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„Defining the meaning of words has been for at 
least twenty-five centuries a characteristic 
ingedient of European culture.“  
(Definovanie významu slov bolo najmenej dvadsaťpäť storočí 
charakteristickou súčasťou európskej kultúry.) 
ANNA WIERZBICKA: Lexicography and 
Conceptual Analysis (1985), s. 11. 
 
„Ce qui est sûr, c'est que le mot "race" ne tue pas, 
qu'il n'incite pas non plus à la haine, sauf dans 
certains contextes tout comme bien d'autres mots, 
tels "Dieu", "nation" ets., que nul ne songe à 
interdire.“ 
(Čo je isté, je, že slovo „rasa“ nezabíja, a ani nepodnecuje 
nenávisť, s výnimkou istých konrétnych kontextov. Podobne, 
ako aj pri iných slovách ako „Boh“, „národ“ atď., o ktorých 
nikto neuvažuje, že by ich zakázal.)  
PIERRE-ANDRÉ TAGUIEFF: "Race" : de l'abus des 
mots à la peur des mots. Tribune, 29/06/2018. 
 
„Jetzt muss man bei jeder Erkenntnis über 
steinharte verewigte Worte stolpern, und wird 
dabei eher ein Bein brechen, als ein Wort.“  
(Teraz s každým novým poznaním musíme zakopnúť 
o skamenené zvečnené pojmy, a skôr si pri tom zlomíme 
nohu než slovo). 
FRIEDRICH NIETZSCHE: Morgenröthe (1887), 
Aphorismus 47 
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01 
KRITIKA „SAMOZREJMÉHO“ POUŽÍVANIA 
SLOVA RASA 
 

„Two people can be using the same word, meaning 
different things, yet continue the conversation which 
is fine for coffee, but not when making decisions, 
particularly policy decisions affecting others.(...) 
philosophy was born as rigor in discourse and 
disentanglement of mixed-up notions, in precise 
opposition to the sophist’s promotion of rhetoric.“ 

(Dvaja ľudia môžu používať to isté slovo, no myslieť 
pod ním odlišné veci a stále pokračovať v rozhovore, 
čo stačí tak pri káve, ale nie keď sa prijímajú 
rozhodnutia, zvlášť politické rozhodnutia 
ovplyvňujúce druhých. (..) filozofia sa zrodila ako 
presnosť vo vyjadrovaní a rozpletanie spletitých 
pojmov v priamom protiklade k sofistickému 
propagovaniu rétoriky) 

NASSIM NICHOLAS TALEB: Skin in the Game (2018), 
s. 199. 

 
I. 

Pred deviatimi rokmi publikovalo vydavateľstvo 
Kalligram moju dizertačnú prácu Rasová mytológia: 
história rozdeľovania ľudí (2011). Išlo, pokiaľ je mi 
známe, o prvú slovenskú monografiu, ktorá sa 
zaoberala pojmom rasa. Dnes (2020), po deviatich 
rokoch ďalšieho výskumu považujem moju 
monografiu za, síce poctivú, ale z hľadiska nových 
informácií, nedostačujúcu a mojimi ďalšími 
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publikáciami za falzifikovanú (v Popperovom zmysle) 
publikáciu: 1) pojmy, ktoré som v nej používal, neboli 
ešte dostatočne definované (napríklad „rasová 
teória“; 2) analýza niektorých prístupov (sociálny 
darvinizmus, esencializmus, rasizmus), ako aj 
analýza niektorých „rasových teoretikov“ (Gobineau, 
Chamberlain, Hitler) nešla do potrebnej hĺbky; 3) 
z dôvodu neznalosti francúzskeho jazyka – ktorý, ako 
som pochopil neskôr, je pri výskume problematiky 
rasy zásadný – neobsahovala uvedená monografia 
niektoré kľúčové poznatky; 4) celou monografiou sa 
niesol „moralizujúci jazyk“ (slová ako „nebezpečné“, 
„fatálne“, „zlovestné“ „zlo“); 5) bolo potrebné 
opraviť pár nepresností v presnom citovaní 
príslušných strán; 6) a predovšetkým, niektoré 
pozície, ktoré som obhajoval v roku 2011, som pod 
vplyvom ďalšieho výskumu, musel opustiť. Tak 
napríklad už nevychádzam z hypotézy z roku 2011, že 
rasizmus je nadstavba rasovej teórie, ani už 
nesúhlasím s mojim tvrdením: „Aby sa slovo rasa 
začalo písať v úvodzovkách, čím by sme vyjadrili svoj 
postoj voči zlovestnému spôsobu zadeľovania ľudí do 
uzavretých skupín.“1 Slovo rasa je len slovo a jeho 
„potenciál“ stať sa dôvodom pre (agresívny) útok na 
nejakého človeka nevyplýva z tohto slova per se, ale 
z istých ideologických kontextov, v ktorých je 
použité, a preto zadeľovanie ľudí do separátnych 
skupín (rás) nemusí byť hneď „zlovestné“. Všetkých 
šesť vyššie uvedených problémov som, pevne dúfam, 
vyriešil v mojej ďalšej monografii Rasa: rasová 
klasifikácia ľudí (2018). A v tejto novej knihe sa 
pokúšam o vyriešenie niektorých problémov, ktoré 
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som objavil v monografii Rasa: rasová klasifikácia 
ľudí. 

Hneď prvým problémom, na ktorý som narazil 
v monografii Rasa, bolo nedostatočné vysvetlenie 
výrazu „rasová klasifikácia“ („rasové klasifikácie“).  
Čo chápať pod výrazom „rasová klasifikácia“ („rasové 
klasifikácie“)? V tejto knihe používam výraz „rasová 
klasifikácia“ („rasové klasifikácie“), nie výraz 
„rasová kategorizácia“ („rasové kategorizácie“). 
Výraz „klasifikácia“ používam vo význame, aký je 
využívaný v biológii: zaraďovanie konkrétnych 
biologických organizmov do vopred „pevne“ 
určených, odlišných skupín (classe) podľa vopred 
stanovených kritérií, najčastejšie podľa ich vonkajšej 
podobnosti. V prípade „rasových klasifikácií“ sú 
ľudské bytosti, a to podľa niektorých vopred 
zvolených pozorovateľných podobných, vonkajších 
a zdieľaných vlastností (najčastejšie podľa sfarbenia 
kožného pigmentu), zaraďované do vopred „pevne“ 
určených, odlišných skupín (rás). Výraz 
„kategorizácia“, podobne ako výraz „klasifikácia“, 
taktiež popisuje proces zaraďovania/zadeľovania – 
avšak nie iba biologických organizmov – ale 
akýchkoľvek „vecí“ („predmetov“) podľa ich 
podobných a zdieľaných vlastností alebo účelu do 
tried (kategórie). Výraz „klasifikácia“ som zvolil 
z dôvodu, že „klasifikácia“ zaraďuje „objekty“ do 
vzájomne odlišných „skupín“ (classe), kým 
„kategorizácia“ zaraďuje „objekty“ do tried, v rámci 
ktorých si ale môžu byť podobné.  

Slovo rasa v tejto knihe nedávam do úvodzoviek 
(tak ako som to robil v roku 2011). Ako som uviedol 
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vyššie, výraz (slovo) rasa je len slovo, o ktorom 
vopred nevieme, aký má význam (kým nezavedieme 
jeho definíciu). Avšak tým, že by som slovo rasa 
vložil do úvodzoviek, vopred by som zaujal postoj, že 
slovo rasa je akýsi pseudo-vedecký pojem. 

Názor, že slovo rasa je (okamžite) potrebné 
dávať do úvodzoviek, čím by daná autorka alebo 
autor (hneď) upozornil na to, že považuje slovo rasa 
za nevedecký pojem, vychádza z presvedčenia, že 
rasa je zavádzajúci, nevedecký koncept, takpovediac 
„negatívne“ a „nebezpečné slovo“, že rasa je 
rasistický koncept.2 Autorky a autori, ktorí sú 
presvedčení, že samotné slovo rasa je nevedecké a 
„nebezpečné“, pravdepodobne skúmajú rasové 
klasifikácie takmer výhradne v kontexte rasovej 
ideológie (rasizmu): rasové klasifikácie (respektíve 
samotné slovo rasa) by nás mali zaujímať z dôvodu 
existencie rasizmu. Toto presvedčenie má svoj 
racionálny základ: isté chápanie rasových klasifikácií 
(istého významu slova rasa) bolo naozaj využité 
v rasizme; niektoré rasové klasifikácie boli využité 
v politikách vylučovania, segregácie, ponižovania, 
diskriminácie až vraždenia. V tomto zmysle môžeme 
povedať, že drvivá väčšina štúdií a analýz sa venuje 
skúmaniu rasových klasifikácií, aby pomocou tohto 
skúmania objasnili (či sa pokúsili vysvetliť) vznik 
rasizmu. Aktuálne (2020) môžeme v niektorých 
európskych štátoch zaznamenať volanie po 
odstránení slova rasa z Ústavy: Francúzsko navrhuje 
vylúčiť slovo rasa z článku 1 francúzskej Ústavy 
(Constitution de la République française)3 a nemecká 
politická strana Zelení [Grünen] rovnako žiada 

rasa.indd   13 23. 2. 2021   22:10:06



vypustiť slovo rasa z článku 3 Ústavy (Grundgesetz 
für die Bundesrepublik Deutschland)4, pretože 
považuje zadeľovanie ľudí do rás za „zastarané“ a 
„nevedecké“ a slovo „rasa“ má byť nahradené 
výrazom „rasistické“ [rassistische].5 Avšak volanie po 
odsunutí samotného slova rasa do „jazykovej 
karantény“, či jeho spájanie výhradne s nacizmom (či 
rasizmom), falošne a zavádzajúco pridáva slovu rasa 
akúsi „temnú auru“ niečoho zlovestného. K tomu 
krátka poznámka filozofa Pierre-André Taguieffa, že 
takto by sme mohli požadovať, aby aj slovo „Boh“ 
bolo zaradené do „lexikálnej karantény“, pretože 
v dejinách páchali niektoré skupiny zločiny s týmto 
slovom na perách.6 

Avšak existuje aj iný prístup k skúmaniu 
rasových klasifikácií. Historik Claude-Olivier Doron 
píše o „histoire épistémologique“ (epistemologickej 
histórii)7 rozličných typov rasových klasifikácií. 
V tomto prípade nás zaujíma výskum historických 
významov slova rasa, kde význam slova rasa využitý 
v rasizme (rasovej ideológii) je iba jeden z množstva 
významov slova rasa, ktorý sa objavil v histórii 
západnej civilizácie. Je preto nevyhnutné rozlišovať 
medzi: 

(1) Skúmaním epistemologickej histórie 
odlišných významov slova rasa, ktoré boli (a sú) 
využívané (nielen) vo vedeckom výskume. V tomto 
prípade nás zaujíma epistemologická história 
klasifikácií ľudí na základe viditeľných fyzických 
znakov (sfarbenie kožného pigmentu, tvar lebky atď.) 
do skupín nazývaných rasy, pričom túto klasifikáciu 
sprevádza domnienka, že takto chápané rasy sú 
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biologické typy. Takáto klasifikácia ale nepripisuje 
takto chápaným rasám aj hodnotové súdy (napríklad, 
že niektorá z týchto rás je „morálne“, či 
„intelektuálne“ nadradená inej rase). V odbornej 
literatúre sa môžeme stretnúť s pomenovaním tejto 
klasifikácie ako rasovej, alebo, že ide o  „rasovanie“ 
[racialism].8 Skúmanie (1) berie do úvahy otázku 
ohľadom významu samotného slova rasa. Slovo rasa 
nepovažuje okamžite za rasistický koncept, ale 
poukazuje na to, ako upozorňuje antropológ Jonathan 
Marks, že rasové klasifikácie boli ovplyvňované 
sociálnymi, politickými a ekonomickými kontextami, 
a preto rasa nie je „čistý“ vedecký koncept – žiadna, 
vedcami, všeobecne prijímaná definícia pojmu rasa 
neexistuje –  a preto skôr než cez prírodné vedy sa 
dajú rasové klasifikácie uchopiť cez humanitné vedy.9  

(2) Skúmaním histórie konkrétneho významu 
slova rasa, ktorý viedol k rasovej ideológii (rasizmu). 
V tomto prípade nás zaujíma epistemologická 
história klasifikácií ľudí na základe viditeľných 
fyzických znakov (sfarbenie kožného pigmentu, tvar 
lebky atď.) do skupín nazývaných rasy, pričom túto 
klasifikáciu sprevádza domnienka, že takto chápané 
rasy sú biologické typy, ktoré sa ale navyše vzájomné 
odlišujú aj morálne, charakterovo a kognitívne; čo 
následne vedie k vytvárania rôznych „teórií“ o 
„nadradenosti“ (či „vyššej kvalite“) nejakej z týchto 
rás. Inak povedané, „členstvo“ v danej rase 
„definuje“ všetky vrodené vlastnosti jednotlivcov 
radených do danej rasy. V odbornej literatúre sa 
môžeme stretnúť s pomenovaním tejto klasifikácie 
ako rasistickej, alebo, že ide o „rasizáciu“ 
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[racialisation].10 Skúmanie (2) sa málokedy zaoberá 
problémami s významom samotného slova rasa. 
Slovo rasa považuje okamžite za rasistický koncept 
s dôsledkom, že každá rasová klasifikácia je 
rasizmom.  

Skúmanie (1) je rozptýlené do mnohých 
vedných odborov (predovšetkým história, biológia, 
antropológia, sociológia či psychológia), a neraz býva 
pri skúmaní histórie rasových klasifikácií opomínané, 
avšak skúmanie (2) je považované za prioritné, 
pokiaľ ide o skúmanie histórie rasových klasifikácií.11 
Z tohto rozlíšenia vyplýva konkrétny dôsledok: nie 
každý význam slova rasa viedol (a vedie) k rasizmu 
(rasovej ideológii), nie každé použitie slova rasa bolo 
(a je) rasizmom a nie každé zadeľovanie ľudí do rás 
bolo (a je) rasizmom.  

Stále však platí upozornenie antropológa Iva T. 
Budila, že „svet, v ktorom dnes žijeme“, je svet 
tragicky „poznamenaný“ „vznikom, rozvojom, 
triumfom a pádom rasového myslenia“. Presadenie sa 
rasovej ideológie v západnej civilizácii predstavuje 

 
[...] tragické rozprávanie o civilizácii, ktorá sa 
dala strhnúť svojou predstavivosťou k činom, 
ktoré boli v rozpore s hodnotami a normami, na 
základe ktorých kedysi povstala. Zápas s 
následkami vlastnej imaginácie Západ natoľko 
fyzicky a morálne vyčerpal, že bol nútený 
rezignovať na historickú úlohu, ktorá mu bola 
pravdepodobne určená.12 

 
II. 
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Predtým než som začal môj výskum 
v problematike rasy, som slovo rasa „aplikoval“ na 
ľudí „so samozrejmosťou“ a moje „suverénne“ 
zadeľovanie ľudí do rás sprevádzala domnienka, že 
ide predsa o vedecký pojem, o slovo s jasne 
definovaným významom. Avšak toto samozrejmé 
použitie odhaľovalo, slovami historika Šloma Sanda, 
„udivujúcu intelektuálnu nedbalosť“,13 pretože 
akonáhle zadelíme ľudí do rás, akonáhle kritizujeme 
(alebo obhajujeme) zaraďovanie ľudí do rás, už 
vopred pracujeme (vedome alebo neuvedomele) 
s nejakou definíciou pojmu rasa. Lenže problém bol 
ten, že som – navzdory „suverénnemu“ používaniu 
slova rasa – nevedel, čo slovo rasa znamená. Myslel 
som si, že používam slovo s jasne definovaným 
významom, ale na prípadnú otázku „čo chápeš pod 
slovom rasa“, by som nevedel odpovedať. Inak 
povedané, slovo rasa som používal automaticky a bez 
premýšľania.  

Takže nie je isté, či by som niekedy spochybnil 
vlastné „samozrejmé“ zadeľovanie ľudí do rás, keby 
som nevyužil poznatky z rozsiahlej medziodborovej 
vedeckej literatúry venujúcej sa problematike rasy. 
Uvedené poznatky je možné nájsť v mojej knihe Rasa. 
Rasová klasifikácia ľudí (2018), na ktorú táto kniha 
čiastočne nadväzuje. A preto ďalší dôvod prečo som 
napísal túto knihu je existencia jedného z kľúčových 
problémov týkajúcich sa pojmu rasa, ktorému som 
ale – kvôli zvolenému prístupu pri písaní knihy Rasa 
– nemohol venovať väčšiu pozornosť. Štúdium 
problematiky rasy odhalilo, že v medziodborovej 
vedeckej literatúre o rase v antropológii, archeológii, 
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biológii, ekonomike, filozofii, genetike, histórii, 
humánnej geografii, kultúrnej antropológii, 
kognitívnych vedách, lingvistike, politológii, práve, 
psychológii, či sociológii, sa využíva „akýsi“ 
implicitný („vopred jasný“) význam slova14 rasa, 
ktorý ale nebýva ďalej kriticky skúmaný, pretože 
autorky a autori týchto štúdií, ako aj ich čitatelia, 
(asi) vedia „o čom tu je reč“. Teda autorky a autori 
týchto štúdií, ako aj ich čitatelia, (asi) považujú slovo 
rasa za tak „zrozumiteľné“, že neuvádzajú vo svojich 
štúdiách definíciu pojmu rasa, s ktorou v týchto 
štúdiách pracujú.  

