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„Rasizmus je podľa môjho názoru sčasti popieranie skutočnosti, že sme tým,
čím sme kvôli vnútorným vzájomným závislostiam od Iných.
Je to odmietnutie strašnej hrozby, že Iný,
taký čierny, ako je, môže byť našou súčasťou.
Rasizmus so svojím systémom binárnych protikladov
je pokusom toho Iného zafixovať, udržať ho na svojom mieste,
je to obranný systém proti návratu Iného.“
Stuart Hall (1989: 920, preklad z originálov tu a nasledovne M. K.)
Vo verejnej mienke na Slovensku dominuje predstava, že rasizmus zodpovedá aktívnej diskriminácii, nenávisti alebo násiliu voči minoritám alebo minorizovaným skupinám.
Podľa nedávno publikovaného prieskumu výskumného projektu PolRom si „menej ako
polovica [nerómskych] respondentov myslí, že Rómovia sú diskriminovaní“ (Poslon
et al.: 1), kým 80 % „respondentov v reprezentatívnom prieskume súhlasilo s tvrdeniami,
že Rómovia na Slovensku majú nezaslúžené výhody a využívajú sociálny systém“ (tamtiež: 3). Je symptomatické, že citovaný výskum pritom definuje anticiganizmus ako „stereotypný postoj“ (tamtiež: 5) a nie ako súčasť spoločenskej štruktúry, ktorá systematicky
znevýhodňuje a vylučuje skupinu ľudí na základe pozície jej priradenej (Bonilla-Silva
1997).
Tomáš Profant naopak vo svojom článku (Profant 2020) zohľadňuje rôzne úrovne alebo dimenzie rasizmu a pokúša sa ich prepojiť, čo zodpovedá súčasnému stavu výskumu
(Back – Solomos 2009). Autor predkladá typológiu rasizmu v rozvoji, v rámci ktorej
rozlišuje tri formy rasizmu – diskurzívnu, štrukturálnu a každodennú – čím chce prispieť
k „štruktúrovanost[i] [sic] (nielen) vedeckého diskurzu na danú tému“ (s. 22). Pritom
zakotvuje svoju argumentáciu v medzinárodnej vedeckej literatúre tak o rasizme, ako aj
o rozvoji. Svoj vlastný empirický výskum však využíva skôr na ilustráciu a ako potvrdenie toho, že aj aktéri tzv. nových donorov produkujú podobne rozporuplné interpretácie
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vlastnej roly a reprezentácie Iných ako v „západných“ kontextoch (Power 2006; Darnell
2007; Rideout 2011; Loftsdóttir 2014).
Hoci nesúhlasím so všetkými detailmi Profantovej argumentácie, nemyslím, že jeho
konceptualizácia rasizmu vedie k strate podstaty pojmu, ale naopak, prináša dôležité rozlíšenie rôznych dimenzií tohto fenoménu, ktoré je však treba hlbšie teoreticky spracovať.
Jeho článok by som preto chcela rozšíriť o niekoľko úvah a doplňujúcich konceptov.
Sústrediť sa chcem pritom na dva aspekty, a to na terminológiu potrebnú na prehĺbenie
akademickej debaty o rasizme v slovenskom a českom prostredí a na autorovu interpretáciu výrokov rozvojových pracovníkov a pracovníčok, resp. prepojenie ním vykreslených
foriem rasizmu vzhľadom na subjekty v rámci štruktúr. Súčasťou príspevku je aj prehľad
relevantnej literatúry na prehĺbenie témy z teoretického hľadiska a v rámci slovenského
kontextu.

NA ČO SÚ DOBRÉ ÚVODZOVKY? PROBLEMATIKA PRIMERANEJ TERMINOLÓGIE
Podľa Tomáša Profanta sa súčasná slovensko-česká výskumná literatúra o rasizme z veľkej časti obmedzuje na analýzu „rasových a kultúrnych stereotypov, sociálneho vylúčenia
alebo časti straníckeho spektra“ (s. 22). Jeho článok je preto aj dôležitým krokom zameraným na rozširovanie akademických debát o rasizme v českom a slovenskom kontexte, za ktorého nutnú súčasť považujem aj vytvorenie primeranej terminológie, resp.
adekvátne zaobchádzanie s termínmi. Autor sám vo veľkej miere prijíma a prekladá terminológiu z anglofónnych zdrojov, pričom sa ale ďalej explicitne nevenuje príslušnej
problematike. Profantov príspevok a kritiku jeho využitia, resp. prekladu niektorých termínov vidím preto ako príležitosť na diskusiu o terminológii o rasizme v českom a slovenskom jazyku.
