Koľkí ľudia mohli žiť, len kvôli tomu, že spravili také bu-
bu-bu. (…) Lebo oni potrebujú, aj ten či Rockefeller, či Gates alebo… Oni potrebujú znížiť stavy tých ľudí, 
lebo nás je veľa. Vieš, tak oni potrebujú starých, zbytočne budeme platiť na nich, treba to zlikvidovať. 
Tak a o tom to je celé. To nie že tuná Slovensko, to keď sa ma pýtaš na toto, tak to je záležitosť globál, 
to je celé. a keď napríklad počúvam toho Bukovského, tak ten tak jasne všetko krásne vysvetlí, že prečo 
to tak je. A preto oni ho tak nepustia, lebo on… Tridsať rokov ja už ho poznám, toho Bukovského, a on 
tridsať rokov sa snažil o to, aby ľudia robili prevenciu, aby boli zdraví, aby neboli zbytočne… proste aj 
upravovať stravu a to. A pozrite sa, tí, čo si nechali povedať, tak majú aj výsledky. Nie ja mám výsledky, 
oni majú výsledky, lebo oni to chceli. Len keď to neprijmú, keď to tuná neprdne v tejto palici, tak nepo-
môže, neviem, ani dvadsať Bukovských.

OBVIŇOVANIE V KONTEXTE 

MORÁLNYCH NORIEM

Krištof 1991: Kebyže ja prinesiem covid k týmto blízkym, tak môžem byť sčasti zodpovedný za to, že bu-
dú mať ťažký priebeh, prinajhoršom smrť. Takže to je niečo, čo si neželá nikto z nás, ako smrť svojho 
blízkeho, ktorú zapríčinil.
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Vyvodzovanie zodpovednosti voči celým skupinám sa v rámci reprezentácií rizika 
pandémie covid-19 objavuje v súvislosti s politickým kontextom, pričom obviňo-
vaní nie sú len samotní politici, ale aj médiá, ktoré tvoria informačný mostík 
v komunikácii medzi politikmi a verejnosťou. Respondentka Petra vo svojej vý-
povedi demonštruje svoj postoj k tomu, ako podľa nej súvisí mediálna a politická 
prezentácia správ so správaním ľudí v spoločnosti:

Komunikačné kanály, verejné autority, politické strany či individuálne posto-
je k politickým názorom sú neodmysliteľnou súčasťou informácií o ohrození 
pandémie covid-19. Kontext politizácie súvisí nielen s definovaním rizík, ktoré 
sa dotýkajú zdravia, ale taktiež berie na zreteľ ekonomické i sociálne dôsledky 
(Beck, 2011: 31). Jednotliví politici sa počas pandémie uchyľovali k legitimizo-
vaniu svojich krokov prostredníctvom zákonov i vyhlášok, ktoré mali zamedziť 
šíreniu vírusu. Postoje, ktoré ľudia voči takýmto krokom zaujali, demonštrujem 
v nasledujúcej časti.

Kroky vedúce k eliminácii nebezpečenstva predstavujú v zmysle symbolických 
klasifikácií nápravu narušenia kultúrne stanoveného poriadku. Riziko je v tom-
to kontexte chápané ako stratégia spoločnosti určujúca kroky k vysporiadaniu  
sa s nebezpečenstvom (Douglas, 1992: 15), pričom diskurz o riziku je v súčasnosti 
v značnej miere spolitizovaný (Tamtiež: 13). Pandémia koronavírusu sa vymyká 
z pomyselných symbolických kultúrnych rámcov, a preto je vnímaná ako nebez-
pečná.

Riziko je z pohľadu pandemickej situácie reprezentované ako pravdepodob-
nosť nákazy ochorením covid-19. Politický vplyv sa prejavuje aj v tom, že verejné 
a odborné autority navrhujú a prijímajú opatrenia v snahe vrátiť situáciu „späť 
do normálu“. Napríklad, ako uviedol Úrad verejného zdravotníctva, „opatrenia 
sú významným a dôležitým nástrojom na zamedzenie šírenia ochorenia covid-19 
v SR“ (ÚVZ SR, 2020). No interpretácia opatrení nebola podľa respondentov v sú-
lade s ich individuálnou reprezentáciou.

Petra, 1980: Minule dávali v správach, že zákazník prišiel na benzínovú pumpu a nemal rúško. A tam 
mu povedal, že nasaďte si rúško, lebo vás nebudem môcť obslúžiť. Ten pán odišiel, po chvíli sa vrátil, 
mal rúško, dal mu pištoľ k hlave a zastrelil ho. Médiá to dávali tak, nastavení boli tak, že… je to zločin, 
čo urobil, ale viac-menej to urobili médiá a politici ten stav, toho… Keby nebola tá celá situácia, tak by 
sa to možno nikdy nestalo. Možno, že ten človek mal v sebe ten skrat z tej situácie a nikdy sa nepovie 
strana B, len vždy strana A, ktorá im vyhovuje, a tá sa tlačí do nás. Väčšinou ti dávajú len tú stranu A, 
ale tá strana B sa tiež k tebe dostane.

POSTOJE K REŠTRIKTÍVNYM 

OPATRENIAM

Sabína, 1986: Každý si to vysvetľoval rôzne, a preto to asi tak vyzeralo. Tie opatrenia boli spočiatku 
prísne, potom boli uvoľnené, ale keď sa dalo a ten výklad bol rôzny, my sme si, okruh mojich priate-
ľov, sme si vždy našli čas nejakým spôsobom sa stretnúť.

J. D.: Prečo si to podľa teba každý vysvetľoval rôzne? 
Sabína, 1986: Ja som mala pocit u nás, že z čoho to tkvie, z toho, že nechceme ani prikazovať, nechce-
me ani zakazovať, niečo prikazujeme, niečo zakazujeme, nie sme jednoznační, tam, kde by som čakala, 
že politici sa vyjadria k tým politickým veciam, medici ako odborníci, momentálne naša spoločnosť sa 
k všetkému vyjadruje a potom nevieme, čo máme robiť.

Konkrétnych opatrení je značné množstvo a pre potreby tejto práce nie je dôležité 
uvádzať postoje ľudí ku všetkým preventívnym opatreniam. Ako vybrané príklady 
uvádzame tie výpovede, ktoré sa týkajú obmedzenia mobility, keďže ako streš-
ná kategória opatrení obsahuje viacero konkrétnych reštrikcií.iii Pri téme o opat-
reniach vyvstával do popredia naratív o polarizácii spoločnosti. Respondentka 
Adriana prirovnáva povinnosť vykonať antigénový test pred nástupom do práce 
či vakcináciu k apartheidu.
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Opatrenia sú podľa výpovedí respondentov a respondentiek často dôvodom vzni-
ku konfliktu, ktorý zažili buď sami, alebo boli jeho svedkami. V nasledujúcej časti 
demonštrujem získaný materiál, ktorý sa týka práve tohto aspektu.