III. 
Používanie tohto implicitného, „všetkým 

zrozumiteľného“ slova rasa – ktoré nebýva ďalej 
kriticky skúmané – však nemusí vychádzať len z 
„intelektuálnej nedbalosti“. Sociológ Howard Winant 
už v roku 1994 upozornil na zaujímavú skutočnosť. 
Častá absencia definície pojmu rasa v odborných 
štúdiách, ktoré o rasových klasifikáciách píšu, a ktoré 
rasové klasifikácie využívajú, môže vychádzať z toho, 
že spochybnenie teoretickej jasnosti pojmu rasa je 
iba nedávneho dáta:   

 
Rasa bývala relatívne zrozumiteľný koncept; a 
iba nedávno sme vážne spochybnili jeho 
teoretickú jasnosť. Dnes si kladieme hlboké 
otázky ohľadom toho, čo vlastne chápeme pod 
týmto pojmom. Ale pred (zhruba) druhou 
svetovou vojnou, pred nárastom nacizmu, pred 
pádom veľkých európskych veľmocí a zvlášť 
pred dekolonizáciou Afriky, pred urbanizáciou 
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americkej čiernej populácie a vznikom 
moderného hnutia občianskych práv, bola rasa 
prevažne stále videná v Európe a Severnej 
Amerike (a rovnako inde) v podobe esencie, 
prirodzeného fenoménu, ktorého význam bol 
taký pevný a konštantný ako súhvezdie Južný 
kríž.15  

 
Ak rasa „bývala relatívne zrozumiteľný 

koncept“, potom by nás mal zaujímať význam tohto 
„všetkým zrozumiteľného“ slova rasa, význam, ktorý 
bol „pevný a konštantný ako súhvezdie Južný kríž“. 
Novinárka Angela Saini ponúka stručnú, ale výstižnú 
definíciu: 

 
Rasa je v jej jadre viera, že sa rodíme odlišní, 
hlboko vo vnútri našich tiel, možno dokonca aj 
v charaktere a intelekte, ako aj vo vonkajšom 
vzhľade. Je to predstava, že skupiny ľudí majú 
určité vrodené vlastnosti [qualities], ktoré sú 
viditeľné nielen na povrchu ich koží, ale aj 
zvnútra určujú ich fyzickú a mentálnu 
výkonnosť, že možno dokonca pomáhajú 
definovať pokrok, úspech a zlyhanie národov 
(...).16 

 
Tento význam slova rasa, ktorý historik Michael 

James nazýva „historický pojem rasa“17 alebo filozof 
Ron Mallon „klasické chápanie rás“18 – je však od 
polovice 20. storočia pod paľbou kritiky, tak 
v prírodných ako aj spoločenských vedách. Dokonca 
sa v posledných rokoch hovorí o „všeobecnom 
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konsenze“19 alebo o „ontologickom konsenze“20, že 
„historické“ alebo „klasické“ chápanie rás je 
neopodstatnené až falošné. Toto „historické“ alebo 
„klasické“ chápanie rás môžeme bližšie definovať 
pomocou kritérií: (1) rasa je skupina, jednota 
fyzických znakov a psychologických vlastností 
a charakteristík, ktoré dohromady tvoria „rasovú 
esenciu“, pričom každý člen danej rasy zdieľa túto 
„sadu“ znakov, vlastností a charakteristík; (2) tieto 
rasové esencie sa presúvajú („dedia“) z generácie na 
generáciu a sú fixované, nemenné; (3) tieto rasové 
esencie (dedičné fyzické znaky a psychologické 
vlastnosti a charakteristiky) vysvetľujú správanie a 
„kultúrne“ a psychologické vlastnosti 
a charakteristiky každého člena danej rasovej 
skupiny; (4) tieto vrodené rasové esencie sa 
prejavujú cez fenotyp (farba pleti, očí, tvar lebky a 
kostry) a cez príslušné správanie, morálku, charakter 
a inteligenciu.21 

Nebolo to však iba „neskoré“ spochybnenie 
teoretickej jasnosti pojmu rasa, čo spôsobuje, že 
medzi širokú verejnosť neprenikol poznatok, že 
vyššie uvedený význam slova rasa už dávno nie je 
„pevný a konštantný ako súhvezdie Južný kríž“. 
Existovali ešte (minimálne) tri prekážky: (1) Názor, 
že konkrétny človek je na základe svojej rasy 
(viditeľné a dedičné fyzické znaky tela) súčasťou 
nejakej skupiny, zásadne odlišnej od inej takejto 
skupiny, patrila medzi vedecky nespochybniteľný fakt 
a zadeľovanie ľudských populácií do takto 
definovaných rás sa nepovažovalo za protikladné 
vedeckému výskumu.22 (2) Pri určovaní vlastnej 
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„morálnej hodnoty“, ako aj „morálnej hodnoty“ 
druhých, stále zohráva svoju rolu fyzický výzor 
(predovšetkým: sfarbenie kožného pigmentu, črty 
tváre či tvaru lebky).23 Navyše, „presvedčenia“, že 
nejaký typ sfarbenia kožného pigmentu bol 
„nadradený“ inému (zvlášť, ak nejaká skupina po 
stáročia verila, že patrila do „nadradenej rasy“), sa 
zbavuje len ťažko.24 (3) Historik vedy Perrin Selcer 
upozornil, že slávne vyhlásenia o rase, ktoré počas 
rokov 1950-1951 zverejnilo UNESCO, viedli k 
domnienke, že éra tzv. „biologického“ rasizmu sa 
skončila. Tieto vyhlásenia boli ale písané v atmosfére 
zhrozenia sa z nacistických zločinov a holokaustu. 
Podľa týchto vyhlásení vychádzala nacistická 
likvidácia tzv. „nižších rás“ zo zavadzajúceho 
chápania pojmu rasa, teda z chybného aplikovania 
inak vedecky obhájiteľného pojmu. Nacistický 
rasizmus údajne vychádzal z presvedčenia o 
„nerovnosti rás“, a preto sa po skončení II. svetovej 
vojny prijali politiky „boja“ proti tomuto 
presvedčeniu o „nerovnosti rás“, v podobe novej anti-
rasistickej paradigmy „rovnosti všetkých rás“. 
Dôsledkom bolo, že v týchto vyhláseniach absentovali 
kritické analýzy teoretickej jasnosti samotného 
pojmu rasa. Kritizované bolo presvedčenie o 
„nerovnosti rás“, nie teoretická jasnosť samotného 
pojmu rasa. Jedným z dôvodov, prečo sa neobjavili 
kritické analýzy teoretickej jasnosti pojmu rasa, 
mohla byť aj skutočnosť, že rasa bola, v čase písania 
týchto vyhlásení, kľúčovým pojmom populačnej 
genetiky, ako aj faktu, že v 50. rokoch 20. storočia 
existovala v USA – a to legislatívne ukotvená – rasová 
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segregácia („zákony Jim Crow“). Z tohto dôvodu 
nedošlo k presadeniu sa konceptu rovnosti, chápaný 
ako rovnosť jednotlivcov pred zákonom (bez ohľadu 
na ich rasu) ale k presadeniu sa konceptu „rovnosti 
všetkých rás“, kde ale viditeľné dedičné fyzické znaky 
naďalej zostali zásadným rasovým identifikátorom: 
nebolo by možné hovoriť o „rovnosti medzi rasami“, 
keby neexistovala možnosť identifikovať rasy, ktoré 
si majú byť „rovné“.25  

V 60. rokoch 20. storočia sa objavilo, okrem 
spomínaných vyhlásení UNESCO, množstvo publikácií 
kritizujúcich rasizmus ako zavádzajúce aplikovanie 
pojmu rasa ako viditeľných a dedičných fyzických 
znakov tela nejakej skupiny ľudí na vysvetlenie 
sociálnych foriem správania sa takejto skupiny, 
a toto falošné, chybné a skresľujúce použitie pojmu 
rasa viedlo k budovaniu politík dominancie, 
segregácie, vylučovania až vraždenia. Z hľadiska boja 
proti rasizmu bolo takéto zneužitie pojmu rasa 
prehlásené za neprijateľné a „negatívne“.26 No na 
druhej strane ale využili politiky rovnosti definíciu 
pojmu rasa ako viditeľných a dedičných fyzických 
znakov tela nejakej skupiny ako základ pre 
presadzovanie politík „rovnosti všetkých rás“. 
Z hľadiska politík rovnosti sa rasa považovala za 
relevantný pojem, za pozitívny koncept.  

Povedané inak: vyjdime z predpokladu, že 
„klasická definícia“ rasizmu znie: ide o ideológiu, 
ktorá vychádza z doktrín o „nerovnosti ľudských 
rás“, a táto „nerovnosť ľudských rás“ následne 
motivuje zástancov tejto doktríny, aby 
dehumanizovali, segregovali, vylučovali, až vraždili 
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„menejcenné rasy“. A povojnové politiky anti-
rasizmu kritizovali (a kritizujú) iba samotnú 
myšlienku „nerovnosti rás“. Cieľom tohto typu anti-
rasizmu sa nakoniec stala „iba“ obhajoba „rovnosti 
(rás, či etník)“, no nedošlo k spochybneniu 
teoretickej jasnosti samotného pojmu rasa.27 V tomto 
chápaní bola (a je) rasa chápaná ako pozitívny 
koncept (napríklad v zmysle zákazu „hanobenia 
rasy“). 

Tento paradox – rasa ako negatívny koncept 
pokiaľ ide o rasizmus a rasa ako pozitívny koncept 
pokiaľ ide o politiky rovnosti – dosiaľ spôsobuje 
veľké problémy s pochopením problematiky rasy a 
rasizmu, a to hlavne v spoločenských vedách. 

IV. 
Toto „pozabudnutie“ na kritiku teoretickej 

jasnosti pojmu rasa, a presadzovanie ideálu „rovnosti 
rás“, viedlo k dôsledku, že pojem rasa využívajú 
odborníci vo svojich výskumoch a štúdiách na 
označenie ľudských skupín, alebo na kritiku 
zadeľovania ľudí do rás, no bez toho, aby vopred 
zadefinovali význam slova rasa, s ktorým pracujú 
(alebo ktorý kritizujú), takže nie je zrejmé, akú 
definíciu pojmu rasa využívajú (alebo kritizujú).28  

Tak napríklad: Historik Timothy Snyder v jeho 
knihe Čierna zem, napriek tomu, že sa venuje 
holokaustu a rasizmu, neponúka žiadnu vlastnú 
definíciu rasy. Snyder precízne vysvetľuje 
hierarchické chápanie rás, ktoré používal Adolf 
Hitler, ale nepredložil vlastnú definíciu pojmu rasa. 
Píše: 
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Hitler bol presvedčený, že ľudské rasy sú ako 
druhy. Najvyššie sa stále vyvíjajú z nižších, to 
znamená, že vzájomné kríženie je možné, no 
hriešne. Rasy by sa mali správať ako druhy, 
rovnaké sa páriť s rovnakými a zabíjať odlišné. 
Pre Hitlera to bol zákon, zákon rasového boja, 
rovnaký ako gravitačný zákon. Tento boj sa 
nikdy neskončí a jeho výsledok nie je istý. Rasa 
môže triumfovať a rozkvitať, no môže aj 
zaniknúť vyhladovaním.29 

 
Iný príklad, ak ide o slovenské štúdie, podobný 

prístup – ozrejmenie ako chápali rasu fašisti, nacisti 
a pravicoví extrémisti, no bez vysvetlenia vlastného 
chápania rasy a uvedenia nejakej definície rasy – 
môžeme nájsť, v inak kvalitných, prepracovaných 
a rozsiahlych publikáciách od politológa Tomáša 
Nociara30 alebo od historika Jakuba Drábika.31 
Samozrejme, odborníčka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
alebo odborník v problematike fašizmu, nacizmu a 
holokaustu nebude dokazovať nevedeckosť Hitlerovho 
chápania rasy – pretože predpokladá, že o tom niet 
pochybností. Lenže ak čítame Synderov citovaný 
odsek inými očami – a nekonfrontujeme ho s 
kritickým pohľadom na pojem rasa, a teda s inými 
definíciami pojmu rasa (Hitler používal vlastnú 
definíciu pojmu rasa) – potom sa ponúka aj 
zavádzajúci výklad, že Hitlerovo chápanie rasy, i keď 
jeho dôsledkom bola genocída „menejcenných rás“, 
predsa len vychádzalo zo „zdravého sedliackeho 
rozumu“ (veď: nepatrí každý človek do nejakej 
rasy?).32 
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zaniknúť vyhladovaním.29 

 
Iný príklad, ak ide o slovenské štúdie, podobný 

prístup – ozrejmenie ako chápali rasu fašisti, nacisti 
a pravicoví extrémisti, no bez vysvetlenia vlastného 
chápania rasy a uvedenia nejakej definície rasy – 
môžeme nájsť, v inak kvalitných, prepracovaných 
a rozsiahlych publikáciách od politológa Tomáša 
Nociara30 alebo od historika Jakuba Drábika.31 
Samozrejme, odborníčka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
alebo odborník v problematike fašizmu, nacizmu a 
holokaustu nebude dokazovať nevedeckosť Hitlerovho 
chápania rasy – pretože predpokladá, že o tom niet 
pochybností. Lenže ak čítame Synderov citovaný 
odsek inými očami – a nekonfrontujeme ho s 
kritickým pohľadom na pojem rasa, a teda s inými 
definíciami pojmu rasa (Hitler používal vlastnú 
definíciu pojmu rasa) – potom sa ponúka aj 
zavádzajúci výklad, že Hitlerovo chápanie rasy, i keď 
jeho dôsledkom bola genocída „menejcenných rás“, 
predsa len vychádzalo zo „zdravého sedliackeho 
rozumu“ (veď: nepatrí každý človek do nejakej 
rasy?).32 

V roku 2007 pozorovala antropologička Duana 
Fullwiley výskumy v Kalifornii, venujúce sa hľadaniu 
genetických rozdielov, s akými rôzne populácie 
reagujú na drogy. Všimla si, že vedci rutinne 
využívali rasové klasifikácie, avšak na jej otázku, ako 
by definovali rasu: „Ani jeden z nich nedokázal 
odpovedať na jej otázku s istotou a jasne.“33 Navyše: 

 
Väčšina mojich respondentov pri otázke zmĺkla 
a pauza v interview trvala asi od 5 do 30 
sekúnd, kým ponúkli odpovede, ktoré boli často 
neisté. Pauzu v niektorých prípadoch vyvolala 
túžba byť opatrný pri odpovedi v tak 
diskutabilnej veci. No z veľkej časti to bolo 
jednoducho kvôli neistote v tom, čo je rasa (...) 
ich bežnú intelektuálnu prísnosť nahradil 
nervózny smiech a v niektorých prípadoch 
rozpaky.34 

 
V roku 2009 zverejnil antropológ 

Clarence Gravlee štúdiu Ako sa rasa stáva biológiou: 
stelesnenie sociálnej nerovnosti (How Race Becomes 
Biology: Embodiment of Social Inequality), ktorá 
získala v roku 2010 cenu Rudolfa Virchowa za 
najlepší článok v oblasti medicínskej antropológie. 
Gravlee upozornil, že:  

 
Rasovo-genetický determinizmus čiastočne 
pretrváva z dôvodu nekritického využívania 
rasy v biomedicínskych vedách a verejnom 
zdraví. Systematický prieskum v disciplínach 
týkajúcich sa zdravia ukazuje, že rasa sa často 
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používa — objavuje sa v ~ 80% nedávnych 
príspevkoch - ale iba zriedkavo je definovaná.35  

 

Iným, závažnejším, príkladom, je Smernica 
Rady (Council Directive) 2000/43/EC of 29 June 
2000 (takzvaná „rasová smernica“). Právnička 
Fernne Brennan vo svojej analýze tejto smernice 
uvádza, že i keď táto smernica obsahuje pojmy „rasa“ 
a „etnicita“, neobsahuje definície týchto pojmov.36 
Smernica síce odmieta prístupy, ktoré „sa pokúšajú 
určiť existenciu rozdielnych ľudských rás“,37 ale 
zároveň tvrdí, prekvapivo, že po 1) „vo veľmi 
zriedkavých prípadoch môže byť rozdielne 
zaobchádzanie odôvodnené, ak charakteristika rasy 
alebo etnického pôvodu [characteristic related to 
racial or ethnic origin] predstavuje skutočnú a 
určujúcu profesiovú požiadavku“,38  po 2) v prípade 
„zabezpečenia úplnej rovnosti v praxi“ je možné 
„prijímať osobitné opatrenia na predchádzanie 
nevýhodám súvisiacim s rasou alebo etnickým 
pôvodom [racial or ethnic origin].“39 Na jednej strane 
smernica odmieta určovať existenciu rozdielnych 
ľudských rás, no na druhej strane je možné rasový 
pôvod [sic!] zobrať do úvahy. Tým dochádza 
k zmiešaniu kritického vedeckého postoja 
(odmietanie určovať, s pomocou pojmu rasa, 
existenciu rozdielnych ľudských rás, aby sme predišli 
rasizmu) s „ústretovým“ postojom (vo veľmi 
zriedkavých prípadoch rasy existujú, ak ide o politiky 
rovnosti). Lenže ani tento „ústretový“ postoj 
neponúka nijakú konkrétnu definíciu pojmu rasa, 
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pomocou ktorej by bolo možné určovať etnický alebo 
rasový pôvod. 