V kapitole vyhraňujúcej jeho chápanie rasizmu („Čo je to rasizmus“) autor uvádza rasizmus ako relacionálny fenomén, ktorý je „v prvom rade nerovným sociálnym vzťahom“
a „predchádza konštrukcii rasy alebo iného nástroja na odlíšenie nerovných skupín ľudí“
(s. 23). V priradenej poznámke pod čiarou upozorňuje na to, že „[p]ojem ‚rasa‘ je tu
v úvodzovkách, aby bola zdôraznená sociálna konštrukcia ‚rasy‘, ktorá je dôsledkom rasizmu, a preto problematická […]. Vo zvyšku článku je tento pojem zbavený úvodzoviek,
aby tieto zbytočne nezaťažovali text“ (s. 37).
Vynechanie úvodzoviek pritom vedie k podobnému efektu ako „pokus“ o rodovo vyvážený jazyk poznámkou, že v danej publikácii mužská forma zahŕňa aj ženy. Autor alebo autorka sa tak predovšetkým chráni pred obvinením zo zneviditeľňovania žien. Ak
totiž samotný text obsahuje výhradne generické maskulínum, ženy nie sú brané do úvahy
pri kognitívnom procese čítania a spracovávania informácií (pozri napríklad Irmen – Linner 2010). Podobný rozpor vidím aj pri vynechaní úvodzoviek v Profantovom článku. Ak
pojem a proces jeho sociálnej konštrukcie ostane neoznačený, v texte ho čítame ako daný.
Podľa autora napríklad „[s]tereotypy zvýrazňujú odlišnosť medzi rasami alebo kultúrami“ (s. 25). V protiklade s autorovou vlastnou argumentáciou táto formulácia predstavu
„rás“ – alebo aj jednoznačne identikovateľných „kultúr“ – opätovne potvrdzuje.
Ak autor píše nielen o „rasových alebo kultúrnych kategóri[ách]“ (s. 25), ale aj o „rasov[ej] odlišnost[i]“ (s. 31), „rasov[ej] každodennost[i]“ (s. 26) a „[r]asov[om] rozdelen[í]“ (s. 35), prekladá tým anglický pojem „racial“, ktorý vyjadruje, že niečo je prepojené s konceptom „race“. Podobne sa napríklad obvykle v médiách prekladá pojem
„racial riots“ do nemčiny ako „Rassenunruhen“ alebo do slovenčiny ako „rasové
nepokoje“. Pojem sa týmto prekladom ale zbavuje svojho špecifického kontextu, ktorý
vytvára jeho zmysel. „Race“ je pojem, ktorý sa preložiť nedá, pretože v rôznych jazykoch
je zakotvený v rôznych tradíciách myslenia a diskurzoch a evokuje významy, ktoré nie sú
identické. Pojem „rasové nepokoje“ priam reprodukuje rasistickú logiku, pretože sugeruje, že ide o akoby neutrálny konflikt medzi ľuďmi, ktorí sú členmi alebo členkami rôznych
„rás“, kým v skutočnosti ide o nepokoje, ktoré sú výsledkom alebo reakciou na rasizmus.