Reštriktívne opatrenia v snahe eliminovať nebezpečenstvo obmedzujú rôzne 
stránky spoločenského života. Ak sa niečo obmedzuje, vzniká aj napätie, ktoré 
môže narušiť rovnováhu v spoločnosti a vyústiť do konfliktu. Podľa Maxa Gluck-
mana (1965) je inherentnou súčasťou rovnováhy v spoločnosti nepoddajnosť voči 
zmene. Aby mohlo dôjsť k zmene, je potrebné narušiť rovnováhu v spoločnosti 
nepokojom, konfliktom. Konflikt sprevádza sociálnu zmenu, pričom vyúsťuje 
opäť do rovnováhy, ale už v modifikovanej podobe. Takéto oscilovanie sociálneho 
správania medzi rovnováhou a zmenou je v spoločnosti nutné. Koncept rovnová-
hy sa v spoločnostiach opakuje, pričom v sebe zahŕňa komplexný proces rozvratu, 
nepokoja, konfliktu a následného prispôsobenia sa do rovnováhy. Koniec koncov 
je možné tvrdiť, že každý markantný konflikt v spoločnosti je prerekvizitou k zme-
ne, ktorá je nevyhnutná (Gluckman, 1965: 268 – 314).

Koncepciu Maxa Gluckmana následne rozvíja Victor Turner, ponímajúc ju ako 
sociálnu drámu. Turner definuje sociálnu drámu ako pravidelný proces, v ktorom 
sa konštantne opakujú štyri fázy. Prvou je narušenie noriem v danej spoločnosti, 
ktoré v takomto prípade vyvolá napätie. Ďalšou fázou v procese sociálnej drámy 
je kríza, teda stupňovanie napätia, ktoré vytvára z prvotného zárodku rozporu 
vážnejší konflikt. Tretím stupňom tohto procesu je snaha nápravy narušenia v ri-
tualizovanom kontexte. Nakoniec k náprave skutočne dochádza, a to dvomi spô-
sobmi – reintegráciou alebo schizmou. V tomto bode je dôležité dodať, že na konci 
procesu nie je nikdy podoba spoločnosti rovnaká ako na jej začiatku (podobne, 
ako to tvrdí Gluckman). Aj pri reintegrácii je konflikt eliminovaný, no neznamená 
to návrat k predchádzajúcemu poriadku. Sociálna dráma podľa Turnera neslúži 
ako ventil vnútorného napätia, ale ako cesta k vývoju danej spoločnosti (Turner, 
1975: 37 – 42; 1982: 61 – 89). V nasledujúcich riadkoch demonštrujem výpoveď 
Žanety, ktorá opisuje vzniknuté konflikty v materskej škôlke v súvislosti s preven-
tívnymi opatreniami.

Adriana 1982: Už mi to príde ako v tom apartheide. Ako keby som bola čierna si pripadám, fakt. Už to 
tak začínam trošku vnímať, že čím ďalej sa to zhoršuje. Tá diskriminácia, ten diskriminačný element by 
tu nemal byť. My sme tá jedna skupina a neprijímame vás medzi seba, pretože ty nejsi, bohužiaľ. Potre-
bujem nejaký štempel na to, že môžem tam (do práce – pozn. J. D.:) ísť.

Žaneta, 1992: V podstate mnoho rodičov prišlo, tlačilo na pani učiteľku, že si nepraje, aby dieťa nosilo 
rúško. (...) Naša riaditeľka sa dostala do konfliktu s rodičom, ktorý išiel rovno na miestny úrad a podá-
vali tam sťažnosti na to, že musia deti nosiť rúška. Naša riaditeľka sa tak preto rozhodla, že má aj starší 
personál, takže bolo to jej rozhodnutie, že si chce chrániť personál, aby vôbec naša materská škola mala 
personál, inak by sme nemohli fungovať. Riaditeľka bola upozornená na túto situáciu a opäť museli 
si to vykomunikovať s rodičmi. Nesúhlasili s podmienkou, tak si to dieťa zobrali. Rodičia bežne mali 
také problémy s meraním teploty. Mama nesúhlasila, akým spôsobom sa meria teplota, učiteľky boli 
upozornené, ako si mama praje, aby sa dieťaťu merala teplota, lebo podľa nej sa to robilo neodborným 
spôsobom. Opäť to skončilo tým, že nechala si mama dieťa doma. 

KONFLIKTY V SPOLOČNOSTI  

POČAS PANDÉMIE
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ZÁVER Cieľom článku bolo prezentovať etnografický materiál z bakalárskej práce, ktorý 
bol zozbieraný počas druhej a tretej vlny pandémie covid-19 na Slovensku. Ob-
sahuje výpovede respondentov či respondentiek a ich postoje voči preventívnym 
opatreniam. Pri interpretácii nazhromaždených dát som využil kultúrnu teóriu 
Mary Douglasovej, ktorá sa z perspektívy symbolickej antropológie venovala sym-
bolickému znečisteniu, nebezpečenstvu a riziku v západných i kmeňových spo-
ločnostiach.

Podľa Douglasovej nie je možné oddeliť vnímanie nebezpečenstva od politic-
kého kontextu a špecifických morálnych hodnôt, ktoré sú inherentnou súčasťou 
každej spoločnosti, i keď obsah morálky sa v závislosti od kultúry líši. Na základe 
tejto premisy bolo možné predpokladať, že aj v súvislosti s reprezentáciami rizika 
ochorenia covid-19 na Slovensku si ľudia pandémiu vysvetľujú práve s odkazom 
na politizáciu, pričom naratívy respondentov či respondentiek sa dotýkajú rôz-
nych aspektov morálky. Politizovanie nebezpečenstva potvrdzuje 135 zahrnutých 
termínov, ktoré na základe vykonania doménovej analýzy jednotlivých rozhovorov 
priamo odkazujú na konkrétnych politikov. S politizáciou nebezpečenstva súvisia 
aj ďalšie domény, ako napríklad „opatrenia“ či „vakcinácia“, ktoré sú produktom 
legislatívnych úkonov vládnych predstaviteľov.

Inherentnou súčasťou koncepcie nebezpečenstva a rizika je téma akceptova-
nia informácií, ktoré človek prijíma z okolitého prostredia. Informácie obsahovali 
údaje o prijímaných opatreniach, ktoré podliehali legislatívnemu procesu, a tak 
legitimizovali ich platnosť. Postoje ľudí voči jednotlivým opatreniam sa taktiež 
diferencujú v súvislosti s ich presvedčeniami. Na základe toho vznikali medzi 
sociálnymi aktérmi v spoločnosti konflikty, ktoré vo väčšine opísaných prípadov 
končia schizmou či pasívnym postojom k opačnému názoru.