Podobnú kritiku používania pojmu rasa v tejto 
smernici, ako aj v iných právnych textoch, ponúkol 
právnik Hendrik Cremer. Ak smernica na jednej 
strane odmieta určovať existenciu odlišných ľudských 
rás (anti-rasizmus), ale na druhej strane hovorí 
o predchádzaní diskriminácie založenej na rasovom 
alebo etnickom pôvode (politiky rovnosti), potom sa 
slovami Cremera dostáva do „neriešiteľného 
rozporu“, pretože implicitne predpokladá nejakú 
rasovú klasifikáciu (a teda existenciu rás), ktorá by 
nám umožnila zaradiť daného človeka do príslušnej 
rasovej skupiny. 40 Najprv je teda potrebné daného 
človeka zaradiť do príslušnej rasy, aby bolo možné 
hovoriť o predchádzaní diskriminácie založenej na 
rasovom pôvode.41 Podobný „neriešiteľný rozpor“ 
obsahuje aj paragraf § 423 Zákona č. 300/2005 Z. z. 
Trestný zákon, ktorý hovorí o hanobení „niektorej 
rasy alebo etnickej skupiny, či hanobení „jednotlivca 
alebo skupinu osôb pre ich príslušnosť k niektorej 
rase“. Výraz „hanobenie rasy“ implicitne predpokladá 
existenciu ľudských rás, a teda isté „pozitívne“ 
chápanie rasy, aby sa zabránilo „hanobeniu“ rasy 
daného človeka (politika rovnosti), avšak bez 
konkrétnej definície pojmu rasa, čo vedie 
k problému, že daného človeka je potrebné najprv 
zaradiť do príslušnej rasy, aby bolo možné dokázať 
„hanobenie jeho rasy“. Tento prístup je však 
v jasnom rozpore s anti-rasistickými politikami, 
odmietajúce prístupy – ako vyššie citovaná smernica 
– ktoré „sa pokúšajú určiť existenciu rozdielnych 
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ľudských rás“.42 Tento rozpor je však možné 
odstrániť, ak by sa hovorilo o hanobení na základe 
domnelej, údajnej príslušnosti k nejakej rase. 

Cremer je preto zástanca prístupu, ktorý 
odmieta akúkoľvek vedeckú užitočnosť pojmu rasa a 
navrhuje, aby sa pojem rasa prestal používať 
v právnických textoch, pričom nejde o formu 
„jazykovej polície“, ale o to, aby došlo k „rozlomeniu“ 
[aufzubrechen] zvyku považovať zaraďovanie ľudí do 
rás za adekvátny popis ľudskej biologickej diverzity. 
Cremer, rovnako ako Brennan, poukazuje na odlišné 
chápanie pojmu rasa v krajinách hovoriacich 
anglicky, kde sa rasa chápe ako sociologicko-politický 
pojem [sozio-politischer Begriff], kým v nemčine (či 
iných neanglických jazykoch) sa chápe skôr 
v biologickom význame [biologistischen Sinne].43 Na 
druhej strane existuje prístup, ktorý limituje použitie 
pojmu rasa iba na prípady, kedy je pojem rasa 
adekvátne zadefinovaný, pretože významová 
neurčitosť pojmu rasa je problémom z hľadiska 
právnej istoty.44 Takýto prístup navrhuje právnička 
Danièle Lochak, ktorá upozorňuje, že pojem rasa sa 
môže stať právnou kategóriou až vtedy, keď je 
definíciou začlenený do lexikónu práva.45 Tieto dva 
prístupy – (1) odmietanie samotného pojmu rasa ako 
(vedecky) neužitočného; (2) limitovanie použitia 
pojmu rasa iba na prípady, ak ho sprevádza 
adekvátna definícia – vytvorili vo výskume rasy 
a rasizmu „priepasť“, ktorú sa dosiaľ nepodarilo 
uspokojivo preklenúť.  

V. 
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Uvedené príklady odhaľujú, že väčšina 
problémov s použitím slova rasa na zadeľovanie ľudí 
do separátnych skupín vychádza z týchto troch 
mylných predpokladov: (1) že údajne poznáme – 
napríklad v momente, keď čítame tieto riadky – 
presný význam slova rasa (že „vieme, čo je to rasa“); 
(2) že odborníci používajú vo svojich knihách 
a štúdiách nejakú všeobecne prijímanú definíciu 
pojmu rasa; (3) že význam slova rasa je natoľko 
zrejmý a jasný, že si nevyžaduje kritické skúmanie. 
Ako uvidíme, tieto predpoklady sú chybné.  

Predbežne uveďme, že najlepší prístup 
k skúmaniu problematiky rasy je nepodľahnúť 
„pokušeniu“, že (vopred) vieme, „čo je to rasa“. 
Z tohto vyplýva aj nepodľahnúť „pokušeniu“, že 
budeme považovať význam slova rasa, ktorý 
využívame (alebo kritizujeme), za údajne vopred 
vedecky potvrdený (alebo vyvrátený). V tejto knihe 
predložíme argumenty, že (1) odborná obec dosiaľ 
nedospela k jednotnej, jednoznačnej a všeobecne 
prijímanej definícii pojmu rasa (problém: jednotná 
definícia neexistuje; skôr nachádzame pluralitu 
definícií); (2) odborná obec dosiaľ nedospela 
k jednotným, jednoznačným a všeobecne prijímaným 
kritériám, pomocou ktorých by bolo možné zadeľovať 
ľudí do rás – teda, ktoré „rasové znaky“ máme 
považovať za „skutočné“ rasové znaky (problém: 
nejednoznačné identifikačné kritériá); (3) medzi 
odborníkmi nepanuje zhoda ani v určení počtu rás 
(problém: absencia všeobecne prijatej definície plus 
nejednoznačné identifikačné kritériá).  
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Historik James Turner upozornil, že tzv. kríza 
humanitných štúdií (Studia humanitatis) – kríza 
v zmysle, že humanitné štúdiá zlyhávajú v návrhu 
riešení aktuálnych spoločenských a sociálnych 
problémov – môže vychádzať z opustenia metód 
blízkych filológii: skúmanie (etymológie) pojmov 
a kontextov, v ktorých sa pojmy používajú.46 
Dôsledkom môže byť, že namiesto využitia metód 
filológie sa humanitné štúdiá presúvajú do oblasti 
„aktivizmu“ proti rôznym „nepriateľom“ demokracie. 
Napríklad v prípade témy tejto knihy: namiesto 
skúmania rôznych významov slova rasa a kontextov, 
v ktorých sa tieto rôzne významy používali (a 
používajú), sa riešenia problémov „s rasou“ 
presúvajú do oblasti „aktivizmu“. No tým, že 
„aktivisti“ nepracujú s kritikou rôznych významov 
slova rasa, strácajú aj základ pre výstavbu svojich 
argumentov, čo môže podľa filozofa P.-A. Taguieffa 
viesť až k „pseudoetickému terorizmu aktivizmu na 
prvom mieste“.47 A preto dôvod, prečo je potrebné sa 
sústrediť na skúmanie pojmu rasa je ten, že pojmy sú 
prvotné formy myslenia, z ktorých následne staviame 
naše argumenty, tvrdenia a závery. A mnohým 
chybám v uvažovaní zabránime tým, že pojmy, ktoré 
používame, definujeme. Lingvistka Anna Wierzbicka 
upozorňuje, že význam určitého slova môžeme 
definovať ako niečo, „čo si ľudia myslia alebo čo majú 
na mysli, keď toto slovo používajú“. Avšak, čo si ľudia 
myslia (alebo majú na mysli) sa neraz odlišuje, je 
preto nevyhnutné, minimálne v odborných štúdiách, 
používať pojmy tak, aby bolo čitateľovi zrejmé, 
s akým významom slova autorka alebo autor 
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pracuje.48 Tým sa môžeme vyhnúť zámene jedného 
pojmu za druhý, nielen počas vedenia diskusie. Ak 
nebudeme pristupovať k problému s rasovými 
klasifikáciami, ako aj s rasovou ideológiou 
(rasizmom) cez výskum a kritiku významov slova 
rasa, potom sa môže stať, že tak obhajca rasových 
klasifikácií ako aj ich oponent, budú využívať akési 
nedefinované R, pod ktoré sa ale dá zaradiť množstvo 
odlišných, dokonca protikladných „vecí“.49   

A výskum potvrdzuje, že pod „rasou“ sa 
chápalo – či dokonca sa za synonymum „rasy“ 
považovalo – mimoriadne veľké množstvo 
rozdielnych „vecí“ od farby pleti, tvaru lebky, 
pôvodu, dedičnosti, kultúry, jazyka, náboženstva, 
etnicity či národnosti. Predkladaná kniha sa pokúsi 
vysvetliť, prečo bolo (a je) možné „zaradiť“ pod 
pojem rasa takéto mimoriadne veľké množstvo 
rozdielnych „vecí“. I keď je etymológia slova rasa 
nejasná, predsa len sa presadili tri pravdepodobné 
hypotézy pôvodu slova rasa: arabská, grécko-latinská 
a francúzska. V rámci týchto troch hypotéz môžeme – 
ako budeme vidieť – identifikovať dva hlavné 
významy slova rasa: Prvý význam slova rasa chápe 
rasu ako pôvod, líniu, vetvu, rodokmeň, generáciu, 
rod, pokolenie. A druhý význam slova rasa chápe 
rasu ako typ, triedu, druh. A čo je dôležité, 
priklonenie sa k jednému z týchto uvedených 
významov slova rasa zásadne ovplyvní, či sa daný 
význam slova rasa stane (alebo nestane) využiteľným 
v rasovej ideológii (rasizme). 
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02 
PROBLÉMY SO SLOVOM RASA 
 

„Notre époque n’aime pas les définitions.“ 

(Naša doba nemá rada definície) 

FRANCIS WOLFF 

 
Historik Benjamin Isaac vo svojej práci, 600-

stranovej štúdii Vynález rasizmu v klasickom 
staroveku (The Invention of Racism in Classical 
Antiquity, 2006), opisuje svoje ťažkosti pri hľadaní 
záväznej odbornej definície rasy a presného počtu 
rás:  
 

(...) neexistujú dvaja odborníci, píšuci o rase, 
ktorí by sa zhodli na počte ľudských rás: píšu 
o dvoch alebo troch, alebo štyroch, piatich, od 
šiestich do desiatich, o jedenástich, trinástich, 
pätnástich, šestnástich, o dvadsiatich dvoch, 
tridsiatich troch, tridsiatich štyroch až 
šesťdesiatich troch.50  
 
Ak by bolo slovo rasa vedeckým termínom, to 

znamená termínom, ktorý by definoval „niečo“, na 
čom existuje široká vedecká zhoda, prečo potom 
čelíme problému, že takmer každý významnejší 
vedec, antropológ alebo biológ uvádzal iný počet rás? 
Prírodovedec a encyklopedista Georges-Louis Leclerc 
Buffon a antropológ Johann Friedrich Blumenbach 
hovorili o piatich rasách; zoológ a paleontológ G. 
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Cuvier o troch rasách; novinár a politik G. Flourens 
o desiatich; etnológ a antropológ J. C. 
Prichard ôsmich; chemik W. C. Boyd o siedmich 
a neskôr o trinástich; antropológ C. S. Coon o piatich, 
a dokonca biológ a antropológ S. M. Garno o 
tridsiatich troch rasách. Je vôbec možné považovať 
rasové klasifikácie za presný a výstižný opis ľudskej 
skupinovej odlišnosti, keď zlyháva samo určenie 
počtu rás a neexistujú ani jednotné a spoločné 
kritériá, pomocou ktorých by bolo možné zaraďovať 
ľudí do rás?51  

Akým spôsobom sa teda postaviť k tejto spleti 
významov slova rasa? Odborník skúmajúci 
problematiku rasy by mal jasne zadefinovať, z akej 
definície pojmu rasa vychádza. Mal by ponúknuť 
vlastnú definíciu, resp. uviesť definíciu od odborníka 
(odborníkov), ku ktorému sa prikláňa. Tento prístup 
umožňuje zbaviť rasu jej aury údajne samozrejmého 
faktu či akéhosi „zdravého sedliackeho rozumu“, 
ktorý nepotrebuje byť ďalej kriticky skúmaný. Na 
tomto základe je možné vybudovať kritický postoj 
v tom zmysle, že ak nejaká štúdia tvrdí, že existuje 
jednoznačný počet farebných rás (napríklad tri alebo 
štyri), potom môžeme povedať, že vychádza iba 
z niektorých kritérií a neponúka pohľad na širokú 
diskusiu o rasách. Ak pojem rasa nie je dosiaľ 
jednoznačne definovaný, potom by mala každá 
seriózna štúdia o rase zadefinovať, čo pod rasou 
chápe – a to so zásadným dôsledkom: otvára sa 
kritike a stráca „honosné privilégium“ údajne 
presného definovania rasy.52 Tento prístup sa týka aj 
štúdií kritických k pojmu rasa. Štúdie kritické 
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k pojmu rasa by mali ozrejmiť, akú definíciu pojmu 
rasa kritizujú a štúdie „naklonené“ používaniu pojmu 
rasa by mali ozrejmiť, akú definíciu pojmu rasa 
obhajujú. Následne budú príslušné štúdie spĺňať 
kritérium predloženia konkrétnej definície pojmu 
rasa. Ich autori vstúpia, napriek možným 
kontroverzným záverom, do vedeckej arény, a tým, 
že ponúknu svoje definície, hypotézy a závery 
vedeckej kritike, strácajú „privilégium“ akýchsi 
„ničiteľov tabu“.  

Ťažkosti s rasou sa však nekončia 
v konštatovaní, že diskusia o pojme rasa dosiaľ 
nedospela k jeho jednoznačnej odbornej definícii či k 
nemožnosti určiť presný počet rás. Je potrebné prejsť 
k ďalším problémom – k dvom variantom skúmania 
rasy: slovu a pojmu rasa a rasových klasifikácií. 

 
Slovo a pojem rasa 
 

Na prvom mieste je rasa iba jazykový výraz 
(slovo) zložený (v slovenčine) zo štyroch písmen. 
Výraz „rasa“ nie je „negatívny“ ani „pozitívny“. Na 
začiatku výskumu by sme mali preto „zabudnúť“ na 
akýkoľvek význam slova rasa, ktorý sa nám „objaví“ 
v mysli, keď počujeme (alebo vidíme napísané) slovo 
rasa. Na začiatku výskumu je potrebný odstup od 
akýchkoľvek významov slova rasa: výraz (slovo) rasa 
je na začiatku výskumu len slovo, o ktorom netušíme, 
aký je jeho význam. Bez tohto odstupu sa totiž neraz 
stáva, že keď počujeme (alebo vidíme napísané) slovo 
rasa, môžeme prijať nesprávny záver, že máme 
dočinenia s rasizmom. Pri skúmaní slova rasa by sme 
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mali rozlišovať medzi, vyššie uvedeným rozdielom 
medzi (1) skúmaním epistemologickej histórie 
odlišných významov slova rasa; (2) skúmaním 
histórie konkrétneho významu slova rasa, ktorý 
viedol k rasizmu. Epistemologická história skúma 
rôznorodosť významov slova rasa použitých 
v rôznych rasových klasifikáciách, a preto okamžite 
neskĺzava do tvrdenia: akékoľvek použitie slova rasa 
rovná sa rasizmus. Epistemologická história cieli na 
výskum rôznych významov slova rasa, na výskum 
rôznych definícií pojmu rasa. Epistemologická 
história odmieta prístup – ktorý presadzujú výskumy 
zamerané na historický vývoj rasizmu – že „rasa“ je 
niečo, čo „putuje“ dejinami v stabilnej a nezmennej 
podobe, a preto údajne v každej historickej dobe 
„rasa“ zakladala politiky esencializácie, 
hierarchizácie a diskriminácie.53 Podľa 
epistemologickej histórie neznamená použitie 
samotného slova rasa okamžite rasizmus. Ak totiž 
nevieme, v akom kontexte daný človek slovo rasa 
používa, ak nevieme, akú definíciu pojmu rasa daný 
človek používa, potom nedokážeme rozhodnúť, či je 
vyslovenie alebo napísanie slova rasa rasizmom. 
Filozof P.-A. Taguieff upozorňuje:  
 

Čo je isté, je, že slovo 'rasa' nezabíja, ani 
nepodnecuje k nenávisti, s výnimkou istých 
konkrétnych kontextov (...).54  
 
Výskum v problematike rasy je potrebné začať 

takpovediac „od začiatku“. Na prvom mieste musíme 
preskúmať etymológiu slova rasa. Existujú viaceré 
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a protikladné prístupy vysvetľujúce pôvod týchto 
štyroch písmen r-a-s-a. Odkiaľ sa tieto štyri písmena 
zobrali? Kto ich prvý vyslovil? Predbežne si 
povedzme, že môžeme dospieť k viac-menej trom 
ustáleným hypotézam. Nazvime ich „grécko-
latinská“, „arabská“ a „francúzska“ hypotéza. 