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V angličtine, resp. v Spojených štátoch sa race týka „menej [prírodnej] vedy ako sociálnej organizácie, vzťahuje sa viac na pôvod ako na genetický pool, kým s race spojené
rozdiely sú funkciou v podmienkach politickej a ekonomickej závislosti“ (Kaminsky 1994:
10). Kategórie s pojmom spojené „sa čiastočne odvodzujú od pocitu identity jednotlivej
osoby v rámci komunity a následne zase modifikujú vnímanie samotnej komunity“, ktoré
je „ovplyvnené účasťou dominantnej kultúry na procese pomenovávania“ (tamtiež). Predovšetkým je však spôsob, akým sa na pojem race vzťahujú verejné a akademické debaty
v USA, zakotvený aj v dejinách boja proti rasizmu v americkej spoločnosti (pozri Verney
2006). Ako vysvetľuje Jakob Tanner (2018), sémantický rozdiel medzi nemeckým „Rasse“
a anglickým pojmom „race“ je výsledkom rôznych významov, ktoré boli týmto termínom historicky pripisované. Zatiaľ čo v Spojených štátoch pojem „race“ umožnil tematizáciu rasizmu, a tým aj zviditeľnenie diskriminačných štruktúr, v Nemecku slúžila
„rasa“ naopak na „zahmlenie triednej štruktúry“ pomocou rasistických diskurzov (Tanner
2018: 38).
Podobne sa ani v slovenčine pojem „rasa“ nedá vytrhnúť z historického kontextu antisemitizmu a holokaustu (pozri Nižňanský 2016). Nie všetky evokácie pojmu race v angličtine sa však dištancujú od biologistických základov rasizovaného myslenia (pozri
Plümecke 2013), a aj v teoretických debatách o rasizme je jeho využitie naďalej sporné
(pozri Andersson 2017; Song 2018; Barskanmaz 2019). Takisto je v nemčine problematizované preberanie termínu race, keďže aj v ňom je obsiahnutý „sklon k naturalizácii“ (Kerner 2007), a nedá sa predpokladať, že pojem je neutrálny analytický nástroj
(Plümecke 2013: 51). Debaty okolo terminológie teda nie sú zďaleka vyriešené ani
v medzinárodných debatách (Guillaumin 1999; Eley 2009; Weiner 2012). Napriek tomu
sa chcem na tomto mieste zasadiť za (predbežné!) používanie anglického termínu race
v kurzíve, pretože spôsobuje určitú iritáciu, a tým uniká jednoznačnosti. Práve táto iritácia sa mi zdá potrebná v slovenskom alebo českom kontexte, v ktorom teoretické debaty
ešte nie sú dostatočne rozvinuté. Upozorňuje na nutnosť naďalej sa zaoberať adekvátnou
terminológiou – a zároveň ju prispôsobovať, ako aj spochybňovať.
Kvázi-synonymická referencia na „farbu pleti“, ktorú vo svojom článku využíva aj
Tomáš Profant (s. 21, 23, 26, 32–35), naopak zakrýva proces rasizácie subjektov, ktorý
neberie ohľad na fyzickú farbu pleti. Z historických príkladov menovaných autorom
(s. 23) nevyplýva, že by priradenie k race v dnešnej dobe bolo evidentné. Evidenciu ale
pojem „farba pleti“ sugeruje. Autor sám sa ju síce snaží vyvrátiť porovnaním „farebne
podobných Čechov“ a „rovnako bielych Nemcov“ (s. 33). Že sa Nemecko a Česko odlišujú „úrovňou rozvoja“, znamená podľa Profanta, že „[v] globálnom rasistickom systéme
je […] farba pleti až druhoradým prvkom štrukturálneho rasizmu“, ktorý je „založený na
rozvojovom diskurze“ (tamtiež). Autor ale paradoxne práve týmto záverom príliš rozširuje a zároveň príliš zužuje prepojenie rasizmu a rozvoja. Predstava, že by sa krajinám ako
kvázi-homogénnym jednotkám dala „prideliť“ „farba pleti“, sama o sebe tieto krajiny,
resp. ich reprezentácie rasizuje. Okrem toho rasizmus nie je jedinou príčinou nerovných
mocenských vzťahov a globálnych hierarchizácií a napriek tomu (alebo práve preto), že
je s inými faktormi vždy prepojený, je problematické izolovať ho takýmto spôsobom.