Podľa Douglasovej absorbovanie vnemov z okolia podlieha istému kognitív-
nemu výberu, ktorý je podmienený individuálnymi preferenciami a presvedče-
niami jednotlivca (Douglas, 1992; 2014). Douglasová však neposkytuje bližší opis 
mechanizmu, ktorý za danou filtráciou správ stojí. Preto pri interpretácii dát vy-
užívam interdisciplinárny prístup, a to kognitívne teórie, konkrétne tézu o kon-
firmačnom skreslení. Je to tendencia ľudí vyhľadávať a interpretovať informácie, 
ktoré korešpondujú s ich presvedčeniami (Haidt, 2013: 113; Shaw, 1996). Tento jav 
sa implicitne objavil vo všetkých vykonaných rozhovoroch (celkovo 21 termínov 
odkazujúcich na konfirmačné skreslenie). Dotýka sa to nielen sprostredkovania 
a akceptovania informácií, ale aj atribútov dôveryhodnosti, na základe ktorých 
ľudia jednotlivým zdrojom veria.

Jedným z často frekventovaných zdrojov je odkazovanie na vyjadrenia konkrét-
nych odborníkov (celkovo 17 zahrnutých termínov). Aj keď sa respondenti či res-
pondentky zhodujú na jednotlivých atribútoch odbornosti, ktorými sú podľa nich 
skúsenosti a vzdelanie, diferencuje sa ich pohľad na konceptualizáciu odborníka 
ako takého. V rámci toho sa potvrdzuje Douglasovej premisa o selekcii podne-
tov z okolia v súvislosti s presvedčením jednotlivca, keďže menovanie atribútov 
odbornej autority ako vzdelaného a skúseného človeka podlieha individuálnemu 
prikláňaniu sa k výrokom tých odborníkov, ktorí komunikujú správy korešpon-
dujúce s tým, čomu ľudia sami veria.

Dôležitou súčasťou politizácie koronavírusu na Slovensku je obviňovanie  
za jeho šírenie. Účastníci výskumu priamo ukazujú na tých, ktorí podľa nich nesú 
bremeno zodpovednosti, pričom implicitnou súčasťou výpovedí sú naratívy od-
kazujúce na morálku. Z morálnych hodnôt vyvstáva do popredia aspekt starost-
livosti a neohrozovania ostatných členov spoločnosti na zdraví či živote. Tento 
spôsob hľadania vinníka neodkazuje len na verejné autority, ale aj na politicky ne-
aktívnych členov spoločnosti. Aj podľa teoretickej koncepcie Douglasovej je práve 
obviňovanie spôsob, akým sa ľudia vyrovnávajú s nebezpečenstvom. Douglasová 
(a taktiež aj Evans-Pritchard, 1976) tento aspekt uvádza v sociálnom kontexte, teda 
každý člen spoločnosti sa spolupodieľa na jej blahu, preto za vniknuté nešťastie 
nesú zodpovednosť konkrétni jednotlivci z komunity.
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Pandémia covid-19 zasiahla každodenný život ľudí, ktorí klasifikujú chaotické 
podnety z okolia podľa kultúrou stanovených kategórií. Koncepcia nebezpečen-
stva a rizika Mary Douglasovej z perspektívy symbolickej antropológie poskytuje 
teoretický rámec, pomáhajúci uchopiť interpretáciu rozličných reprezentácií ľudí 
v spoločnosti práve v súvislosti s možným ohrozením nákazy vírusom. Vo všeobec-
nosti je možné z výsledkov výskumu konštatovať, že pandémia ovplyvnila nielen 
politický, mediálny či medicínsky sektor, ale v rozličných odtieňoch sa dotýka aj 
kultúrneho rámca spoločnosti.

i Niektoré časti textu sú prevzaté z bakalárskej práce autora (Dubravčák, 2022)
ii Časť byrokracie a judikatúry je pre potreby tejto práce najmenej podstatná, preto ju samostatne v texte 
neuvádzame. Tvoria ju nevolení úradníci, sudcovia a pod., pričom adresátmi správ sú konkrétni jednotlivci 
(Dulebová – Štefančík, 2017: 17).
iii Napr. zatvorenie škôl, obmedzenie kultúrnych podujatí, uzatvorenie hraníc, povinnú karanténu, zatvorenie 
komerčných prevádzok atď.
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INES HERĆAN

RADIKÁLNY RÓM-
SKY RAP: HIP-HOP 
KULTÚRA AKO  
FORMA ODPORU

“Existuje príbeh, podľa ktorého 
Michelangelo počas práce na svojej soche 
Dávida musel pracovať na kuse mramoru 
z druhej ruky, ktorý už mal v sebe diery.  
Je znakom jeho talentu, že dokázal vytvoriť 
postavu, ktorá zohľadnila tieto obmedzenia. 
Na svete, ktorý chceme transformovať,  
už história pracovala a je z veľ kej časti 
dutý. Napriek tomu musíme byť dostatočne 
vynaliezaví, aby sme to zmenili a vybudovali 
nový svet. Dávajte si pozor a nezabúdajte, 
 že myšlienky sú aj zbraňami!”Subcomandante Marcos, 

revolucionár a hovorca 
EZLN (Zapatistická armáda 
národného oslobodenia) Cit. 
podľa: Subcomandante Marcos, 
Vodovnik, Z. (2004). Ya basta!: ten 
years of the Zapatista uprising/ 
writings of Subcomandante 
Insurgente Marcos. AK Press.
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METODOLOGICKÉ UCHOPENIE

Tieto slová ideológa zapatistickej armády národného oslobodenia z oblasti Chia-
pas v Mexiku hovoria predovšetkým o ľudskej schopnosti vytvárať zmeny vo svete, 
v ktorom žijeme. Pripomínajú nám, že nielen môžeme, ale aj by sme sa mali sna-
žiť realizovať svoje predstavy o tom, ako chceme, aby vyzeral náš svet. Za jeden 
zo spôsobov a médií sociálnej zmeny by sme dnes mohli považovať aj hudbu a jej 
potenciál nielen na vysporiadanie sa s rôznymi formami útlaku, ale aj ako nosi-
teľa radikálnej imaginácie toho, ako by mohol vyzerať lepší svet. V tomto texte 
sa budem snažiť ukázať, aký potenciál má hip-hop hudba, performovaná tromi 
mladými Rómami v kontextoch pozitívnej sociálnej zmeny.