Na druhom mieste je potrebné hľadať definíciu 
pojmu rasa. Skúmame významy, aké sa v rôznych 
historických obdobiach vynorili v mysli ľudí, keď 
vyslovili slovo rasa. Už nás nebude zaujímať 
etymológia, ale skúmame, aká množina „objektov“, 
„predmetov“, „vecí“ spadá pod pojem rasa. Neskôr 
uvidíme, že pojmom rasa sa označovalo mimoriadne 
veľké množstvo rozdielnych „vecí“ od farby pleti, 
tvaru lebky, pôvodu, dedičnosti, kultúry, jazyka, 
náboženstva, etnicity, národnosti či (biologického) 
druhu. 

 
Rasové klasifikácie 
 

Na treťom mieste musíme preskúmať 
rôznorodosť rasových klasifikácií. Rasová klasifikácia 
(zadeľovanie ľudí do rás) využíva (a aplikuje) nejaký 
konkrétny význam slova rasa na zadeľovanie 
ľudských populácií do separátnych skupín (rás). Inak 
povedané, výraz „rasové klasifikácie“ znamená: 
používanie a aplikovanie nejakého konkrétneho 
významu slova rasa na zadeľovanie ľudských 
populácií do separátnych skupín (rás). Rasové 
klasifikácie neputovali dejinami v konštantnej 
a nemennej podobe, pretože samotné definovanie 
pojmu rasa sa výrazne menilo v závislosti od daného 
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historického obdobia. Inak aplikoval rasové 
klasifikácie na pochopenie buď vlastnej, alebo 
odlišnej spoločnosti stredovek, inak novovek a inak 
20. storočie. Avšak, rasová klasifikácia môže mať, za 
istých okolností, aj neutrálne použitie (napr.: 
forenzné vedy). Rasová klasifikácia nerovná sa hneď 
rasovej ideológii (rasizmus). Nie každá rasová 
klasifikácia sa použila na podporu politík segregácie, 
diskriminácie, vylučovania až vraždenia.55 Napríklad, 
existujú hypotézy, že rasy sú lokálne (regionálne) 
populácie adaptované na konkrétne vonkajšie 
podmienky, tzv. ekotypy. V tomto zmysle môžu 
ľudské rasy existovať, nemajú však nič spoločné s tzv. 
„ľudovým“ chápaním rás ako „geneticky“ 
izolovaných, „farebných“ („národných“, „etnických“) 
skupín majúcich spoločný pôvod, spoločný 
(„jednotný“) fyzický výzor (farbu pleti) a spoločnú 
„kultúru“, „mentalitu“ a spoločné charakterové 
vlastnosti.56  

Americká sociologická asociácia rozlišuje medzi 
rasovou klasifikáciou a sociálnou realitou rasy. 
Tematizovanie rasových klasifikácií je legitímnou 
vedeckou snahou o pochopenie ľudskej odlišnosti, 
spojenou s otázkou, či je alebo nie je, rasová 
klasifikácia presným popisom ľudskej odlišnosti. 
Sociálna realita rasy ale odhaľuje, že rasa, bez ohľadu 
na vedecký výskum  

 
(...) tvaruje spôsob, akým si niektorí ľudia 
vytvárajú vzťahy s druhými, sprevádzaný 
vierou, že rasa odhaľuje fyzickú, intelektuálnu, 
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morálnu alebo duchovnú nadradenosť či 
menejcennosť.57  

 
Dôležité je aj odlíšiť xenofóbiu a etnocentrizmus 

od rasizmu. Xenofóbia a etnocentrizmus označuje 
nadmerné preferovanie vlastného národa, skupiny, 
spoločnosti alebo etnika, pred národom, skupinou, 
spoločnosťou alebo etnikom s odlišným jazykom, 
kultúrou, náboženstvom alebo sociálnym správaním, 
a ktoré vedie k vytváraniu negatívnych stereotypov 
a predsudkov voči „odlišným“ od „nás“. Xenofóbia 
a etnocentrizmus vychádza z toho, že „druhí“ sú 
odlišne socializovaní než „my“. Rasizmus (rasová 
ideológia) nechápe „odlišnosť“ „druhých“ len ako 
dôsledok ich odlišného jazyka, kultúry, náboženstva 
alebo sociálneho správania, teda ako dôsledok 
odlišnej socializácie, ale „odlišnosť“ „druhých“ „leží“ 
v ich „odlišnej biológii“, v ich „odlišných génoch“, 
alebo v ich „odlišnej krvi“. Kým xenofóbiu 
a etnocentrizmus je možné zmierniť (až odstrániť) 
tým, že „odlišní“ sa integrujú do prijímajúcej 
spoločnosti, napríklad osvojením si jazyka alebo 
prijatím kultúry prijímajúcej spoločnosti, rasizmus 
takúto integráciu „odlišných“ odmieta: ak „odlišnosť“ 
„druhých“ „leží“ v ich „génoch“, v ich „biológii“, či 
v ich „krvi“, potom akákoľvek integrácia „odlišných“ 
nie je možná.58 

 
Rasové znaky 
 

Milióny ľudí dennodenne stretávajú na ulici, 
v práci či v obchodoch osoby, ktoré možno zaradiť do 
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rôznych skupín: ženy, muži či deti. Okrem týchto 
skupín sa ponúka aj zaraďovanie osôb pomocou 
vonkajšieho výzoru (hlavne sfarbenie kožného 
pigmentu) do farebných skupín. Prečo však mnohí 
ľudia zvolia za zásadný rasový znak práve sfarbenie 
kožného pigmentu? Prečo nie napríklad veľkosť nohy 
alebo používanie pravej alebo ľavej ruky?59  

Predstavme si sklenú nádobu naplnenú rôznymi 
farebnými guličkami: vidíme tu viacero modrých, 
žltých, bielych, čiernych a zelených guličiek. Podľa 
čoho by sme ich zatriedili? Môžeme ich zatriediť 
podľa počtu (na skupiny podľa počtu 3, 5 alebo 8); 
podľa nádoby (napríklad, že niektoré vložíme do 
pohára iné do škatule); dokonca ich môžeme zatriediť 
podľa akéhokoľvek iného kritéria. S najväčšou 
pravdepodobnosťou ale dôjde k zaradeniu do 
farebných skupín. Tak ako v prípade guličiek, tak 
i v prípade ľudí má myseľ tendenciu okamžite triediť 
podľa farieb. Dôvodom je, že sfarbenie kožného 
pigmentu je priamo viditeľné a ľudská bytosť je 
vďaka jej evolučnému „príbehu“ vizuálne orientovaná 
bytosť a informácie o svete (a druhých ľuďoch) 
získava primárne zrakom.60 Myseľ triedi ľudí podľa 
sfarbenia kožného pigmentu do akýchsi „množín“, 
ktoré, ako uvidíme v ďalších kapitolách, začali prví 
rasoví „teoretici“ označovať slovom rasa. 
Zaraďovanie ľudí do farebných rás, zaraďovanie 
podľa sfarbenia kožného pigmentu, je jeden 
z najpoužívanejších rasových znakov, až sa sfarbenie 
kožného pigmentu neraz vníma ako synonymum 
slova rasa. Ľudia však neboli zaraďovaní do rás len 
podľa sfarbenie kožného pigmentu, za rasové znaky 
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sa považoval i tvar a veľkosť lebky, ale aj pôvod 
(geografia a genealógia), jazyk, dokonca napríklad aj 
„pracovitosť“ či „schopnosť vytvárať civilizácie“. 
Otázka teda znie, ktoré znaky máme považovať za 
zásadné (skutočné) rasové znaky, inak povedané: 
ktoré znaky máme považovať za smerodajné pri 
určovaní toho, kto do akej rasy patrí? 

Okrem evolučného príbehu sa ale na voľbe 
sfarbenia kožného pigmentu, ako zásadného 
rasového znaku, podieľali aj konkrétne kultúrne 
dejiny, pretože samotné farebné označenie nikdy 
nebolo len povrchovým označením: farby mali (a 
majú) aj svoj sociálno-kultúrny význam a konkrétne 
spoločnosti pridelili farbám rôzne významy. 
Antropologička Nina G. Jablonski upozorňuje, že 

 
(...) odlišné farby pleti vzali na seba počas 
histórie odlišné kultúrne významy v odlišných 
miestach a ľudské spoločnosti mali sklon 
udržiavať kultúrne, hlboko zakorenené, hodnoty 
ohľadom významu jednotlivca, založené na 
farbe pleti.61  
 
Význam, napríklad bielej a čiernej farby má 

svoje dlhé kultúrne a religiózne dejiny, ktoré, nielen 
v rámci západnej civilizácie, pridelili bielej farbe 
pozitívnejšie významy než čiernej farbe. Nina G. 
Jablonski preto zdôrazňuje, že nie samotná 
tematizácia biologických rozdielov medzi ľudskými 
populáciami, ale  
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(...) spojenie farby pleti s menejcennosťou bola 
jednou z najmocnejších a najdeštruktívnejších 
intelektuálnych myšlienok všetkých čias.62  
 
Farba pleti, spojená s príslušnými kultúrnymi 

významami, sa stala vonkajším identifikátorom aj 
údajného „dedenia“ charakterových či mentálnych 
skupinových vlastností. Rasová ideológia využíva 
empiricky pozorovateľné vonkajšie fyzické znaky 
ľudského tela, ktoré sú ale iba povrchným „nosičom“ 
hlbšej „reality“: „nižšieho“ („menejcenného“) alebo 
„vyššieho“ („nadradeného“) „pôvodu“ (rodokmeňu, 
pokoleniu, rodu) daného človeka. Neexistujú žiadne 
„menejcenné“ alebo „viac-hodnotné“ tvary lebky, 
farby očí či sfarbenia kožného pigmentu, pokiaľ sa 
k nim nepridá interpretácia, že ich „nositelia“ 
prináležia ku „kvalitnému“ alebo „nekvalitnému“ 
pôvodu (rodokmeňu, pokoleniu, rodu). O tom, kto 
patrí k „nižšej“ a „vyššej“ rase, tak nebudú vo finále 
rozhodovať niektoré fyzické znaky ľudského tela, ale 
„záznamy v matrike“.    

Pojem rasa nemá dodnes všeobecne prijímanú 
vedeckú definíciu, ale definovanie rás na základe 
farby pleti môže u niektorých ľudí vzbudiť dojem, že 
rasy označujú „čosi“, čo je predsa okamžite viditeľné; 
proste, domnienku, že rasy existujú. Fyzické 
(vizuálne) odlišnosti natoľko pútajú ľudskú 
pozornosť, že ľudia presvedčení o existencii 
farebných rás si len ojedinele kladú otázku, či je 
v tomto prípade opodstatnené použiť pojem rasa.63 S 
rasami následne narábajú ako s nejakými jasne 
definovateľnými farebnými skupinami. Lenže to, že 
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bežná skúsenosť (údajne) naznačuje existenciu 
rasovo-farebných skupín, ešte neznamená aj ich 
vedecký dôkaz. Bežná skúsenosť rovnako naznačuje, 
že slnko sa „hýbe“, pretože „vychádza“ a „zapadá“ na 
horizonte, no v skutočnosti sa pohybuje planéta Zem. 
Vedecké poznatky sú často v protiklade k tomu, čo 
nazývame „bežná skúsenosť“,64 a odborníkov, ktorí 
píšu o nejasnosti s pojmom rasa, následne napádajú 
rôzni „odborníci“, búrajúci domnelé „tabu“ vôkol 
rasy odkazom na „bežnú skúsenosť“ alebo „zdravý 
sedliacky rozum“.65 

 
Rasová teória či teória rás? 
 

Niektorí autori píšu aj o existencii rasových 
teórií.66 Napríklad podľa antropológa Iva T. Budila 
predstavujú rasové teórie  

 
(...) snahu (...) rozdeliť ľudstvo do odlišných 
rasových skupín na základe biologicky 
vymedzených a dedičných znakov.67  
 
Ak ale prijmeme kritérium, že teória vyžaduje 

logickú jasnosť, vnútornú konzistentnosť, súlad 
s empiricky pozorovanými faktami a ich následnú 
testovateľnosť a overiteľnosť (dôkaz),68 potom 
o rasových „teóriách“ nemožno hovoriť ako 
o teóriách. Slovo teória má v bežnej reči aj význam 
(1) istého súboru tvrdení, ktoré sa síce považujú za 
„pravdivé“, ale ide skôr o špekuláciu, dohad, 
domnienku: v tomto prípade je lepšie hovoriť o 
„ľudovej teórii“, alebo ešte lepšie o „ľudovom 
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modeli“,69 (2) istého súboru tvrdení, ktoré vykazujú 
v danom čase logickú jasnosť, vnútornú 
konzistentnosť, súlad s empiricky pozorovanými 
faktami a ich následnú testovateľnosť a overiteľnosť 
(dôkaz): v tomto prípade je možné hovoriť o teórii.70 
Výraz „rasové teórie“ je ale používaný v anglickom 
jazyku, a to z dôvodu, že anglické slovo „theory“ 
obsahuje aj význam hypotézy, domnienky.  

Nerozlišovanie medzi (vedeckou) teóriou a 
„teóriou“, „ľudovým modelom“ (špekuláciou) môže 
viesť k domnienke, že v prípade rasových „teórií“ ide 
údajne o logicky jasné, konzistentné, empiricky 
pozorovateľné a dôkazmi podporené fakty. No 
napríklad historik John Connelly poukázal na to, že 
nacistická rasová „teória“ obsahovala závažné 
„vnútorné“ protirečenia (napríklad pri rasovej 
hierarchizácii skupín, ktorú nacisti definovali 
ako „Slovania“).71 
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03 
DVA VÝZNAMY SLOVA RASA 

 

„Menschen leben nirgends ohne Theorie.“  

(Ľudia nikdy nežijú bez teórie) 

DIETER HENRICH: Selbstverhältnisse (1982), s. 129. 

 
Z akého dôvodu je etymologická analýza slova 

rasa dôležitá v problematike rasy, ak jej záver znie, 
že samotné slovo rasa je z etymologického hľadiska 
nejasné? Tri pravdepodobné hypotézy pôvodu slova 
rasa: arabská, grécko-latinská a francúzska odhaľujú, 
že navzdory rôznym prístupom, môžeme 
z etymologického pôvodu slova rasa vyvodiť dva 
kľúčové významy slova rasa:   

 
Prvý význam slova rasa chápe rasu ako 

pôvod, líniu, vetvu, rodokmeň, generáciu, rod, 
pokolenie. Tento význam slova rasa – nazvime ho 
genealogický – odkazuje na beh, pohyb, líniu, 
kontinuitu,72 až k významu, že daná skupina má 
nejakého spoločného predka, spoločný pôvod, 
spoločnú „krv“.73  

 
Druhý význam slova rasa chápe rasu ako typ, 

triedu, druh. Tento význam slova rasa – nazvime ho 
typologický – odkazuje na rod, druh, varietu, typ, 
sortu,74 teda k významu, že daná skupina je nejako 
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(podľa vonkajších znakov) „usporiadaná“, 
„organizovaná“.75 

 
Tieto dva významy slova rasa sú dôležitejšie, 

ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Priklonenie sa 
k jednému z týchto významov slova rasa totiž 
zásadne ovplyvní, či sa daný význam slova rasa stane 
využiteľným v rasovej ideológii (rasizme) alebo nie.  