Práve rozporuplnosť samotnej rasizácie umožňuje označiť napríklad Sýrčana s fyzicky
„bledou“ pleťou za „muža s tmavou pleťou“ (v nemčine „dunkelhäutiger Mann“), ako sa
bežne stáva v nemecky hovoriacich médiách. Sýrčan je v spoločenskom diskurze založenom na rasizme vylúčený z kategórie whiteness (u autora „bieloba“, s. 35), pretože
je vnímaný ako ne-biely bez ohľadu na to, akú pigmentáciu má jeho pleť. Analyticky
je teda „farba pleti“ ako pomocná kategória, ktorá má často funkciu akejsi jazykovej barly, problematická. Pojem whiteness je naopak založený na analýze mocenských vzťahov
spojených s rasizmom (pre diskusiu využitia Critical Whiteness Studies v Európe pozri napríklad Garner 2006; Griffin – Braidotti 2002; pre kritiku pozri Hartman 2004;
McWhorter 2005).
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Primeraná terminológia by teda mala zdôrazňovať nielen proces sociálnej konštrukcie
odlišnosti – na ktorú upozorňuje aj autor (s. 37) – napríklad využitím anglického pojmu
race (v kurzíve) aj v textoch písaných v slovenčine alebo češtine. Aj pre pomenovanie
spoločenských skupín je nutné zdôrazniť, že sa líšia nie biologicky, ale mocensky. Pojmy
white alebo people of color sú v tomto zmysle využívané na pomenovanie hierarchizovaných pozícií v rasisticky štrukturovaných spoločnostiach, resp. rasizovaných diskurzoch (Frankenberg 2001). V slovenčine by sa podobne dalo hovoriť o bielych (opäť
v kurzíve) a rasizovaných skupinách. Konkrétnejšie pomenovanie závisí od daného kontextu a v najlepšom prípade – pokiaľ je to možné – je odvodené od seba-označenia
spoločenskej skupiny. Prvoradá sa mi ale zdá citlivosť pre nejednoznačnosť a dynamiku
spoločenských procesov, ktorá by sa mala odzrkadľovať aj v jazyku a jeho prispôsobovaní.

SUBJEKTY V RASISTICKÝCH ŠTRUKTÚRACH
Ak teda chápeme rasizmus ako systém, ktorý prispieva k fungovaniu nerovnej spoločnosti, tak je nemožné nájsť prvok alebo pozíciu, ktorá by nebola súčasťou tohto systému. Na to chceli upozorniť Anita Kalpaka a Nora Räthzel, keď v osemdesiatych rokoch
vydali knihu pod názvom „O nemožnosti nebyť rasistická/-ý“ (Kalpaka – Räthzel –
Weber 2017). Autorky tým vyjadrujú, že „rasistické diferenciačné schémy a činy nie sú
problémom individuálnych postojov údajne pomätených jednotlivcov, ale je nutné analyzovať ich funkcionalitu a význam za daných okolností a vnímať štruktúry a vzťahy,
v ktorých sa indivíduá pohybujú, a ktoré nimi hýbu“ (Kalpaka – Räthzel 2017: 23). To
znamená, že „zapletenie do rasistických pomerov“ („rassistische Verstrickung“, tamtiež)
nemôže byť vnímané ako čisto individuálny problém. Podľa Jägera mediálne, politické
a každodenné diskurzy o imigrácii – a o Rómoch, bolo by treba doplniť pre slovenský
kontext – vedú k „viac alebo menej silnej rasistickej zapletenosti takmer všetkých subjektov“ (Jäger 1997: 132). V nemeckej literatúre sa v posledných rokoch preto etabloval
pojem (a s ním spojený teoretický prístup) „kritika rasizmu“ (Rassismuskritik) ako vymedzenie voči „anti-rasizmu“, čím autori a autorky chcú upozorniť na fakt, že pozície
„mimo rasizmu“ neexistujú, a rasizmus v spoločnosti z epistemologického hľadiska nie je
možné ohraničiť (Kalpaka – Räthzel 2017: 28; pozri aj Fereidooni – El 2017).
Spoločensky normalizovaný rasizmus teda zahŕňa fenomén, ktorý Stuart Hall nazýva
inferenčným rasizmom (inferential racism), totiž naturalizované reprezentácie vzťahujúce
sa na race, v ktorých sú „zapísané rasistické premisy a propozície ako súčasť nespochybnených predpokladov“, čím umožňujú „formuláciu rasistických výrokov bez nutnosti
uvedomiť si rasistické predikáty, na ktorých sú tieto výroky založené“ (Hall 2003: 91).