Predtým, než sa bližšie pozrieme na problematiku hip-hop hudby a jej pre-
pojenia s témami sociálnej kritiky a zmeny, by bolo treba pohľadať korene an-
tropologického skúmania hudby. Hudba ako kultúrny fenomén predstavuje 
tému, ktorá v antropologických a etnografických výskumoch od začiatkov týchto 
disciplín predstavovala výrazne dôležitý aspekt, cez ktorý boli skúmané celé kul-
túry a spoločnosti. Od raných etnomuzikologických snáh o zachovanie, ale aj ana-
lýzu hudobných prejavov domorodého obyvateľstva v rámci koloniálnej histórie 
západnej antropológie, cez skúmanie a interpretovanie ľudovej hudby a folklóru 
etnologičkami a etnológmi, napríklad v oblasti východnej Európy, sa dnes táto 
antropologická subdisciplína zaoberá širokým diapazónom súčasnej hudby, cez 
ktorú analyzuje okrem zvukovej zložky predovšetkým kultúrne, sociálne, materi-
álne, kognitívne, biologické a iné dimenzie alebo kontexty hudobného správania 
v určitom sociálnom, politickom, ekonomickom a kultúrnom kontexte. Inými slo-
vami teda možno povedať, že cieľom antropológie hudby je štúdium spoločnosti 
a kultúry prostredníctvom hudby.

Ako už rôzne antropologické výskumy naprieč svetom ukázali, hudba v spoloč-
nosti a kultúre môže zohrávať rôznorodé roly a funkcie, od tých náboženských cez 
edukačné a funkcie spojené s učením až ku komunikácii. Jedna z týchto funkcií, 
ktorá ma v tomto texte najviac zaujíma, je potenciál hudby ako nástroja na soci-
álnu zmenu, a to cez vzdorovanie voči systémom útlaku a rôznym spoločenským 
hierarchiám, ktoré tieto útlaky vytvárajú. V tomto texte je mojím cieľom poukázať, 
akými spôsobmi môže takýto proces prebiehať, aké má formy a potenciál, na prí-
klade angažovanej rap hudby rómskej hip-hop trojice Gipsy Mafia.

Tento text vznikol ako výsledok krátkeho kvalitatívneho výskumu pre predmet 
Rómske štúdiá na bakalárskom stupni štúdia programu sociálnej antropológie. 
Výskum, alebo teda skôr menší projekt, bol založený na kvalitatívnej metodológii 
a v ňom som sa spoliehala primárne na hĺbkové, pološtruktúrované, ako aj nefor-
málne rozhovory, ktoré som viedla s dvoma zúčastnenými respondentmi, členmi 
a interpretmi hip-hopovej skupiny Gipsy Mafia. Tieto rozhovory boli uskutočnené 
online formou, najmä pre prebiehajúcu pandémiu covid-19 v čase absolvovania 
výskumu, ale dôvodom bol okrem iného fakt, že respondenti v čase vykonávania 
výskumu žili a pracovali v Nemecku. Pri písaní textu mi výrazne pomohli aj po-
zorovania, a to predovšetkým pozorovania koncertov danej kapely vo viacerých 
návratoch od roku 2015. Nemožno ich však považovať za zúčastnené pozorova-
nia v antropologickom zmysle, keďže nešlo o cielené pobyty v teréne za účelom 
získania presne stanovených informácií týkajúcich sa problematiky, ktorú rieši 
tento článok. Koncerty som nenavštevovala primárne ako antropologička, ale skôr 
ako osoba, ktorá má rada hudbu príslušnej skupiny. Takáto zaujatosť, samozrej-
me, môže vplývať na skreslenie analýzy danej problematiky, no napriek tomu si 
myslím, že tieto pozorovania poskytli kvalitný kontext, v rámci ktorého budem 
analyzovať konkrétnu problematiku.

Čo sa týka foriem analýzy, ktoré som používala v rámci metodológie, pri písaní 
tohto článku som si zvolila obsahovú analýzu, ktorá sa vzťahuje predovšetkým 
na texty piesní predmetnej skupiny, ako aj na rôzne voľne dostupné rozhovory 
na internete s respondentmi výskumu ohľadom ich hudby, súkromného života, 
postojov a iných záležitostí, ktoré sú dôležité pre túto tematiku.
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Vzhľadom na príslušné skutočnosti je napokon potrebné konštatovať, že nejde 
o rigorózny kvalitatívny výskum v antropologickom a vedeckom zmysle slova, no 
skôr o prípadovú štúdiu, alebo presnejšie výskumnú sondu do problematiky an-
gažovanej hudby v kontexte politicko-kultúrneho priestoru bývalej Juhoslávie.

V neposlednom rade treba spomenúť, že respondenti, ako aj ich hudobné pre-
javy v podobe textov piesní, názvov albumov a pod., nie sú anonymizované, ako je 
to bežnou praxou pri antropologických výskumoch. Obaja respondenti poskytli 
informovaný súhlas v súvislosti s touto skutočnosťou a vyjadrili prianie zostať ne-
anonymizovaní pre potreby textu.

Začiatky rap hudby ako by sme mohli hľadať predovšetkým v Spojených štátoch 
amerických, keď začiatkom 70. rokov v newyorkskom Bronxe tento druh hudby 
začal byť populárny medzi afroamerickou mládežou. Kriminalita, drogy, neza-
mestnanosť alebo všeobecná frustrácia zo života boli časté témy, ktorými sa títo 
hudobníci a hudobníčky zaoberali – rap teda vznikal ako odpoveď alebo reakcia 
na určité sociálne a politické podmienky doby, ktorým mladí ľudia každodenne 
čelili. Treba však uviesť, že hip-hop sa ako hudobný žáner nevyznačuje apriori 
sociálno-kritickým alebo politickým charakterom, no tento aspekt predstavuje 
dôležitú súčasť príslušného druhu hudby. V tomto kontexte možno hovoriť o tzv. 
uvedomelom (conscious) alebo politickom hip-hope ako subžánri daného hu-
dobného prejavu. Conscious hip-hop bol vyvinutý v 80. rokoch ako spôsob, ako 
transformovať tento žáner k účelom politickej a sociálnej akcie a spraviť z neho 
formu sociálneho a politického aktivizmu, ktorý by vedel poskytnúť médium pre 
rôzne podriadené skupiny, aby hovorili o svojom vylúčení, nespravodlivosti a ne-
dostatku moci.

Práve preto mnohí výskumníci a výskumníčky skúmajúci tento druh hudby 
z perspektívy sociálnych vied (napr. Lipsitz, 1997; Potter, 1995), medzi ktorými 
ako prvá významná sociologička Tricia Rose (1989) interpretovala rap a hip-hop 
ako formu odporu a vzdoru voči sociálnej situácii, v ktorej žánre vznikali – un-
dergroundová kultúra menšinových a marginalizovaných skupín sa tak stala 
odporom voči dominantnej hegemónii, rasovej diskriminácii a exklúzii. O nie-
koľ ko desaťročí neskôr sa však hip-hop kultúra rozšírila po celom svete. Mnohí 
hudobníci a hudobníčky si ju prisvojili a adaptovali na lokálne podmienky, kým 
jej podstata a odkaz zostali viac alebo menej rovnaké – či už v Južnej Kórei, v Bo-
lívii alebo na Balkáne.