Michael Banton si všimol, že slovo rasa môže 
mať vertikálny alebo horizontálny význam,76 ktorý 
však odborníci v problematike rasy málokedy 
rozlišujú. Claude-Olivier Doron ponúkol podobné 
rozdelenie, keď píše o genealogickom 
a naturalistickom význame slova rasa. Genealogický 
význam definuje rasu v termínoch pôvodu, línie, 
rodokmeňu, genealógie, a preto sa zaoberal (a 
zaoberá) vypracovaním rôznych „rodokmeňov“ či 
„rodinných línií“. Naturalistický význam, keďže 
definuje rasu v termínoch typu, triedy, druhu 
(varieta, species), vypracoval klasifikačný systém 
týchto typov, tried a druhov. A podľa Dorona, vývoj 
naturalistických (typologických) klasifikácií, až 
k súčasnej biologickej definícii pojmu druh (species), 
s ich požiadavkou presných definícií typov (tried, 
rodov, druhov), postupne opustil pojem rasa, pretože 
nespĺňal požiadavku jednoznačnej definície. Ranné 
naturalistické klasifikácie 17. storočia využívali popis 
a pozorovanie, skúmajúce vonkajšie (fyzické) 
„usporiadanie“ a „organizovanie“ (štruktúru) 
pozorovanej „veci“, a takýto prístup vyžadoval jasnú 
definíciu pojmu (trieda, rod, druh), pod ktorý sa 
zaraďovali pozorované „veci“. Napriek tomu sa pojem 
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rasa presadil aj v niektorých dielach naturalistov, a to 
z dôvodu, že využili genealogický význam slova rasa: 
rasa je „niečo“, čo sa „prenáša“ z generácie na 
generáciu. Genealogický význam využil význam slova 
rasa, v ktorom hrala hlavnú rolu reprodukcia a 
prenos [transmission] hriechu alebo vznešenosti, 
teda spirituálneho statusu, ktorý závisel od 
spirituálneho statusu pra-predka. V genealogickom 
význame sa preto objavil význam „dobrej línie“ 
„dobrého rodu“ či „dobrej krvi“ a samozrejme aj 
problém „degenerácie“.77  

A do tretice, filozof Stephen T. Asma ponúkol 
hypotézu, že západná civilizácia si vypracovala dve 
prevládajúce metafory, pomocou ktorých „vysvetľuje 
prírodu“. Teoretizovanie „o prírode“ nevychádza 
z priameho pozorovania faktov prírodného sveta, ale 
závisí od prijatia externej [external] alebo internej 
[internal] metafory, ktorú daný vedec implicitne 
„vkladá“ do svojho pozorovania prírody. 78 Príkladom 
pre externú metaforu môže byť Darwinova evolučná 
teória: mechanizmus prírodného výberu [natural 
selection] „tlačí“ na organizmy „zvonku“ cez 
environmentálne vplyvy, a organizmy na tento 
„vonkajší tlak“ reagujú adaptáciou zabezpečujúcou 
prežitie; na odlišnosti ľudských populácií sa 
spolupodieľajú externé faktory, organizmy „tvarujú“ 
náhodné prepojenie environmentálnych tlakov a 
ekologického a kultúrneho prostredia.79 Príkladom 
pre internú metaforu sú prístupy, ktoré uvedené 
vysvetlenie zmien organizmov, ich reakcie na 
klimatické podmienky, ich fyzické rozdielnosti, až 
rozdielnosť v kultúre, mentalite či spôsobe života, 
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budú hľadať vo „vnútorných silách“ pôsobiacich v 
organizme, a ktoré neovplyvňujú prostredie.80 
Interná metafora vysvetľuje príčiny odlišnosti cez 
„vnútorné“ faktory rozumu, esencie, génov, či inej 
seba-organizujúcej sa „látky“ a odmieta brať do 
úvahy externé environmentálne či kultúrne vplyvy.  

Tieto dva významy slova rasa – genealogický 
a typologický – sa opakovane a nerozlíšene objavovali 
v rôznych etymologických skúmaniach významu slova 
rasa. Lingvista Walter W. Skeat sa pokúsil vypátrať 
význam slova rasa v anglickom jazyku, pričom dospel 
k trom odlišným definíciám. Slovo rasa podľa neho 
vyjadrovalo: a) rýchly beh (ras), význam využívaný 
v 14. a 15. storočí; b) rodina, trieda (razza, raze, 
raggia) prichádzajúce zo stredovekej taliančiny 
z latinského radia, radiáre; c) korene (radix) 
vychádzajúce z gréčtiny a vnikajúce do starej 
francúzštiny ako rais, radiz.81 V inom slovníku hovoril 
o slove rasa v stredovekej angličtine vo význame 
rýchlosti (rees, res, raes) a pridal nové možné 
prieniky z portugalčiny (raça), španielčiny (raza) 
a taliančiny (razza) vo význame rod, rodiť, chov. 
Rovnako uvádzal aj význam zo starej nemčiny 
v podobe priama línia, pôvod (reiza) a ponechal 
v platnosti francúzsky význam (raiz, rais) a latinský 
(radix, radicem).82 Iný lingvista, Francis Henry 
Stratmann, taktiež pátrajúci po význame slova rasa 
v angličtine, hovoril o význame hybnej sily, smeru, 
behu, zhonu zo starej saxonštiny (raes, raesen).83 

Lingvista Friedrich Kluge písal v jeho 
etymologickom slovníku o význame chovať, rodiť, 
chov (rasse), ktorý si nemčina vypožičala v 18. 
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storočí z francúzštiny (race), pričom upozornil aj na 
latinský a neskôr taliansky význam (razza) vytvorený 
v 14. storočí, prechádzajúci do nemčiny vo význame 
línia, rodokmeň, rodina (reitza, reizza).84 Iný filológ 
Friedrich Ch. Diez v etymologickom slovníku 
románskych jazykov uvádzal razza, z talianskeho 
(raccia), portugalského, španielskeho a francúzskeho 
raza, raca, ktoré referuje na význam línie krvi (linea 
sanguinis).85 Filológ Edward Pick vo francúzskom 
etymologickom slovníku hovoril o význame chovať, 
chov, rod (raza) z portugalského, španielskeho 
a talianskeho (raza, razza), neskôr v starej nemčine 
v podobe línie, rodokmeňu, rodiny (reiza).86 

Etymologická analýza slova rasa odhaľuje, že 
samotné slovo rasa bolo (a je) z etymologického 
hľadiska nejasné. Všetci uvedení lingvisti sa ale viac-
menej zhodovali v tom, že význam slova rasa 
odkazoval na pôvod, (priamu) líniu (krvi), vetvu, 
rodokmeň, generáciu, rod, pokolenie, beh, pohyb, 
kontinuitu, typ, triedu, druh, sortu.  

Ak tieto uvedené rozdelenia zjednotíme, 
potom získame dva interpretačné okruhy významu 
slova rasa:  

 
(1) genealogický (vertikálny, interný), ktorý 

viedol k pojmu rasa ako pohybu, kontinuite, línii, 
generácii, rodokmeňu, pokoleniu, potomstvu, rodu, 
rodine. Tento význam slova rasa využíva „hĺbku“, 
„kontinuitu“ a „plynutie“ času („minulosť“) – a stával 
sa tak aj synonymom pre jazyk, kultúru, náboženstvo, 
národ, ľud, „dedičnosť“, „krv“ – súhrnne viedol k rase 
ako „dejinnému produktu“. Tento význam slova rasa 
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využíval vonkajšie telesné znaky danej skupiny iba 
sekundárne, primárny bol dôraz na pôvod či líniu 
(„dedičnosť“). Genealogický význam umožňuje 
„definovať“ rasu ako  „večné niečo“, „spirituálne 
niečo“, „vnútorne vitálne87 niečo“, čo sa predáva 
(„dedí“) v línií generácií. Takéto „definovanie“ rasy 
uniká presnej definícii a využíva pri „definovaní“ 
tohto „niečo“ rovnako neurčité kategórie „krvi“, 
„pôdy“ či „génov“. Myšlienka pôvodu (genealógie) 
umožnila hovoriť o dlhodobom odovzdávaní 
(„dedičnosti“) nejakých kvalít (alebo ne-kvalít), ktoré 
boli navonok „vpísané“ do fyzického výzoru daného 
jednotlivca (alebo skupiny).88  

 
(2) typologický (horizontálny, naturalistický, 

externý), ktorý viedol k pojmu rasa ako typu, druhu, 
triedy, sorty. Tento význam slova rasa využíva „tvar“ 
a „usporiadanie“ (predovšetkým fyzický výzor ako 
sfarbenie kožného pigmentu, či tvar lebky) – a stával 
sa tak aj synonymom pre taxonomické kategórie 
genus, species, varietas – súhrnne  viedol k rase ako 
„prírodnému produktu“.89  

Typologický význam sa objavil počas 18. 
storočia a zameral sa na popis a pochopenie 
odlišností medzi ľudskými skupinami. Typologický 
význam umožňuje definovať rasu najprv: (1) 
taxonomicky – ranné naturalistické pozorovania 
hovorili o type populácie (taxón), ktorá má podobné 
niektoré morfologické (fyzické) znaky a neskôr (2) 
biologicky – vedecká biológia hovorí o druhu 
(species) ako o „ekologicko-genetickej populácii“, 
ktorá je reprodukčne izolovaná od inej takejto 
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populácie.90 Taxonomické a biologické významy slova 
rasa viedli ku kritickým vedeckým otázkam, či je 
možné ľudské populácie, alebo či je možné 
ekologicko-genetické populácie, označiť pojmom rasa. 
No genealogický význam slova rasa viedol k 
podobným kritickým otázkam len zriedka (a dodnes 
tvorí hlavné jadro rasovej ideológie). Genealogický 
význam slova rasa preto dosiaľ zostáva vágnym 
pojmom, ku ktorému sú svojvoľne a arbitrárne 
„priliepané“ niektoré morfologické znaky alebo sa 
dokonca chápe ako biologický druh (species).  

Takže hovoriť o rase v genealogickom význame 
– pôvod, línia, rodokmeň – prináša odlišné chápanie 
pojmu rasa než v typologickom význame – typ, trieda, 
druh. Kým genealogický význam vyžaduje 
„bezčasovosť“ (večnosť) a nemennosť daného 
významu slova rasa v čase, typologický význam (ako 
základ pre vedu) vyžaduje zmenu, kritiku a neustálu 
korekciu predchádzajúcich významov slova rasa (viď 
tabuľka91). 

ra's, rás  / radix ratio 

vertikálny  
genealogický 
interný 

horizontálny 
typologický 
externý 

pokus o určenie 
nejakého spoločného 
bodu v minulosti 

pokus o určenie čo 
najväčšieho počtu 
spoločných telesných 
znakov danej skupiny  

pôvod, línia, vetva, typ, trieda, druh, 
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rodokmeň, rod, 
generácia, pokolenie 

poriadok, usporiadanie 

„definície“: 
„spirituálne“: 
modrá krv, jazyk, 
„aristokratický pôvod“, 
„vznešenosť“, 
prapredok, rodokmeň“, 
„esencia“, „vitálne 
niečo“ 

definície 
taxonomické: 
typ populácie 
(taxón) 

definície 
biologické: 
ekologicko-
genetická 
populácia 
(species) 

pojem rasa ako 
generácia, pokolenie, 
rodina, jazyková, 
náboženská skupina,  
národ, sociálna kasta, 
„etnikum“ 

pojem rasa ako varietas, 
genus, species 

„dejinný produkt“ „prírodný produkt“ 

absencia vedeckého a 
kritického skúmania 
pojmu rasa 

vedecké a kritické 
skúmanie pojmu rasa 
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04 
HISTÓRIA SLOVA RASA 
 

„definirbar ist nur Das, was keine Geschichte hat“ 

(definovateľné je iba to, čo nemá dejiny) 

FRIEDRICH NIETZSCHE: Zur Genealogie der Moral 
(1887), II, 13.  

 
Pôvod slova rasa je neznámy. Rozsiahly 

etymologický výskum preukázal, že počas obdobia 
rokov 1200 až 150092 sa slovo rasa pevne začleňuje 
do viacerých európskych jazykov.93 Slovo rasa sa 
objavuje v angličtine (race), francúzštine (raza, 
raca), v kastílskom jazyku (raza), portugalčine 
(raça), španielčine (raza), taliančine (razza, raza), 
nemčine (reitza, reizza, rasse).94 Avšak lingvisti 
a etymológovia sa odlišovali v určení pôvodu slova 
rasa. Slovo rasa nemalo z etymologického hľadiska 
jasný pôvod a nebolo mu možné pripísať jednotný 
význam. Medzi odborníkmi nepanuje zhoda, z ktorej 
jazykovej oblasti sa slovo rasa kreovalo.95  

Stojí za pripomenutie, že niektorí autori 
vplyvných publikácií o rasizme, napríklad Léon 
Poliakov, George L. Mosse či George M. 
Fredrickson,96 používajú slovo rasa, ale podrobnejšie 
sa nevenujú jeho etymológii. Napriek tomu odborný 
výskum, skúmajúci etymológiu slova rasa, dospel 
k viac-menej trom ustáleným hypotézam: k 
„arabskej“, „grécko-latinskej“ a „francúzskej“ 
hypotéze. Podľa Erica Voegelina, vystopovať, či pri 
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pôvode slova rasa platí arabská alebo grécko-latinská 
hypotéza, sa nám už asi nepodarí, pretože nemáme 
k dispozícii kvalitne vypracované slovníky 
talianskeho a španielskeho jazyka z raného 14. 
storočia. Čo však minimálne dokázateľné je, že slovo 
rasa pochádza z regiónu južnej Európy.97 

 
Arabská hypotéza 
 

Slovo rasa môže pochádzať z arabského výrazu 
ra's, rás (hlava, hlava dobytka, začiatok, pôvod) a 
príchod Arabov na Pyrenejský polostrov vnáša ra's, 
rás do španielčiny. Táto hypotéza uvádza, že slovo 
rasa sa dostáva z arabského ra's, rás (hlava, hlava 
dobytka, začiatok, pôvod) do španielskeho raza; 
z toho jazyka preniká do talianskeho razza 
a francúzskeho race, a následne do nemeckého 
rasse.98 

 
Grécko-latinská hypotéza 
 

Slovo rasa môže pochádzať z 15. storočia z 
latinského ratio (poriadok, systém, rozum, v 
akuzatívnej forme ako druh, trieda, rod, typ, rodina) 
alebo z gréckeho, a neskôr latinského radix (vetva, 
koreň alebo generácia, pokolenie).99 Slovo radix 
uvádza aj L’Encyclopédie (1751–1772) editovaná 
Diderotom a D’Alembertom.100 Táto hypotéza odmieta 
arabský pôvod a tvrdí, že slovo rasa pochádza 
z latinského radix (vetva, koreň alebo generácia, 
pokolenie) alebo ratio (poriadok, rozum, druh, trieda, 
rod, typ, rodina).101 
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Francúzska hypotéza 

Haras 
V roku 1959 objavil filológ Gianfranco Contini, 

že talianske razza je prekladom pôvodného 
francúzskeho slova „haras“. Slovo „haras“ sa 
neobjavilo v odborných knihách, ale v slovníku 
chovateľov dobytka alebo koní, a nebolo používané 
na ľudí.102 Contini rovnako poukázal, že Dante 
používal slovo razza vždy len na zvieratá.103 

Continiho objav potvrdil historik Charles de 
Miramon, ktorý zistil, že v jednom z prvých 
súhrnných francúzskych slovníkov od Jeana Nicota 
Thresor de la langue française (1606), sa rasou 
označovali konkrétne „typy“ koní a loveckých psov:  

 
Rasa [Race], vytvorená z genitívu latinského 
radix, cez synkopu strednej slabiky a znamená 
pôvod. Takto sa hovorí o ľuďoch, koňoch, psoch 
a iných zvieratách, že sú z dobrej alebo zlej rasy 
(...) A že rasa španielskych koní alebo rasa 
francúzskych loveckých psov pochádza z atď. Za 
rasu sa tiež pokladajú šľachta, sorta, druh. Du 
Fouilloux v jeho Venerie vysvetľuje, že Trójania 
bežne lovili v ich lesoch s takouto rasou psov, 
ktoré keď objavili jeleňa, nepoľavili 
v prenasledovaní, kým nebol mŕtvy; to znamená 
s takou šľachtou, sortou a druhom psov atď. 104 
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Jean Nicot ponúka vzácnu citáciu z francúzskej 
encyklopédie loveckých psov Venery (1561), ktorá sa 
zaoberala rozličnými „rasami“ psov. Najstaršie 
použitie slova rasa na loveckých psov sa objavuje 
v básni od Jacquesa de Brézé s príznačným názvom 
La chasse (Lov), v ktorej ospevuje poľovačku (okolo 
roku 1481) na vysokú zver. Na tejto poľovačke bola 
prítomná Anna Francúzska (Anne de Beaujeu), dcéra 
kráľa Ľudovíta XI. Brézé ospevuje dva psy, sučky, čím 
skryto vyjadril podporu pre Annu Francúzsku.105 Zvuk 
lesných rohov, štekot psov, cval koňov, atmosféra 
poľovačky, to bol pravdepodobne kontext, v ktorom 
sa rodí prvotný význam slova rasa, použitý nie na 
ľudí, ale na špeciálnu sortu (rasu) psov.106  

Jacques de Brézé využil vo svojej básni význam 
slova rasa, ktoré sa do francúzskeho jazyka dostáva 
prostredníctvom stredovekého francúzskeho 
kompendia rímskej histórie Li Fet des Romains (Faits 
des Romains), spísaného približne medzi rokmi 1211–
1223.107 Vo Faits des Romains sa objavuje popis 
Caesarovho koňa, ktorému sú pripísané excelentné 
vlastnosti, nakoľko pochádzal z „haras“.108 Faits des 
Romains bolo neskôr (v 13., 14. a 15. storočí) 
preložené do talianskeho I fatti di Cesare a slovo 
haras sa mení na raza.109 (V roku 1934 objavil Louis-
Fernand Flutre aj portugalský preklad Vida y hechos 
de Cayo Julio Cesar z 15. storočia.110) Haras označoval 
súhrnný názov pre vyberané stádo, čriedu chovných 
koní a v tomto význame sa dostáva do francúzštiny 
(ako žrebčín, žrebčinec).111 O koňoch priamo hovorí aj 
jeden z významov slova rasa v L’Encyclopédie (1751-
1772), editovanej Diderotom a D’Alembertom:  
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[pri rase] sa hovorí o konkrétnych druhoch 
niektorých zvierat, hlavne koní (...) Ak chcete 
vytvoriť rasu, je potrebné si vybrať dobré 
kobyly. Kôň výbornej rasy je ten, ktorý 
pochádza z cudzieho koňa, známeho jeho 
znamenitosťou.112 

 
Stádo, kde sa rodili kone s lepšími 

(požadovanými) vlastnosťami než v inom, bolo 
opisované aj ako „stádo“ s „aristokratickým“, 
„vznešeným“, „ušľachtilým“ pôvodom.  