Barbara Trepagnier v tejto súvislosti hovorí o tichom rasizme (silent racism), ktorým
pomenúva „zdieľané obrazy a predpoklady členov dominantnej skupiny o podriadených
skupinách“ (Trepagnier 2011: 354) a ktoré obsahujú viac než „len“ stereotypy Iných.
Keďže rasizmus je spoločenská rutina, ktorou je preniknutá každodennosť, sú týmto
tichým rasizmom „infikovaní“ (tamtiež) všetci členovia dominantnej skupiny. Autorka
ďalej navrhuje vzdať sa opozičných kategórií „rasistický“ a „nerasistický“ a namiesto toho hovoriť o kontínuu rasizmu, na ktorého opačných koncoch by boli označenia „menej
rasistický“ a „viac rasistický“ (tamtiež). Podobne Tomáš Profant cituje Rattansiho (2007)
kontínuum, v ktorom je odlíšený „silný“ alebo „biologický“ rasizmus od „kultúrnych stereotypov“ (s. 23).
Podobné typológie sa mi nezdajú primerané ani na označovanie prvkov rasistických
nerovností, ako to robí Profant vzhľadom na indikátor HDP (s. 24), ani na pochopenie „rasistického zapletenia“ Profantových respondentov a respondentiek. Okrem toho sugerujú
akúsi neutrálnu pozíciu autorov a autoriek, ako by táto nebola spojená s chápaním rasizmu. Vnímanie rasizmu je ale práve naopak úzko prepojené so spoločenskou pozíciou
(Powell 2001) – a to sa týka aj vedcov a vedkýň (Helms 1993; Scheurich – Young 1997;
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Sullivan – Tuana 2007). V Profantovom článku mi preto na jednej strane chýba reflexia
autorovej vlastnej pozície a jej implikácií v rámci jeho výskumu. Na druhej strane sa mi
zdá nutné zohľadniť z intersekcionálneho hľadiska spoločenské pozície respondentov
a respondentiek a v tejto súvislosti vnímať ich proces uvedomovania si vlastného „rasistického zapletenia“.
Preto sa chcem na záver zamerať na význam týchto výpovedí v procese rozvoja identity subjektov v spoločnostiach, ktorých súčasťou je rasizmus.
Model rozvoja identity vyvinutý Janet Helmsovou (racial identity development, Helms
in Tatum 1997: 93–113) rozlišuje rôzne fázy pochopenia rasizovanej pozície človeka
v systéme rasizmu. Helms za úlohu dominantných (teda bielych) ľudí v rasistickej spoločnosti považuje vyvinutie pozitívnej bielej identity založenej na porozumení sociálnej
nerovnosti, a nie na predpokladanej nadradenosti, ktorá je však súčasťou socializačného
procesu. Helmsovej model ozrejmuje, že pochopenie nerovných mocenských štruktúr je
proces, v rámci ktorého sa vedomie o vlastnom „zapletení“ musí vlastne ešte len vytvoriť
(tamtiež). V prvej fáze vnímanie indivídua zodpovedá dominantnej spoločenskej ideológii, biely človek verí v meritokraciu a „farbosleposť“ (colorblindness, Bonilla-Silva
2014) spoločnosti. Vývoj identity spočíva v postupnom chápaní fungovania rasizmu
a mocenských vzťahov, ako aj v spracovaní nesúladu vlastnej socializácie a spoločenskej
nerovnosti – s čím sú často spojené silné negatívne emócie. Cieľom transformácie je
vytvorenie pozitívnej bielej identity prepojenej s anti-rasizmom. Biely človek svoje úsilia
vtedy už nesústredí vo zvýšenej miere na rasizované skupiny, ale naopak rozširuje pole
svojho vlastného pôsobenia – poslednú fázu Helms preto nazýva „autonómiou“. V tejto
fáze je biely človek schopný prijať svoju sociálnu identitu, ako aj pochopiť s ňou spojené
výhody, a nie napriek, ale vďaka tomu sa zasadzovať za spravodlivú spoločnosť (Tatum
1997: 114–128).