Akými spôsobmi však môžeme bližšie porozumieť hip-hop hudbe ako nástroju 
odporu? Jedným z teoretických rámcov, cez ktorý by sme sa mohli pozrieť na ten-
to fenomén, je aj koncept pedagogiky utláčaných (pedagogy of the oppressed) 
významného filozofa Paula Freireho, ktorý výrazne ovplyvnil sociálne vedy v prie-
behu ako 20., tak aj 21. storočia. Freire (1970, 1998) píše o tom, ako môže kritická 
pedagogika či pedagogika utláčaných viesť k slobode utláčaných a marginalizova-
ných ako na osobnej, tak aj na kolektívnej úrovni cez kritické uchopenie podmie-
nok útlaku v danom sociálnom kontexte.

Hoci neexistuje jedna definícia konceptu „kritickej pedagogiky“, keďže pojem 
prešiel časom mnohými transformáciami, tradične sa vzťahuje na teóriu vzdelá-
vania a vyučovacie a učebné postupy a procesy, ktoré sú navrhnuté tak, aby zvýšili 
kritické myslenie študentov a študentiek vo vzťahu k rôznym sociálnym podmien-
kam potláčania a útlaku. Podľa Freireho (1970) sa toto „oslobodzujúce vzdeláva-
nie” zameriava na rozvoj kritického vedomia, ktoré umožňuje rozpoznať súvislosti 
medzi individuálnymi problémami a skúsenosťami a sociálnymi kontextami,  
do ktorých sú určité utláčané skupiny začlenené. Vzdelávanie a učenie sa by podľa 
tejto paradigmy „mali povzbudzovať študentov a študentky ku kritickému mysle-
niu, k analýze sociálnych podmienok a vyhodnocovaniu informácií – najmä infor-
mácií týkajúcich sa moci, identity a reprezentácie.” (Howard, 2004: 217).

Inými slovami, kritická pedagogika či pedagogika utláčaných vychádzajúca 
z tohto konceptu majú za cieľ ako osobné oslobodenie prostredníctvom rozvoja 
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kritického vedomia a myslenia, tak aj kolektívne oslobodenie na politickej úrov-
ni, v ktorej je kritické vedomie a myslenie chápané ako nevyhnutný prvý krok 
väčšieho kolektívneho politického boja za spochybňovanie a transformáciu re-
presívnych sociálnych podmienok, s cieľom vytvoriť rovnostárskejšiu spoločnosť. 
Kritická pedagogika sa teda pokúša narušiť účinky represívnych režimov moci 
v širšom kontexte spoločnosti (Freire, 1970).

Tento prístup je podľa Freireho (1970) zakorenený najmä v prežitých skúse-
nostiach ľudí v rámci určitého hegemonického systému v gramsciovskom zmysle. 
Jeho cieľom by v konečnom dôsledku malo byť predovšetkým vytváranie poro-
zumenia sociálnym podmienkam, ich zdroja, ale aj ich zmeny prostredníctvom 
aktívnej činnosti týchto ľudí. Freire uvádza: „Na to, aby utláčaní mohli viesť boj 
za svoje oslobodenie, musia vnímať realitu útlaku nie ako uzavretý svet, z ktorého 
niet úniku, ale ako obmedzujúcu situáciu, ktorú môžu zmeniť. Toto vnímanie je 
nevyhnutnou, ale nie postačujúcou podmienkou pre oslobodenie; oslobodenie sa-
motné sa musí stať motivačnou silou pre oslobodzujúcu činnosť.” (Freire, 1970: 49).

Kritická pedagogika v jej začiatkoch bola ovplyvnená najmä Frankfurtskou 
školou kritickej teórie a marxistickou triednou analýzou. Dnes je obohatená o rôz-
ne postmoderné, feministické, antirasistické, postkoloniálne a queer teórie, ktoré 
zohrali dôležitú úlohu pri rozširovaní a transformácii freireovskej kritickej peda-
gogiky. Jej pôvodné hlavné zameranie na triednu analýzu sa posunulo smerom ku 
kategóriám rasy, rodu, sexuality, etnicity či veku. Namiesto marxistických meta-
naratívnych a esencialistických kategórií, o ktoré sa opiera Freireho vízia oslobo-
dzujúceho vzdelávania, mnohí súčasní kritickí pedagógovia a pedagogičky prijali 
postmodernejšie, antiesencialistické koncepcie identity, jazyka a moci, pričom si 
zároveň zachovali freirovský dôraz na kritiku, narúšanie utláčateľských režimov 
moci a sociálne zmeny. Súčasní kritickí pedagógovia a pedagogičky obracajú svoj 
kritický pohľad na vplyv rôznych problémov, inštitúcií a spoločenských štruktúr 
vrátane globalizácie, masmédií a rasových vzťahov, pričom zároveň poukazujú na 
potenciálne produktívne miesta odporu a možnosti zmeny.

Aj napriek tomu, že téma hip-hop hudby nie je v primárnom zmysle fenomén 
spojený s pedagogikou v pôvodnom freirerovskom zmysle, Freireov koncept pe-
dagogiky utláčaných nám môže pomôcť pri analýze toho, ako sa jednotlivci či 
skupiny vysporadúvajú so svojím podriadeným postavením v rámci určitého he-
gemonického systému a ako môžu navodiť sociálnu zmenu prostredníctvom kri-
tického uchopenia podmienok sociálneho útlaku, ktorým čelia.
Rok 2015. Vchádzam do squattovanej, polorozpadnutej budovy v Novom Sade 
v Srbsku, v ktorej vtedy bol aktívny kultúrno-spoločenský priestor Društveni cen-
tar. DC bol známy predovšetkým ako miesto zoskupovania miestnych kolektívov 
a jednotlivcov z alternatívnej výtvarnej a hudobnej, antifašistickej a anarchistic-
ko-ľavicovej scény, s cieľom premeniť opustené mestské priestory na komunitné 
miesta. V ten večer tam vystupovali traja mladí Rómovia, ktorí tvoria hip-hopovú 
skupinu Gipsy Mafia. Z reproduktorov bolo nejasne počuť verše ich rap skladby 
Straight Outta Mahala 2, 3 ktorá veľmi jasne naznačuje nielen identifikáciu s ko-
reňmi hip-hop kultúry 4, ale tiež poukazuje na pôvod umelcov a ich hrdé hlásenie 
sa k rómskemu etniku. Takmer všetky ich skladby od prvého vydaného albumu 
v roku 2013 sa vyznačujú angažovanými témami, ktoré hovoria o živote Rómov, 
o rasizme, s ktorým sa každodenne stretávajú, či s inými prejavmi všadeprítomnej 
nenávisti a útlaku v kapitalizme. O ich textoch a hudbe mi rozprával jeden z čle-
nov skupiny: „Myslíme si, že rap hudba má byť “real”. To, na čo sa každodenne 
pozeráme a zažívame, nás inšpiruje, aby sme písali texty, ktoré pre “gadje” možno 
nie sú celkom priateľské. Rasizmus, diskriminácia a nacionalizmus sú v Srbsku 
prítomné a dostupné ako nikdy predtým, kým sa všetci správajú, akoby sa nič 
nedialo. My prostredníctvom našej hudby chceme poukázať na to, ako to celé 
vidíme my, Rómovia, z našej perspektívy, aj napriek tomu, že oni možno nechcú 
počuť, čo my máme povedať.”