Na konci 15. storočia bol objavený aj extrakt 
z antických prác Pro nobilitate od neznámeho autora, 
ktorý obsahoval autentický fragment Plutarcha. 
Plutarchos v tomto fragmente prepojil vznešenú 
ušľachtilú krv [le sang noble] s ušľachtilosťou 
[noblesse] istých typov (rás) koní, psov, vín 
a olivových stromov, pričom tvrdil, že táto 
ušľachtilosť by mohla byť prenášaná cez semeno 
[semence]. V tomto fragmente Plutarchos významovo 
spojil „ušľachtilú dedičnú krv“ s kvalitnou rasou koní 
a psov.113 

Avšak približne okolo roku 1120, teda asi 100 
rokov pred Faits des Romains, zložil francúzsky 
básnik Albéric de Besançon (alebo Albéric de 
Pisançon) báseň Roman d'Alexandre o živote 
Alexandra Veľkého, kde vo veršoch 1263-1264 a 1268-
1269 písal o „kráľovom koni“ [haras le roi].114 V roku 
1891 publikoval Jean-Jacques Salverda de Grave 
stredoveký francúzsky básnický román Roman 
d'Énéas (Enéas), ospevujúci príbeh Aeneasa (Eneas) 
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po jeho úniku zo zničenej Tróje, ktorý bol napísaný 
okolo roku 1160, opäť asi 60 rokov pred Faits des 
Romains. Vo verši 3937 sa objavuje slovo haraz, vo 
význame „stádo koní“: „marveillos haraz de mer“ 
(nádherné morské haraz [„nádherné morské stáda 
koní“]).115 Takže niekde medzi rokmi 1120–1223 už 
malo slovo haras/haraz význam „nádherného“ 
(„kvalitného“) stáda koní. Ten význam slova haras, 
čo je dôkazom jeho pevného „zakorenenia“ v jazyku, 
sa využíval aj približne o 500 rokov neskôr, 
napríklad v jednom z Ordonnance de Roy (Nariadení 
Kráľa) z 15. júna 1751, v ktorom kráľ Ľudovít XV.,  

 
(...) podľa nariadenia z 31. augusta 1718, 
vysvetlil jeho zámer ohľadom služby žrebčínov 
[Haras], pokiaľ ide o regióny Roussillon, 
Conflans, Cerdagne a Foix: Jeho Veličenstvo 
bolo informované, že je možné dodať 
najvýnosnejšie typy z týchto žrebčínov [haras] 
pre úspech v produkcii najlepších druhov koní 
(...).116 

 
Lignée, lignage  

Približne v roku 1120 sa stretávame, 
pravdepodobne s prvým (zaznamenaným) použitím 
slova rasa („haraz“), a to vo význame nádherného, 
najlepšieho stáda koní, pričom v tomto období 
(dosiaľ) nebola objavená žiadna zmienka o použití 
slova „haraz“ na ľudí. V 13., 14. a 15. storočí sa slovo 
rasa využíva na popis vznešeného, kvalitného stáda 
koní. Slovo rasa ale nebolo synonymum slov „stádo“ 
či „črieda“, ale skôr synonymum pôvodu (genealógie) 
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„stáda so vznešenou, ušľachtilou krvou“, teda – ako 
uvádza Thresor de la langue française (1606) – slovo 
rasa popisovalo „stádo“, kde sa nachádzajú 
excelentné kone, pretože pochádzajú (pôvodom) zo 
vznešenej, ušľachtilej krvi. Tomuto nádhernému, 
najlepšiemu stádu (koní) sa pripisovala „vznešená 
krv“ [le sang noble], a to z dôvodu, že „krv“ (sanguis) 
sa už v antickom Ríme považovala za „nosič“ 
vznešeného pôvodu či vznešenej rodovej línie.117 
Prvotné použitie slova rasa teda neznamenalo 
„skupinu“, ale slovami C.-O. Dorona „une entité 
généalogique“ (genealogickú entitu).118 

Pre zodpovedanie otázky, prečo bolo možné, 
aby sa slovo rasa „prenieslo“ zo zvierat (koní a psov) 
na ľudí, je dôležité ozrejmiť stredoveký kontext, 
v ktorom sa začína hovoriť o význame „pokrvnej 
rodovej línie“ [lignage, lineage] pre niektoré sociálne 
skupiny.  

Až do 19. storočia – kedy sa objavuje Darwinova 
teória – definovali rôzne sociálne skupiny v Európe 
svoj pôvod (genealógiu), pod vplyvom Biblie, 
odkazom na jedného zo synov biblického Noeho. Noe, 
podľa interpretácie vtedajšej biblickej antropológie, 
rozdelil ľudstvo do troch skupín: Jefet, Chám a Šém. 
Na tomto rozdelení postavil stredovek svoje chápanie 
sociálnych skupín: Jefet ako predchodca nobility, 
šľachty, aristokracie, Šém ako predchodca kňazov 
(neskôr semiti) a Chám ako predchodca nevoľníkov, 
otrokov.119 Podobne aj neskoršie rané nacionalistické 
reflexie rodiacich sa národov legitimizovali svoj 
„rodokmeň“, odvolávaním sa na pôvod jedného 
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z biblických synov Noeho.120 Ako píše antropológ Ivo 
T. Budil:  

 
Rozsiahle sofistikované genealogické stromy 
inšpirované antickými predlohami a čerpajúce 
zo starovekých a biblických legiend sa stali 
súčasťou západnej intelektuálnej tvorivosti až 
do devätnásteho storočia.121  
 
Tento význam slova rasa (pôvod, genealógia) 

čerpal svoju autoritu z dejín – až do času mýtu – 
pretože „kopanie“ v minulosti viedlo – v závislosti na 
interpretačnom kontexte (Biblia, Trója, Rím, 
Germáni, Kelti, Árijci, predok, jazyk, krv, pôda) – 
k „objavu“ prapôvodného „bodu nula“, ktorý „založil“ 
danú sociálnu kastu, klan, spoločenstvo a nakoniec 
národ. Historik David Chao Castro a historička Marta 
Cendon Fernández upozorňujú, že 

 
(...) mýtický naratív, tak ako biblický naratív, 
umožňuje znovu sa vrátiť k slávnej minulosti 
národov a monarchií, a teda prináša 
nevyhnutnú záruku pre prežitie tejto 
veľkoleposti [grandeur] až do okamihu spísania 
tohto naratívu. Vzájomne previazané v histórii 
(viac vymyslené ako skutočné), mytológii 
a Biblii takto ponúkli svedectvá a predkov 
potrebných pre potvrdenie línií, kráľovských, 
ako aj šľachtických, a umožnili privilegovať 
pôvod a prestíž dynastie.122 
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Naratív „vznešenej pokrvnej rodovej línie“ 
[lignage, lineage], ktorý využíval metafory „modrej 
krvi“, „aristokracie“, „nobility“ „vznešenosti“, 
„ušľachtilosti“, či až „dobrého mena“,123 sa rozvinul 
počas stredoveku a využíval mýty (grécka a latinská 
mytológia) a niektoré biblické pasáže, ale aj reálne 
historické udalosti, aby nimi potvrdil, že nárok na 
kraľovanie vychádza z „kráľovskej línie". Túto 
„metódu“ využívali v stredoveku rôzne „kráľovské“ 
dynastie v Európe.124 Existujú aj hypotézy, že 
germánske slovo kráľ (könig) pochádza 
z indogermánskeho gen (narodiť sa): kráľ je osoba, 
ktorá sa „dobre narodila“, „má dobrý pôvod“, 
pochádza zo „slávnej rodiny“, takže právo vládnuť 
bolo „vpísané“ v „rodokmeni“ [généalogie] „kráľa“.125 
Následne sa tento vybájený mýticko-biblický naratív 
„vznešenej pokrvnej rodovej línie“ [lignage, lineage] 
stával súčasťou oficiálnych „historických“ kroník, 
a navyše, keďže tento „vznešený pôvod“ údajne 
potvrdzovala aj Biblia, kráľovská línia [lignage royal] 
bola považovaná za „Bohom posvätenú“.126 Dôležité 
v tejto súvislosti bolo aj chápanie rodiny (familia) 
v 11. a 13. storočí, s poznámkou, že samotné slovo 
„rodina“ (familia) nebolo v tomto období vôbec 
používané. Chápanie rodiny v tomto období 
vychádzalo z konceptu príbuzenstva, príbuznosti 
[kinship], spojeného cez „pokrvnú rodovú líniu“ 
[lignage, lineage] a popisovalo skôr vzťahy než 
uzavreté skupiny. Táto „pokrvná rodová línia“ bola 
prekladaná latinským slovom genus (rod), ktoré 
vyjadrovalo, že daná žena alebo muž má vznešený, 
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ušľachtilý [noble] či vynikajúci, slávny [illustrious] 
pôvod. 127  

„Rodinné“ línie boli „identifikovateľné“ cez 
rodové meno, predávané z generácie na generáciu, 
a cez cnosť predkov (virtus), ktorá prúdila „v krvi“. 
128 Historik Dominique Barthélemy uvádza príklad 
prepojenia „krvi“ a „rodovej línie“ [lignage, lineage]: 
 

Keby si nejaký muž zobral ženu z vyššej vrstvy 
[station], krv jeho rodovej línie [lineage] mohla 
byť zavlažená [irrigated] krvou kráľov, princov 
a grófov. Tento pravidelný prílev dobrej krvi 
nielen omladzoval rodinnú ušľachtilosť, ale 
zabezpečoval aj súdržnosť dominantnej triedy. 
„Dobré“ manželstvá boli starostlivo 
zaznamenané v domácich rodokmeňoch.129  

 
Na tento význam slova rasa (prepojenie 

„pôvodu“, „krvi“ a „rodovej línie“) poukázala aj 
historička Arlette Jouanna, autorka rozsiahlej 
trojzväzkovej doktorskej práce L'idée de race en 
France au XVIe siècle et au début du XVIIe siècle (Idea 
rasy vo Francúzsku v 16. a na začiatku 17. storočia). 
Arlette Jouanna zdôraznila, že slovo rasa nemalo vo 
svojich začiatkoch etnický význam, ale význam 
pôvodu, rodokmeňu, línie, potomstva [lignée].130 A 
práve tento význam slova rasa („vznešeného 
(po)krvného pôvodu“) začal byť používaný na 
stredoveké sociálne skupiny rytierov, lordov, 
barónov, až kráľov – teda sa obohatil významom 
morálnej a sociálnej ušľachtilosti131 – a mal tak 
vyjadriť ich sociálnu dominanciu nad skupinami bez 
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tohto vznešeného „(po)krvného“ („rasového“) 
pôvodu.132  

V 16. a 17. storočí sa tento význam „vznešenej 
krvnej/rodovej línie“ stáva súčasťou významu pojmov 
ako domus, familia, gentilitas, genus, propago, 
sanguis, soboles, stirps, progenies, až do významu, 
pomocou ktorého bolo možné na začiatku 19. storočia 
povedať „il vient d'une noble race“ („pochádza zo 
vznešenej rasy“).133 Slovo rasa plnilo funkciu 
identifikácie sa s „kvalitným chovom“ či s „dedičnou 
krvou“. Prioritným kritériom zaradenia (sa) do 
príslušnej rasy teda nebol fyzický výzor, ale 
„príbuzenstvo“ („populácia“, „potomstvo“) majúce 
„kvalitný“, „vznešený“ alebo „nekvalitný“, 
„nevznešený“ rodokmeň (pôvod).134  

Ak platí táto francúzska hypotéza – a pramene 
poukazujú na to, že táto hypotéza je obhájiteľná – 
potom slovo rasa pochádza z francúzskeho haras, vo 
význame „stáda“ (koní) s „aristokratickým“, 
„vznešeným“, „ušľachtilým“ (po)krvným pôvodom. 
Navyše, tento význam slova rasa (vznešeného 
pôvodu, vznešenej krvi) umožnil začleniť rasu do 
„prírody“ („biológie“), pretože „vznešená krv“ (rasa) 
sa prenášala z nejakých predkov na potomkov 
prostredníctvom plodenia.135  To je aj dôvod, prečo 
Antoine Furetière uvádza v roku 1690 v jeho 
Dictionnaire, že rasa je:  
 

Potomstvo [Lignée], generácia pokračujúca 
z otca k synovi: hovorí sa tak o predkoch a 
potomkoch.136  
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Prvotný význam slova rasa nepopisoval fyzický 
výzor (sfarbenie kožného pigmentu, tvar lebky, farbu 
očí), ale pôvod, rodokmeň, líniu, potomstvo alebo 
rodokmeň. Tento význam slova rasa vychádzal 
z myšlienky dlhej línie predkov, kde sa prenášala 
„vynikajúca kvalita“, ktorá ale nemusela nevyhnutne 
súvisieť s fyzickými (somatickými) vlastnosťami.137 
Rasa označovala isté „výnimočné kvality“ [qualités 
nobles], či „stav ušľachtilosti“ [l'ordre de noblesse], 
ktoré sa počas 16. a 17. storočia začali považovať za 
„zdedené“, teda sociálne nerovnosti za začali 
považovať za nerovnosti „od prírody“ [l'ordre 
naturel].138 Slovami antropológa Petera Wadeho:  

 
(...) kultúrne znaky sa považovali za ,,prírodné“ 
[natural]: a takéto rozdiely boli naturalizované 
bez toho, aby boli biologizované.139  
 

„Národy a etniká“ 

Význam slova rasa ako pôvodu (genealógia) sa 
líšil od spoločnosti k spoločnosti, pretože rôzne 
sociálne skupiny, neskôr konštituujúce sa ako 
„národy“ (či „etniká“), medzi sebou viedli spory, 
ktorá z nich má „ušľachtilejší/vznešenejší pôvod“. 
Tento význam slova rasa sa v ére nacionalizmu, kedy 
dochádzalo k vzniku národných štátov, využil pri 
„stvorení“ zdanlivo homogénnych kolektívov 
(nazvaných najprv „rasami“ a neskôr „národmi“ 
alebo „etnikami“), pretože umožňoval hovoriť 
o (údajne) starobylých a dlhodobých jazykových, 
kultúrnych, či dokonca „pokrvných putách“. 
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Následne, slovami historika Šloma Sanda, rôzni 
„konštruktéri minulosti“ či „intelektuálni sochári“, 
v snahe presadiť vymyslenú predstavu o 
„nepretržitých a lineárnych dejinách“ daného národa 
(či etnika), zapojili do svojich konštrukcií rôznorodé 
ľudové povesti, rozmanité folklórne prejavy a 
rozprávania o starých hrdinoch, a k týmto nesúrodým 
príbehom pripájali poznatky archeológie, histórie 
a antropológie, a pod ich rukami vznikala vysnívaná 
narácia o tisícročných, kontinuálnych a 
neprerušených dejinách entity, ktorú nazvali 
„národ“.140 Sila nacionalizmu sa ukazuje v tom, že – 
slovami novinárky Angeli Saini – ľudia odmietajú byť 
„bežní“. Nacionalizmus ponúkol niektorým národom 
pocit, že pochádzajú z „veľkoleposti“, že ich ich 
„krv“, „genetika“ a „pôvod“ „obdarili“ „špeciálnymi 
vlastnosťami“, ktoré sa predávajú z generácie na 
generáciu.141     

Je dôležité si všimnúť, že pojem rasa sa 
presadil, pokiaľ ide o ľudí, na označenie vznešeného 
„pokrvného“ pôvodu. A navyše, mnohoznačnosť 
pojmu rasa spôsobila, že od stredoveku sa význam 
slova rasa začal miešať s kmeňom alebo rodom, ktoré 
v latinčine vyjadrovalo slovo gens, už v antickom 
Ríme používané na označenie príbuzenskej skupiny 
(rodiny) so spoločným pôvodom alebo spoločným 
predkom. Význam gentes poukazoval na, pre 
Rimanov, legendárny pôvod zakladateľov Ríma až k 
bojovníkom, ktorí unikli zo zničenej Tróje. Slovo gens 
sa svojím významom blížilo ku gréckemu genos vo 
význame plodiť, rodiť. A tento význam slova gens ako 
„ľudu“ („národa“) využíval aj stredovek na 
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etnografické opísanie, vtedy známych, populácií.142 
Ranný význam slova rasa (línia, pôvod, krv) sa počas 
15. až 18. storočia začal miešať s inými významami 
(rodina, kmeň, rod, druh).  