Typológiu tu uvádzam napriek možným výhradám, že tému Profantovho článku presúva do sociálnej psychológie, že je prevzatá z iného špecifického kontextu a že z intersekcionálneho hľadiska je udržateľná len vtedy, ak sa v rámci komplexných mocenských
vzťahov izoluje rasizmus. Helmsovej model bol kritizovaný (Rowe et al. 1994) a vyvíjaný
ďalej (Wijeyesinghe – Jackson 2012), a v súčasnosti sa debaty o role bielych ľudí v antirasizme sústreďujú predovšetkým na koncept „allyship“ (pozri napríklad Sue et al. 2019) –
spojenectvo ľudí patriacich k privilegovaným spoločenským skupinám s ľuďmi, ktorí sú
v rámci mocenských vzťahov vylučovaní. Aj veľmi zjednodušené znázornenie na tomto
mieste nám však umožňuje interpretovať vnímanie alebo vyjadrenia rozvojových pracovníkov a pracovníčok ako súčasť procesu vysporiadania sa s vlastnou rolou (a jej pochopenia) v kontexte globálnej nerovnosti, predovšetkým ak ide o prepojenie s rasizmom – a to
sa mi zdá konštruktívnejšie ako autorom skôr nediferencované označovanie niečoho
za „rasistické“ (s. 24, 34). Okrem toho som presvedčená, že podobné fázy spojené s meniacim sa vnímaním zodpovednosti, resp. „viny“ by sa dali vypracovať pre lokálne
diskurzy o rasizme alebo pre spoločenské debaty – alebo dokonca pre vývoj spoločenskovedného diskurzu.

AKO ĎALEJ?
Inštitucionalizácia rasizmu je „nemá rutina každodennej klasifikácie a kontroly“, ktorá
„je činná ‚za chrbtom‘ subjektov, ktorým v rámci neosobných mocenských štruktúr priraďuje miesto“ (Cohen 2017: 162). Okrem toho „lokálne ozveny [rasizmu] sú takmer
vždy prepojené s extra- a transteritoriálnymi koncepciami a výrazmi, ktoré cirkulujú
v širších kruhoch významu a praxe“ (Goldberg 2009a: 1273). Pre post-komunistické krajiny sú preto nutné široké analýzy procesov rasizácie, inštitucionalizovaného rasizmu, ale
aj jeho prepojenia s inými historickými a priestorovými líniami. Počas komunizmu bolo
štátom oficiálne zakázané zaoberať sa (kriticky) rasizmom, súčasne ho však režimy vpisovali do praktík vlastných inštitúcií a diskurzov (Drews-Sylla 2015: 224). Na základe
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analýzy procesov „rasizovanej proletarizácie“ Rómov v krajinách strednej a východnej
Európy (vrátane Slovenska a Českej republiky) Law tieto krajiny začleňuje do systému
„globálnej rasizácie“ (Law 2012; pozri aj Dikötter 2008). Súčasťou rasizovaného Slovenska je ale aj historické popieranie vplyvu holokaustu na spoločnosť (Himka 2008;
Shafir 2012), takisto ako iné mýty, na ktorých je založená, resp. aktívne vytváraná slovenská kolektívna identita (Krekovič et al. 2005; Steiger 2017). Podobne ako Hund (2017)
v knihe „Ako sa Nemci stali bielymi“ by bolo teda treba vypracovať a analyzovať špecifické významy „bieloby“ na Slovensku a ich dôsledky z historického, sociálneho, politického a kultúrneho hľadiska (pozri aj Bonnett 1998, Essed et al. 2018). Zároveň je nutné
zohľadniť prepojenosť rasizácie a rasizmu s neoliberalizmom (Goldberg 2009b), komplexitu transnacionálnych prepojení (napr. Fox – Mogilnicka 2019) a prelínanie postkoloniálneho a post-komunistického priestoru (Velickovic 2012; Lazarus 2012; Ştefănescu 2012) alebo posilniť analýzy inštitucionalizovaného anticiganizmu (napríklad Powell –
van Baar 2019) a intersekcionálne perspektívy (napríklad Grosfoguel et al. 2015). To
všetko nebolo zámerom príspevku Tomáša Profanta. Jeho článok a ním podnietená debata sú však ďalším dôležitým krokom týmto smerom.
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