ODPOR CEZ HUDBU

2 Mahala je slovo arabského 
pôvodu, označujúce časť mesta, 
štvrť alebo okres. Na slovo sú však 
viazané rôzne negatívne konotácie, 
spájajúce sa napríklad s getom 
alebo slumom, a v súčasnosti  
na Balkáne sa pod týmto pojmom 
myslí predovšetkým na časti 
mesta obývané Rómami (porov. 
s pojmom osada na Slovensku).

3 Názvy skladieb, albumov 
a texty v tomto texte nie sú 
anonymizované z očividných 
dôvodov ich bližšej interpretácie. 
Účastníci výskumu sú 
s touto skutočnosťou 
oboznámení a poskytli súhlas 
na neanonymizáciu.
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V niekoľ kých ako hĺbkových, tak aj neformálnych rozhovoroch, ktoré sa medzi na-
mi odohrávali v priebehu niekoľ kých mesiacov, mi dvaja členovia skupiny, bratia 
Buddy OG (31) a Skill (37), hovorili nielen o svojom živote a sociálnych podmien-
kach, ktoré ich obklopujú, ale aj ako tieto podmienky vplývajú (predovšetkým) na 
ich tvorbu. Obaja sa narodili v Srbsku, v meste na severovýchode Vojvodiny, no 
vyrastali v Nemecku, kam ich rodičia emigrovali po vypuknutí občianskej vojny 
v Juhoslávii v 90. rokoch minulého storočia. Ich transnacionálna identita sa jasne 
ukazovala aj počas našich rozhovorov – do Srbska cestovali často, srbčina bola ich 
materinským jazykom, ale zároveň plynulo hovorili nemčinou, ktorú každoden-
ne používajú, keďže dnes žijú a pracujú v Nemecku. Čas trávia ako v Srbsku, tak 
i v Nemecku a sociálne siete a polia, ktoré budujú, presahujú doménu jednej lo-
kality, čo je typické pre všetkých transnacionálnych migrantov a migrantky (Glick 
Schiller et al., 1992). Po dvanástich rokoch strávených v Nemecku sa ich rodina 
rozhodla vrátiť do Srbska. Nemohlo by sa však hovoriť o akomsi „šťastnom návra-
te”, o čom hovorí jeden z bratov:

„Keď sme cestovali do Srbska s cieľom sa tam natrvalo presťahovať, fízel sa nás 
na hraniciach hneď opýtal, a to s takým výsmechom:,Čo vy tu chcete? Ušli ste, keď 
bolo ťažko, keď bola vojna, a teraz zrazu idete “domov”?’ Už tu sme si uvedomili, 
že nie sme v Srbsku vítaní. To bol len prvý príklad toho, ako sa k nám správali 
ľudia, keď sme sa rozhodli vrátiť sa do Srbska.”

Dnes obaja, spolu s treťou členkou skupiny Koki, opäť bývajú v Nemecku, ako 
pracovní migranti. Ich pozícia v sociálnom svete je tak dvakrát znevýhodnená 
a čelia dvojitému tlaku – po prvé ako príslušníci diskriminovaného rómskeho et-
nika v Srbsku a po druhé ako pracovní migranti v Nemecku, kde majú povolenie 
iba na prechodný pobyt, ktorý im neposkytuje žiadne dlhodobé istoty, čo sa týka 
práce, ktorá nadobúda formu prekérnosti.

Po ukončení školy sa bratia v roku 2006 rozhodli založiť hip-hop kapelu, v kto-
rej sú dnes už spolu s ďalšou členkou Koki. Texty ich skladieb od samého začiatku 
nekompromisne hovorili o témach, ktoré pre skupinu boli dôležité a ktoré silne 
reagovali na ich postavenie vo svete. Hlavne však spracovávali rómsku tematiku 
a problémy, ktorým Rómovia a Rómky každodenne čelia, o čom svedčí aj samot-
ný názov ich prvého albumu Cigánske záležitosti (Ciganska posla, 2013). Často 
do očí bijúci alebo niekedy „len” subtílny rasizmus a jeho praktiky, ako napríklad 
policajný dozor (policing) a rasové profilovanie (racial profiling), sú častou témou 
ich skladieb, napríklad v ich piesni Fuck the Police:

„Prechádzam sa mestom, ale nikdy nie som sám, na rohu už stojí fízel, moja 
tmavá tvár a oči mu nedajú pokoj – ten istý starý príbeh:,Ukáž ten občiansky!’ 
aby sa na neho ani len nepozrel, ale on už, samozrejme, aj bez toho vie, že práve 
mňa hľadajú.,Čo ty chceš v tejto časti mesta, nemal by si byť doma v cigánskej 
mahale?’“

Ich texty však nehovoria len výhradne o vlastných skúsenostiach, ale zároveň 
poskytujú reflexiu a kritiku sveta, v ktorom žijú. Navyše, kritika je často pretočená 
do výzvy na akciu, inšpirovaná radikálnymi, ľavicovými politickými smermi, ako 
to vyjadrili v skladbe Jebo sistem: „Nezáleží na systéme, j*bem na všetky. Navonok 
sme si, akoby’ všetci rovní, no napriek tomu ma nazývajú menšinou […] Nezáleží 
na tom, akej farby je tvoja pleť, ale nemôžem ťa nazývať svojím bratom, ak nemáš 
rozum. Všetko je u mňa červené a čierne, no pasarán! Nevzdávame sa nikdy, päsť 
dvíhame hrdo hore.”