Benjamin Isaac upozorňuje, že ak niektoré 
skupiny ľudí cítia akési „vzájomné puto“, tak ide 
o puto sociálne, kultúrne a jazykové, nie biologické.143 
Skúmanie významu slova rasa odhaľuje, že toto 
„vzájomné puto“ sa od 15. storočia začalo vyjadrovať 
pomocou slova rasa. Slovo rasa ponúkalo zastrešenie 
istej prvotnej intuície, že existuje akýsi spoločne 
zdieľaný „pôvod“, pomocou ktorého je možné 
zadeľovať – najprv zvieratá a neskôr ľudí – do 
spoločnej „množiny“. Zásadná zmena však nastala, 
keď sa slovo rasa prenieslo do sociálno-kultúrnej 
oblasti, a použilo sa na označenie politicko-sociálnych 
skupín alebo „tried“144 (neskôr nazvaných „ľud“, 
„etnikum“ či „národ“).145 Tieto rodiace sa „národné 
entity“ ale neboli považované, slovami historika 
Šloma Sanda, za „Frankensteinove monštrum, 
poskladané z orgánov z rozličných zdrojov“, ale za 
prastarú, „spiacu“ kolektívnu entitu („rasu“), ktorej 
národní intelektuáli pomáhajú precitnúť, čo si 
nevyhnutne žiadalo vydolovať z minulosti údajný 
starobylý „pôvod“ tejto kolektívnej entity.146 
Postupne sa rasa začala obaľovať širšími významami 
a symbolmi záväznej („pokrvnej“) minulosti či 
„vznešeného“ pôvodu, ktoré umožnili jednej 
„kolektívnej entite“, „presnejšie“ sa odlíšiť od inej 
„kolektívnej entity“, a tým nad ňou získať prevahu.147  
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Slova rasa v európskych jazykoch 
 

I keď sú informácie o prenikaní slova rasa do 
európskych jazykov len kusé a približné, predsa len 
môžeme povedať, že najranejší význam slova rasa sa 
využíval vo význame pôvodu „dobrej krvi“, 
rodokmeňu, potomstva či „rodiny“. Prvotný význam 
slova rasa sa týkal pôvodu istého rodu/chovu/stáda 
koní (či psov), ktoré boli šľachtené pre ich vznešený 
pôvod („krv“).148  

 
Anglický jazyk 

 
Americkí a britskí odborníci predpokladajú, že 

slovo rasa [race] sa dostalo do anglického jazyka zo 
španielskeho jazyka [reazza], predovšetkým vo 
význame špeciálneho, vznešeného pôvodu istého 
chovu, stáda. Michael Banton uvádza, že rasa, vo 
význame „ľudskej skupiny“, sa prvýkrát objavuje 
v anglickom jazyku v básni Williama Dunbara The 
Dance of the Sevin Deidly Synnis (1508) vo verši 
„backbyttaris of sindry racis“ (,,nactiutŕhači“ rôznych 
rás),149 ktorý bol skôr voľným popisom skupiny, 
podobne ako odkazoval John Bunyan v jeho 
Pútnikovej ceste na „rasu svätých“.150 Ashley Montagu 
kladie dátum objavenia sa slova rasa v angličtine do 
neskoršieho obdobia: prvé použitie rasy v angličtine 
vo význame „pôvodu“ (rodokmeňu), podľa neho 
zaviedol John Foxe v The Book of Martyrs (1570) 
v zmienke o „the outward race & stock of Abraham“ 
(vonkajšia rasa & pôvod/rod Abraháma).151  
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Španielsky jazyk 

Pokiaľ ide o španielsky jazyk, jeden z prvých 
španielskych slovníkov Tesoro de la lengua castellana 
o española (1611), spájal rasu (raza) na jednej strane 
s „kastou alebo kvalitou pravých koní”, no na druhej 
strane odkazoval aj na ľudí, hlavne v negatívnom 
význame, pretože rasou sa označoval maurský alebo 
židovský „pôvod“.  

Po dobytí a získaní Španielska z rúk moslimov 
(reconquista), ktoré vyvrcholilo v roku 1492 dobitím 
Granady, prostredníctvom vládcov Izabely Kastílskej 
(1451–1504) a Ferdinanda Aragónskeho (1452–1516), 
zostáva Španielsko rôznorodou „zmesou“ zloženou zo 
židov, kresťanov a moslimov. No dávno pred 
reconquistou hovoril Alfons VII. Kastílsky (1105–1157) 
o Španielsku ako o „kráľovstve troch náboženstiev“. 
Od roku 1391 prebiehali v Španielsku násilné 
konverzie židov, ktorí sa rozdelili na dve kategórie: 
tí, ktorí sa judaizmu nezriekli, a tí, ktorí konvertovali 
(údajne) na „oko“ (conversos). Títo „noví kresťania“, 
označovaní pejoratívnym slovom marranos („svine“), 
sa úspešne integrovali do spoločnosti, kde obsadili 
miesta v administratíve, armáde či na univerzitách. 
Z dôvodu pochybnosti o ich „čistote viery“ požiadala 
Izabela Kastílska pápeža Sixta IV. (1414–1484) 
o prijatie nejakých opatrení. Sixtus IV. vydáva v roku 
1478 bulu Exigit sincarea devotionis, ktorá umožnila 
založenie inkvizície, ktorá spadala priamo pod 
španielske kráľovstvo. Následne vrchný španielsky 
inkvizítor Torquemada (1420–1498) použil „nástroj“ 
na zistenie „pravých kresťanov“, ktorý mal určovať 
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ich „čistotu viery“ prostredníctvom ich „čistej krvi“ 
[limpieza de sangre], čo, inými slovami, znamenalo 
určovanie pôvodu (rodokmeňu, genealógie). Každý 
kandidát na nejakú verejnú funkciu musel preukázať 
„čistotu“ svojej „krvi“ (teda svoj „pôvod“) do šiestej 
generácie, dokonca až do „pradávneho času“. 
Preukázanie „viery“ cez „krv“ sa tak zmenilo na 
preukázanie „biologického pôvodu“.152 Španielska 
inkvizícia sa domnievala, že „nečistota krvi“ 
(židovský alebo maurský pôvod) znemožňovala 
skutočnú konverziu na kresťanstvo. Dôraz na „čistotu 
krvi“ znamenal, že práve v krvi (v „rodokmeni“, v 
„pôvode“ človeka) sa nachádza jeho „skutočná“ 
povaha, sklony a charakter.153 Španielska inkvizícia 
využila „genealogickú metódu“ limpieza de sangre 
(„čistota krvi“) – kde zisťovanie podľa „fyzického 
výzoru“ nezohrávalo významnejšiu rolu – ktorú 
aplikovala po dobytí a znovuzískaní Pyrenejského 
polostrova na odlíšenie moslimských (moriscos) 
a židovských (marranos) konvertitov na 
kresťanstvo.154  

Prenos „rasy“ ako synonyma „dobrého pôvodu“ 
(„dobrej krvi“) kvalitného stáda koní na ľudí, 
umožňoval hovoriť aj o ľuďoch ako o „stáde“ či 
„chove“ s nejakým daným (po)krvným pôvodom.155 
Na začiatku 15. storočia môžeme nájsť v španielskom 
jazyku pojmy „raza“, „casta“ a „lineje“, ktoré 
popisovali tak správanie a výzor, ako aj reprodukciu. 
Kastílske slovo „raza“ sa najprv používalo na 
označenie choroby kopýt u koní, ale medzi 
chovateľmi sa presadilo vo význame rodokmeňu, 
pôvodu. Historik David Nirenberg cituje populárny 
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manuál pre chov koní, napísaný v roku 1430, ktorý 
radil, že  

 
(...) ten, kto chce mať dobrú rasu a kastu [bona 
raça o casta] koní, hľadá predovšetkým koňa 
alebo žrebca, ktorý je dobrý a krásny, 
a s dobrou srsťou a kobylu, ktorá je veľká 
a dobre stavaná, a s dobrou srsťou. 156 
 
Navyše sa v kastílskej poézii začalo slovo „raza“ 

spájať so židmi.157 Básnik Francisco Imperial napísal 
v roku 1407 báseň, kde odsudzuje „bestia Juderra“ 
a spojil slovo „raza“ s „rodokmeňom židov“. Básnik 
Alfonso Martínez de Toledo uviedol približne v roku 
1438:  

 
(...) dobrý muž dobrej rasy [bueno e de buena 
raça] sa vždy vracia k jeho pôvodu, kým 
mizerný muž, zlej rasy a zlého rodokmeňu [de 
vil raça e linaje], bez ohľadu na to, aký je 
mocný a bohatý, sa vždy vracia do hanebnosti, 
z ktorej pochádza. 158 
 

Historik David Nirenberg uzatvára:  
 

V krátkosti, slová ako raza, casta a linaje (a ich 
variácie v rôznych iberských románskych 
jazykoch) boli už usadené v identifikovateľných 
biologických predstavách spojených so 
šľachtením a reprodukciou zvierat v prvej 
polovici pätnásteho storočia. Navyše, náhla 
a explicitná aplikácia tohto slovníku na židov sa 
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chronologicky (1430) prekrývala s vynorením 
sa anti-converso ideológiou (už prítomná na 
príklade Alfonsa Martínez de Toledo), ktorá 
hľadala nové religiózne a diskriminačné 
kategórie a legitimizovala tieto kategórie ich 
naturalizovaním. 159 
 

Nemecký jazyk 
 
Eric Voegelin uvádza, že tento význam slova 

rasa (pôvod, genealógia) sa dostáva do nemeckého 
jazyka z francúzskeho jazyka.160 Naopak antropológ 
Brunetto Chiarelli obhajuje grécko-latinskú hypotézu, 
pretože podľa neho sa talianske razza objavilo skôr 
než španielske raza, a to už okolo roku 1400 v básni 
Intelligenzia od, asi, Dina Compagniho. Význam slova 
raza odkazoval na pokrvnú líniu v zmysle latinského 
linea sanquinis, teda pokrvného rodu či pôvodu.161 
Brunetto Chiarelli datuje objavenie sa slova rasa 
v taliančine do 14. storočia, ktoré v tomto období 
označovalo dlhú líniu [linea] predkov a potomkov, 
najprv používanú na zvieratá.162 Voegelin uvádza aj 
použitie slova rasa v nemčine v básni od Johanna 
Wolfganga Goetheho Götter, Helden und 
Wieland (1773), ale Goetheho neurčité spojenie „der 
rechten Rasse“ („správnej rasy“) neumožňuje 
vysloviť záver, aký význam slova rasa mal na 
mysli.163  

Cesta, ktorou sa dostávajú významy slova rasa 
ako „pôvodu“, „reprodukcie“ či „rodovej línie“ už 
priamo cez slovo rasa do nemeckého jazyka, bol 
preklad latinského vydania knihy De generis humani 
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varietate nativa (O vrodenej rozmanitosti ľudského 
rodu, 1775) od Johanna Friedricha Blumenbacha. 
V treťom vydaní z roku 1795 sa dva latinské termíny 
varietas a gens preložili nemeckým race. Kým 
v latinskom vydaní varietas odkazovala na „poddruh“ 
a gens na „rodové“ chápanie „ľudu“, tak v nemeckom 
vydaní sa napríklad veta „varietates coloris 
gentilitiae“ preložila ako „druhy farebných rás“ alebo 
veta „facies gentilitia“ ako „rasové tváre“. Voegelin si 
všimol, že keď sa prídavné meno „gentilitius“ spojilo 
s podstatným menom „character“, došlo na preklad 
„rasový charakter“.164 Voegelinove príklady:  

 
V súlade s týmto konceptom charakteru 
môžeme nájsť judaeorum facies gentilitia 
(rasová tvár židov), craniorum forma gentilitia 
(rasová forma lebky), norma verticalis ad 
characteres gentilitios craniorum definiendos 
(vertikálna norma pre definovanie rasových 
charakteristík lebiek), habitus gentilitius 
(rasový stav tela) [...].165   

 
Blumenbach, v nemeckom vydaní, delí ľudský 

druh (Homo sapiens) do „podskupín“, ktoré už však 
neoznačuje pojmom varietas, ale pojmom racen. 
Prečo táto zmena? Blumenbach sa explicitne odvoláva 
na filozofa Immanuela Kanta a jeho rasovú 
kategorizáciu: 

 
Navyše, neviem, prečo noví naturalisti opisujúci 
ľudstvo, nepoužívajú stanovené definície od 
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nášho veľkého Kanta. Pochybujem, že by sme 
mohli nájsť lepšie.166  

 
Nemecký slovník bratov Grimmovcov z roku 

1893, podobne ako Voegelin, tvrdí, že slova rasa 
[Rasse] sa dostáva do nemeckého jazyka 
z francúzskeho race. Slovo rasa definuje tento slovník 
ako „spoločný kmeň“:  

 
Medzi dedičnými odlišnosťami zvierat, ktoré 
patria k jednému kmeňu, sa nazývajú rasami 
tie, ktoré si (...) pri každej reprodukcii v dlhých 
rodových líniách zachovajú znaky (...) Pojem 
rasy zhŕňa v prvom rade pojem spoločného 
kmeňa [eines gemeinschaftlichen stammes], 
v druhom rade nevyhnutne dedičné vlastnosti 
klasických rozdielov medzi potomstvom.167 

 
Slovenský jazyk 
 

Ak upriamime pozornosť na český a slovenský 
jazyk, slovo rasa nie je pôvodne české alebo 
slovenské slovo, ale do týchto jazykov preniklo 
z iných jazykov. Kým české etymologické slovníky 
uvádzajú, že slovo rasa vchádza do češtiny 
z nemeckého rasse, poprípade francúzskeho race,168 
slovenský etymologický slovník uvádza, že slovo rasa 
preberá slovenčina z francúzskeho race, ktoré 
vychádza z talianskeho razza.169  

Český aj slovenský jazyk prijal slovo rasa, 
a pokiaľ ide o jeho význam, Anton Bernolák definoval 
slovo „raca“ v jeho Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-
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Ňemecko-Uherskí z roku 1825 ako „pľemeno“ a slovo 
„pľemeno“ ako „fetus, fetura, Frucht, fajt, fata“, 
pričom pri slove „pľemeno“ udáva význam „caninum 
genus, Hundswuth“,170 čím, pravdepodobne, 
stotožňoval „raca“ a „pľemeno“ so zvieratami, hlavne 
psami, ale ešte nie s ľuďmi. O dvanásť rokov neskôr, 
v roku 1837, vydáva Pavol Jozef Šafárik Slowanské 
starožitnosti, kde slovo „plemená“ už priamo používa 
na označenie ľudských skupín. Kým Anton Bernolák 
v roku 1825 ešte slovo „raca“, ktoré preložil ako 
„pľemeno“ („raca“ = „pľemeno“), nepoužil na ľudí, 
tak o dvanásť rokov neskôr, v roku 1837, Pavol Jozef 
Šafárik už slovo „plémě“ použil na ľudí. Zároveň ale 
Pavol Jozef Šafárik pri jeho delení „plemien“ využil 
slovo „plémě“ ako synonymum slova rasa a tento 
krok odôvodnil odkazom na zahraničnú literatúru o 
rase, s ktorou bol evidentne dobre oboznámený.171 
Možná hypotéza prečo Pavol Jozef Šafárik použil 
slovo rasa na ľudí, je, že išlo o sčítaného intelektuála, 
ktorý sledoval vedeckú literatúru jeho čias a 
táto vedecká literatúra začala používať slovo rasa na 
ľudí. Šafárik sa pýta, ako sa rozšírilo celé ľudské 
pokolenie na rozličné „plemená“ [plemena], „kmene“ 
a „národy“. Pri odpovedaní na túto otázku by sme 
mali zobrať do úvahy tri hlavné stránky: prírodnú 
(skúma „postavu ľudskú a zloženie telesné“), 
jazykovú (skúma „jazyky, reči a nárečia, ktorýmiž se 
ľudstvo od seba delí“) a dejinnú (skúma: „premeny, 
ktoré národové v obcovaní svém společném 
podnikli“). Pokiaľ ide o metódu prírodnú, jedná sa o 
„přjrodozpyt“ skúmajúci tie telesné znaky (sú „okom 
viditeľné“), ktorými sa národy od seba odlišujú. 
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Lenže podľa Šafárika sú tieto rozdiely „nespočetné 
a nepatrné“, takže existuje len málo „čistých 
národov“, ktoré by svoje znaky nepomiešali s inými, 
a preto sa národy líšia „prírodnými znakmi“ len „na 
hrubo“. Z tohto dôvodu sa pri rozlišovaní národov 
musí zohľadniť ďalší znak, a to „krv“, „pôvod“ a 
„jazyk“. Národy hovoriace „pôvodnými jazykmi 
príbuznými“, sú vzájomne príbuzné, môžeme preto 
hovoriť, že „takpovediac z jedné krve pošli“. V tomto 
prípade, v zvláštnej jednote krvi, pôvodu a jazyka, 
hovorí Šafárik o „príbuznosti kmeňovej“.172  