Aby sme však pochopili, ako sa odpor v hudbe tejto rómskej hip-hop skupiny 
prejavuje a ako ho môžeme interpretovať, je treba najprv samotný pojem odpo-
ru definovať a ohraničiť. V tejto práci použijem definíciu sociológa a aktivistu 
Stephena Dumcombeho, ktorý vo svojej publikácii Cultural Resistance Reader 
kultúru odporu definuje ako: „kultúru, ktorá je používaná, vedome alebo nevedo-
me, efektívne alebo neefektívne na vzdorovanie a úsilie o zmenu dominantných 
politických, ekonomických či sociálnych štruktúr” (2002: 5). Práve takýto rámec 
uvažovania o odpore bol prítomný aj počas našich rozhovorov – na otázku, čo pre 

4 Straight Outta Compton bol 
album americkej rap skupiny 
N.W.A z roku 1988, v ktorej pôsobili 
niektorí z najvýznamnejších 
raperov tej doby, ako napríklad 
Dr. Dre, Ice Cube, DJ Yella 
či Arabian Prince. Názov 
Straight Outta Mahala tiež 
naznačuje fenomén apropriácie, 
ktorý je neoddeliteľnou 
súčasťou hip-hop kultúry.
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nich znamená hip-hop hudba a kultúra, obaja účastníci výskumu zdôrazňovali 
jej potenciál iniciovania sociálnej zmeny: „My nerapujeme, len aby sme rapovali. 
Našu hudbu skôr vidíme ako možný nástroj nielen na pomenovanie problémov, 
akým je napríklad rasizmus voči Rómom v Srbsku, ale aj jeho možné riešenie.” 
V podobnom duchu odpovedal aj môj druhý informátor, Buddy OG, v neformál-
nom rozhovore, ktorý sme vtedy viedli: „My píšeme o vlastnej skúsenosti, ale ne-
chceme zostať len pri tom. Chceme poukázať na všetko negatívne, čo sa deje nám, 
Rómom, a chceme to, v konečnom dôsledku, zmeniť k lepšiemu.”

Tieto a iné odpovede účastníkov výskumu poukazujú na dve možné roviny kul-
túrneho odporu v ich hudbe – im vlastné naratívy v kontexte kultúrneho odporu 
iniciujú nielen kritickú reflexiu sociálneho sveta, ktorý ich obklopuje a vplýva 
na ich každodenné skúsenosti, ale zároveň vrhá svetlo na podoby a možnosti 
(priamej) akcie ako hnacej sily sociálnej zmeny. Zdôrazňujem tieto dva aspek-
ty – kritické myslenie a aktívnu účasť – lebo práve oni zohrávajú kľúčovú úlohu 
v koncepte pedagogiky utláčaných radikálneho filozofa Paula Freireho. Táto teória 
nám v danom kontexte poskytuje vynikajúci teoretický rámec na analýzu a in-
terpretáciu rómskeho radikálneho hip-hopu. Freire opisuje kritickú pedagogiku 
ako pedagogiku, „ktorá mení útlak a jeho príčiny na predmety reflexie utláčaných. 
Z tejto reflexie následne vyplynie nevyhnutné zapojenie sa do boja za svoje vlastné 
oslobodenie.” (1970: 48).

Ako už čiastočne bolo poukázané, hudba tejto kapely poskytuje široký priestor 
na kritickú reflexiu a kritické vyjadrenie sa. Navyše, táto hip-hop skupina to robí 
priam intersekčným spôsobom – ich okruhom záujmu nie je len rasizmus alebo 
diskriminácia a následná kritika týchto fenoménov, ale skôr vnímanie prepoje-
ných sociálnych štruktúr, ktoré na prvý pohľad nezohrávajú dôležitú úlohu v ich 
každodennej skúsenosti, no pri hlbšej sociálnej analýze je zrejmá práve ich prepo-
jenosť s problémami, ktorým Rómovia a Rómky priamo čelia. Kritika kapitalizmu, 
neonacizmu, nacionalizmu a priame hlásenie sa k antifašistickým politikám či 
výrazný feminizmus (napríklad v skladbe Romni, ktorá kritizuje určité sexistic-
ké praktiky rómskej populácie v Srbsku voči Rómkam) poukazujú na to, že čle-
novia skupiny uvažujú o širších príčinách určitých sociálnych javov a problémov.  
Ich texty a vyjadrenia priamo odkazujú na potrebu priamej akcie. Jeden z bratov 
mi o tom povedal: „Hip-hop je pre mňa akási zbraň, ktorú používam, aby nás bolo 
počuť, ale chcem ňou aj zmeniť veci, chápeš?”

Takýto postoj, ale aj vyznávanie „nepriateľských hodnôt” dnešného mainstre-
amu a komerčnej hudby – teda hlavne rovnostárske, horizontálne jednanie, an-
gažovanie sa bežných ľudí (grassroot) a odmietanie zisku – robia z tejto rómskej 
hip-hop skupiny príklad vhodný na aplikáciu Freirovej pedagogiky utláčaných. 
Jej členovia nám ukazujú, ako z utláčaného sveta, z ktorého pochádzajú, vytvorili 
zbraň na spochybňovanie hegemónie, ktorá je ich utláčateľom.

Duncombe (2002: 35) hovorí, že kultúra odporu nám môže poskytnúť pred-
stavu o tom, ako sa veci majú, a zároveň, ako by mohli vyzerať v tom „lepšom 
svete” – poskytuje nám teda rámec, cez ktorý interpretujeme nielen realitu, ale 
aj iné, lepšie možnosti existencie. Túto myšlienku reflektuje vo svojej tvorbe aj 
Gipsy Mafia. Slovami sociálneho antropológa Davida Graebera (2012), táto sku-
pina nás cez kritiku utláčateľských praktík pozýva, aby sme si vytvorili radikálnu 
imagináciu – schopnosť nielen predstavovať si, ale aj reálne priniesť nové sociálne 
a politické spôsoby bytia v sociálnom svete. Ak pochopíme radikálny (rómsky) 
hip-hop ako kultúru odporu, môže nám poskytnúť slobodný priestor na vývoj 
nielen nášho spôsobu uvažovania, ale aj priestor na konanie.
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TERÉZIA SURÁNOVÁ

KAŽDODENNOSŤ 
UTEČENECKÝCH 
CENTIER

Cez hraničný priechod Ubľa – Malyj 
Bereznyj už na Slovensko nik nechodí. 
Jediné autá na úzkej cestičke zo Sniny sú 
tie, ktoré sa na ukrajinskú stranu vracajú. 
Na sviatky, za rodinou, domov. Konflikt sa 
po dvoch mesiacoch presunul hlavne na 
východ Ukrajiny a štatistiky ukazujú značné 
zníženie počtu utečencov prichádzajúcich 
na Slovensko.

Cesta na slovensko-ukrajinskú 
pohraničnú oblasť za účelom 
dokumentácie bola uskutočnená 
14 – 19. apríla 2022, výpovede 
respondentov a fotografie boli 
zaznamenané na miestach Snina, 
Humenné, Ubľa a Michalovce.
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Utečenci často netušia, do ktorých štátov 
budú v rámci pomoci premiestnení

Miestni z Uble spomínajú na prvé dni invázie, keď všade prevládal cha-
os a absolútna nepripravenosť kritickej infraštruktúry. Starí ľudia, mat-
ky a malé deti museli prechádzať kilometre pešo v zime, bez jasnejšej 
predstavy o tom, kam majú ísť. Štát sa nedokázal okamžite postarať 
o masy utekajúcich, pretože vypuknutie konfliktu v takom rozsahu nik-
to nepredvídal. Mobilizácia pomoci však bola relatívne promptná. Dnes 
už je pomoc v pohraničných oblastiach vysoko koordinovaná a o dob-
rovoľníkov nie je núdza.
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Babuška sníva o tom, že na západe 
bude šiť tradičné ušanky

Hlavná infraštruktúra sa presunula z prihraničných obcí do záchytného veľ kokapacit-
ného centra v Michalovciach, kde bolo ministerstvo vnútra schopné za krátku dobu zor-
ganizovať stanové mestečko s psychologickým poradenstvom, veterinárnym centrom, 
zdravotníckym stanom, transportným strediskom a obrovskou nocľahárňou. Blízka 
športová hala slúži na vybavovanie dokladov potrebných na život v Únii. Do centra den-
ne prichádza množstvo autobusov, ktoré utečencov odvážajú ďalej do veľ kých miest 
v okolitých krajinách. V centre pracuje aj množstvo ľudí pôvodom z Ukrajiny, ktorí už 
dlho bývajú na území Slovenska a sú kľúčoví pre komunikáciu s väčšinou migrujúcich, 
ktorí neovládajú cudzí jazyk. Prvé dni sa centrum staralo až o tisíc ľudí denne, no počet 
prichádzajúcich postupne klesal a dnes tu poskytujú pomoc približne sto ľuďom za deň. 
Väčšinu času je však na mieste viac dobrovoľníkov ako utečencov. Zostali pendleri, ktorí 
v dodávkach čakali na peších utečencov, aby im mohli poskytnúť svoje taxikárske služby.



28Sprvu prichádzali hlavne tí, ktorí na útek mali možnosť a prostriedky, tí, ktorí mali kam 
ísť. Teraz chodia zväčša dôchodcovia a sociálne slabšie situované rodiny z východnej 
časti zeme, kde sa otvorili humanitárne koridory. V Michalovciach sa zbierajú predo-
všetkým starší ľudia z týchto území, pre ktorých sa potom v menších mestách a de-
dinách hľadajú nové domovy. Väčšina Ukrajincov však nemá prostriedky na to, aby 
opustili krajinu a našli útočisko v cudzine. Obzvlášť to platí pre odľahlé oblasti, kde 
väčšinu osadenstva tvoria osamelí ľudia v pokročilom veku, pre ktorých je ich domov 
jediným fyzickým a mentálnym zázemím. Ľudia v dôchodkovom veku na Ukrajine pred 
začiatkom invázie pravidelne dostávali penziu vo výške cca. 3 000 hrivien. Až 80 percent 
z nich dostáva len 80 – 130 eur, čo je aj na miestne pomery krajne nízka suma na to, aby 
mohli viesť plnohodnotný život. Nie je preto prekvapivé, keď v kritickej situácii nevidia 
pre seba možnosť vo vycestovaní. Často im v tom bráni okrem finančnej neistoty aj 
zhoršený zdravotný stav, pre ktorý je pre nich omnoho náročnejšie vyhľadať pomoc 
a spôsoby na evakuáciu. Útoky a bombardovanie preto prežívajú v pivniciach svojich 
domov, ktoré pre opakované útoky častokrát nemajú ani strechu. Títo ľudia nemajú 
pocit, že by mohli opustiť svoju domovinu, napriek tomu, že sa zmieta vo vojne. Obá-
vajú sa toho, že by sa o nich v novom prostredí nemal kto postarať a sami by si v ňom 
nedokázali vytvoriť ani rutinu podobnú svojej.

Mladí vojaci z akadémií sú hlavnou 
pomocnou rukou štátu v teréne

Skladanie a následné 
rozkladanie stanov v Ubľi



29 Nálada medzi dobrovoľníkmi je solidárna. Sami organizátori v Ubli poznamenali, 
že ešte nezažili „tak dobre fungujúci organizmus“. Doteraz v Michalovciach pracujú 
ľudia z celého sveta, aj keď už pomoc nie je vnímaná ako také veľ ké hrdinstvo a dob-
rodružstvo ako tesne po začatí invázie. Prvé dni boli sociálne siete preplnené mladými 
angažovanými ľuďmi, ktorí pokladali za statočné vyraziť na dlhú cestu na východ Slo-
venska a pomáhať, kde sa dá, no potom častokrát išli domov a o situáciu sa už teraz, keď 
tento intenzívny stav relatívne utíchol, skoro vôbec nezaujímajú.

Mnohí cestujú v skupinkách, často aj 
s domácimi zvieratami

Krízové centrum v Michalovciach



30Na začiatku invázia všetkých zaskočila a nebol naporúdzi spôsob, ako alternatívne ob-
jasniť Putinovu imperialistickú agresiu. No časom sa začali šíriť naratívy, ktoré sa snažia 
vykresliť ukrajinský režim ako fašistický a boj za nezávislosť relativizovať. Niektorí kriti-
zujú množstvo pomoci, ktorú Ukrajina dostáva od svojich spojencov, ale aj to, keď vidia 
Ukrajincov v slovenských mestách jazdiť na drahých autách. Skepticizmus pochytil aj 
miestnych v Ubli a Snine, ktorí sa sťažujú na to, že oni na rozdiel od Ukrajincov nič nedo-
stávajú, aj keď rovnako žijú v biede.

Mobilná pravoslávna modlitebňa

Veci mali často ľudia provizórne 
zabalené len v igelitkách

Veľa ukrajinských rómov sa kvôli svojej etnicite 
bojí o integráciu v európskej spoločnosti
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Pasy pendlerov z pohraničného mesta Snina

Prvé týždne bol verejný diskurz pohltený správami o aktuálnej situácii  
z východnej strany. Nikomu nebolo jasné, čo má Rusko v pláne, a krehký 
mier v Európe sa mohol každým dňom rozpadnúť. Konflikt bol prežívaný 
s veľ kou intenzitou; každý z nás mal pocit, že sa nás bytostne týka. Teraz sa 
však stretávame s nečakanou apatiou a s vizuálnymi a naratívnymi element-
mi vojny na Ukrajine sa tiež stretávame v oveľa menšej miere ako predtým.
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