Na začiatku 20. storočia sa už v slovenskom 
jazyku slovo rasa bežne užívalo na označenie pôvodu 
ľudí, ako to môžeme vidieť v diele Kotlín (1901) od 
Svetozára Hurbana Vajanského: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Gašpar Skladanský prvý raz videl Lejlu a bol 
očarovaný. „Princesa!“, podumal, žmúriac 
očami, „a to z drotárskej rasy! Kto by si to 
pomyslel!173 
 
Význam slova rasa vo význame „plemena“ či 

„spoločného kmeňa“ prenikol aj do súčasnej 
slovenčiny. V Slovníkovom portáli Jazykovedného 
ústavu Ľ. Štúra SAV nachádzame definíciu rasy ako 
„skupinu ľudí s typickými telesnými znakmi“,  
„biologickú skupinu ľudí“; „skupinu ľudí“, ktorú 
slovníky nazývajú aj „sorta“ alebo „plemeno“, 
vyznačujúce sa istými fyzickými vlastnosťami (napr. 
farbou kože, vlasov, očí, tvarom lebky, stavbou tela a 
pod.), a taktiež „skupiny ľudí“ slovníky radia do 
farebných rás: biela, čierna, žltá rasa.174 Slovníky na 
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Lenže podľa Šafárika sú tieto rozdiely „nespočetné 
a nepatrné“, takže existuje len málo „čistých 
národov“, ktoré by svoje znaky nepomiešali s inými, 
a preto sa národy líšia „prírodnými znakmi“ len „na 
hrubo“. Z tohto dôvodu sa pri rozlišovaní národov 
musí zohľadniť ďalší znak, a to „krv“, „pôvod“ a 
„jazyk“. Národy hovoriace „pôvodnými jazykmi 
príbuznými“, sú vzájomne príbuzné, môžeme preto 
hovoriť, že „takpovediac z jedné krve pošli“. V tomto 
prípade, v zvláštnej jednote krvi, pôvodu a jazyka, 
hovorí Šafárik o „príbuznosti kmeňovej“.172  

Na začiatku 20. storočia sa už v slovenskom 
jazyku slovo rasa bežne užívalo na označenie pôvodu 
ľudí, ako to môžeme vidieť v diele Kotlín (1901) od 
Svetozára Hurbana Vajanského: 
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„spoločného kmeňa“ prenikol aj do súčasnej 
slovenčiny. V Slovníkovom portáli Jazykovedného 
ústavu Ľ. Štúra SAV nachádzame definíciu rasy ako 
„skupinu ľudí s typickými telesnými znakmi“,  
„biologickú skupinu ľudí“; „skupinu ľudí“, ktorú 
slovníky nazývajú aj „sorta“ alebo „plemeno“, 
vyznačujúce sa istými fyzickými vlastnosťami (napr. 
farbou kože, vlasov, očí, tvarom lebky, stavbou tela a 
pod.), a taktiež „skupiny ľudí“ slovníky radia do 
farebných rás: biela, čierna, žltá rasa.174 Slovníky na 

Slovníkovom portáli Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra 
SAV definujú slovo rasa ako „skupinu ľudí s 
typickými telesnými znakmi, plemeno: biela, čierna, 
žltá rasa“; „súhrn jedincov s tou istou stálou 
odchýlkou od druhu“; „súhrn pestovaných 
jednotlivcov, ktorí v rámci druhu majú spoločné 
vlastnosti“; „biologická skupina ľudí, podmienená 
historickým vývojom a vyznačujúca sa určitými 
nepodstatnými fyzickými vlastnosťami (napr. farbou 
kože, vlasov, očí, tvarom lebky, stavbou tela a pod.)“. 
Podľa slovníkov sú synonymami slova rasa: druh, 
odroda, sorta, plemeno, fajta.175 Všetky tieto definície 
spája, že rasu popisujú ako „(biologickú) skupinu 
ľudí“, ktorá vznikla „historickým vývojom“, ktorá sa 
vyznačuje istými spoločnými „fyzickými 
vlastnosťami“, predovšetkým farbou pleti. Slovníky 
implicitne predpokladajú, že rasa je vedecká 
kategória, ktorú môžeme bez problémov aplikovať na 
označenie ľudských skupín. Podobné presvedčenie – 
že rasa je neproblematická vedecká kategória – sa 
využíva aj v hesle „rasa“ na slovenskej Wikipédii.176  

Ak by sme ale chceli využiť zdroje v inom 
jazyku, potom sa môžeme v Antropologickom slovníku 
prírodovedeckej fakulty Masarykovej univerzity 
dočítať o kritickom chápaní pojmu rasa. Rasa 
popisuje 

 
(...) rozdielne somatické vlastnosti používané 
ku kategorizácii veľkých skupín ľudí; tradičná 
taxonomická kategória slúžiaca k popisu 
biologickej rozmanitosti ľudských populácií na 
základe spoločne zdieľaných fenotypových 
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znakov (farba pleti štruktúry vlasov, rysov 
tváre a iné). Rasy sa údajne od seba líšia 
geografickým rozlíšením a zdieľanými 
biologickými znakmi, zdedenými po spoločných 
predkoch. Súčasná molekulárna genetika 
nepotvrdila existenciu relevantných rozdielov v 
genóme medzi ľudskými populáciami a 
spochybnila pojem rasy ako striktne oddelenej 
biologické kategórie.177  
 
V tejto definícii už, na rozdiel od slovenskej, 

dochádza k spochybneniu vedeckej validity pojmu 
rasa ako údajnej biologickej kategórie. A podobne 
kritická definícia pojmu rasa, na rozdiel od 
slovenskej Wikipédie, sa nachádza aj pod heslom 
„lidská rasa“ v českej Wikipédii.178  

 
 Prenos na ľudí 
 

Či už ide o anglický, španielsky, francúzsky, 
taliansky alebo nemecký jazyk, medzi odborníkmi 
panuje vzácna zhoda, že prvotný význam slova rasa 
referoval na kvalitnú „krv“ („pôvod“) špeciálneho 
„stáda“ koní či psov a postupne sa začal používať na 
„kvalitný rod“ (kastu, „rodinu“) sociálne „vznešenej“ 
skupiny ľudí (rytieri, biskupi či králi), ktorá o sebe 
hovorila v termínoch aristokratického, ušľachtilého 
rodu, pôvodu, teda vo význame ušľachtilej „krvnej 
línie“.179 Tento význam slova rasa sa, pravdepodobne, 
po prvýkrát objavuje v slovníku hospodárov, 
pestovateľov a chovateľov usilujúcich sa vyšľachtiť 
(vyselektovať) zvieratá s najlepšími vlastnosťami (či 
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už pre lov alebo chovateľské účely). Antropologička 
Audrey Smedley a psychológ Brian D. Smedley 
uvádzajú, že tento význam slova rasa, zdá sa, 

 
(...) má dlhú históriu v ľudovej kultúre 
latinského sveta, ľudské pochopenie šľachtenia 
zvierat sa datuje do ranných agrárnych 
komunít.180  
 
Môžeme preto uvažovať aj o hypotéze, že 

prvotný význam slova rasa sa objavuje ako dôsledok 
chovateľských a šľachtiacich praktík, ktoré odrážali 
dobové sociálno-kultúrne preferencie hospodárov, 
pestovateľov a chovateľov zvierat. Následne sa tieto 
sociálno-kultúrne preferencie, spočiatku primárne 
aplikované na zvieratá, „odpútali“ od chovateľských 
a šľachtiacich praktík zvierat a použili sa na 
označenie „politicko-sociálnych skupín“181 (neskôr 
nazvaných „ľud“, „etnikum“ či „národ“). Možné 
potvrdenie tejto hypotézy sa dá vystopovať už 
u Platóna, ktorý v knihe Zákony (Νόμοι), prirovnáva 
„očistu“ (καθαρμός) spoločnosti k chovateľským 
praktikám koní. Chovateľ koní oddeľuje od seba 
zdravé (ὑγιῆ) a nezdravé (μὴ ὑγιῆ) a ušľachtilé 
(γενναῖος) a neušľachtilé (ἀγεννής) kusy, čo Platón 
považuje iba za príklad, pretože podobná „očista“ vo 
veciach ľudských si zasluhuje ďaleko väčšiu 
starostlivosť zákonodarcu.182 Význam slova rasa ako 
„pôvod“ je preto pôvodný a prvotný význam tohto 
slova, a z tohto dôvodu navrhuje Tomáš Kamín 
a Tatiana Machalová, aby sa využívalo slovo rasa len 
v tomto význame.183      
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Slovo rasa sa objavuje v románskych jazykoch 
a jeho prvý význam bol spájaný s chovom (stádom) 
zvierat so špeciálnymi vlastnosťami, u ktorých bol 
dôležitý ich pôvod. Postupne sa tento pôvod začal 
chápať nie len v pozitívnych, ale aj negatívnych 
súvislostiach. Pozitívny význam umožňoval vyčleniť 
niektoré podskupiny (rýchle/ušľachtilé kone, 
rýchle/ušľachtilé psy; neskôr aj rytierov či kráľov) z 
celej skupiny (kone, psy, ľudia). Toto vyčlenenie 
vychádzalo z „povýšenia“ niektorých vlastností, ktoré 
dané sociálno-kultúrne prostredie považovalo za 
„kvalitné“ („rýchlosť“, „dobrý pôvod“, „modrá krv“), 
a to prostredníctvom presvedčenia, že „kvalita“ 
týchto vlastností vychádza z kvalitného (po)krvného 
pôvodu. Negatívny význam naopak umožňoval 
vyčleniť niektoré podskupiny pre ich údajne 
negatívne vlastnosti, vzhľadom na preferencie 
daného sociálno-kultúrneho prostredia.184   

Rôzne etymologické slovníky tápali v tom, či 
rasa znamená spoločný pôvod, korene, rodovú líniu, 
vznešený pôvod, stádo alebo chov.185 Pravdepodobné 
je, že slovo rasa sa postupne presadilo na definovanie 
„skupiny“ kvalitných koní alebo loveckých psov a po 
prvýkrát sa použilo na ľudí v 15. storočí. Odkazovalo 
však na vágne charakteristiky nejakej významnejšej 
sociálnej skupiny ľudí. Spisovatelia v tomto období 
spájali rasu so vznešeným pôvodom či s istým 
privilegovaným sociálnym postavením (napríklad 
„rasa“ biskupov).186  

Podľa inej hypotézy sa slovo rasa použilo na 
ľudské populácie počas 16. storočia v Anglicku187 
a postupne sa rozvíjalo na definovanie „skupiny ľudí 
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spoločného zamestnania“ (1500), následne 
„generácia, pokolenie, kmeň“ (1560), až k „jednému 
z najväčších rozdelení ľudstva založených na 
fyzických znakoch“ (1774).188 V anglickom jazyku sa 
následne pojem rasa, od 16. storočia, stal dôležitým 
identifikátorom, ktorý zdôrazňoval nadradenosť 
anglickej „rasy“ nad germánskou „rasou“, pričom 
využíval význam „pokrvného príbuzenstva“.189  
Nakoniec, ucelenejšia definícia pojmu rasa sa 
objavila v šiestom vydaní Slovníku francúzskej 
Akadémie (1835), kde sa rasou chápalo spoločenstvo 
ľudí žijúcich v tej istej zemi, podobné si fyzickým 
výzorom.190 Rasa sa postupne začala chápať ako 
skupina ľudí, ktorá má spoločný pôvod, navonok 
identifikovateľný prostredníctvom fyzických 
(telesných) znakov. 
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05 
RASA AKO GENEALÓGIA  
(na príklade nacistickej rasovej ideológie)  

 

„Rakúsko používalo štandardný opis, ktorý musel kôň 
spĺňať (...). Cudzie stopy v pedigree sú povolené, len ak 
sa dodrží 'pravidlo piatich generácií' - lipicana je 
možné uznať za čistokrvného, ak obaja jeho rodičia 
pochádzali aspoň päť generácií dozadu z čistokrvných 
lipicanov. Náhoda či nie, na to, aby sa mohol stať 
členom SS, musel každý uchádzač doložiť takzvané 
veľké potvrdenie o árijskom pôvode - rodokmeň 
siahajúci až k 1. januáru 1800 'dokazujúci jeho árijský 
pôvod päť generácií dozadu'.“ 

FRANK WESTERMAN: Čistá biela rasa (2019), s. 77. 

 
Nacistická rasová ideológa sa zdá byť 

jednoznačným uplatnením typologického významu 
rasy ako istého fyzického výzoru. Typologický 
význam rasy využil vo svojej definícii slova rasa 
napríklad nacistický teoretik Hans F. K. Günther, 
napísal:  

 
Rasa [Rasse] predstavuje istú ľudskú skupinu 
[Menschengruppe], ktorá sa prostredníctvom 
zoskupenia telesných znakov a duševných 
vlastností [leiblicher Merkmale und seelischer 
Eigenschaften] odlišuje od každej inej ľudskej 
skupiny a stále plodí iba tie isté typy. 191 
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Podobne aj historik Peter Reichel preukázal, ako 
sa myšlienky „krásnej bielej a estetickej“ rasy 
pretavili do nacistického kultu „vyššej rasy“. 
Nacistické úvahy o estetike „vyššej rasy“ popisovali:  

 
(...) najlepšie tvary, čisto sformovanú stavbu 
končatín, dobre prekrvenú kožu, vrodenú 
ladnosť pohybov a viditeľné vitálne rezervy.“192  

 
„Krása vyššej rasy“ symbolizovala nemenné, 

vznešené a večné oproti nízkemu, chatrnému 
a prchavému, a zobrazovala tak fyzicko-symetrickú 
funkčnosť „vyššej rasy“.  

Avšak, ak by sme pri analýze nacistickej rasovej 
ideológie zostali len na „povrchu“, len 
v typologickom význame slova rasa, potom len sotva 
porozumieme príťažlivosti (nielen) nacistickej 
rasovej ideológie, ale rovnako nám unikne „hlbší“ 
význam slova rasa, ktorý nacisti použili ako základ 
ich rasovej ideológie. Nacistická rasová klasifikácia 
sa od iných rasových klasifikácií odlišuje v tom, že 
obsahuje výrazný „mystický“ rozmer, ktorý trefne 
popísal Viktor Knapp:  

 
(...) logická nejednotnosť a neucelenosť 
nacistickej teórie nie je spôsobená tým, že by ju 
nacistickí právnici neboli schopní domyslieť. 
Táto nedomyslenosť a nejednotnosť je vôbec 
príznakom fašizmu, ktorému nešlo o logicky 
ucelený systém, ale o účel. A tejto účelnosti 
nacistického poňatia práva a politiky stačilo to, 
že účel sa dosiahol a nezáležalo na tom, či bol 

rasa.indd   81 23. 2. 2021   22:10:17



dosiahnutý logicky správnou cestou. Ak to nešlo 
logicky, tak sa to proste urobilo nelogicky, 
použila sa mystika, prozreteľnosť a podobne 
(...).193     
 
Robert Proctor upozornil na správu, ktorú vo 

februári 1935 uverejnil úradný denník NSDAP 
Strassburger Neueste Nachrichten o členovi SA, 
ktorého zrazilo auto neďaleko nemocnice, kde neskôr 
dostal transfúziu „židovskej krvi“. Neskôr bol 
postavený pred súd hnutia SA, aby sa zistilo, či 
„nestratil rasovú čistotu“. Keďže darca krvi bojoval 
za Nemecko v prvej svetovej vojne, súd rozhodol, že 
zranený muž môže zostať v SA.194 V tomto prípade 
vidíme, že typologický význam slova („fyzický 
výzor“) nezohrával takmer žiadnu rolu, ale prioritne 
sa uplatnil genealogický význam slova rasa. 
V povrchnom pohľade sa nacistická rasová ideológia 
zdá byť uhranutá fyzickou typológiou, ale jej 
skutočné jadro leží v genealogickom význame rasy, 
rasa ako pôvod. A v tom prípade uniká slovo rasa 
presnému pojmovému definovaniu. Stáva sa vágnou 
metaforou „aristokracie“, „nobility“, „vznešenosti“, 
„ušľachtilosti“ (alebo ich opaku). Mení sa na 
„spirituálny status“ „nižšieho/nekvalitného alebo 
vyššieho/kvalitného pôvodu“, ktorý sa kontinuálne, 
neprerušene a hlavne nezmenný prenáša z generácie 
na generáciu, a keďže fyzické znaky sa z generácie na 
generáciu čiastočne menia, musí tu existovať nejaké 
„médium“, ktoré tento „nižší alebo vyšší pôvod“ 
nemenne prenáša z generácie na generáciu. A v Mein 
Kampf nazval Hitler toto „médium“ krvou:  
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Pretože národná pospolitosť [Volkstum], lepšie 
rasa, neleží v jazyku, ale v krvi.195 
 
V tomto prípade platí poznámka Viktora 

Knappa, že jadrom nacistickej právnej filozofie je 
„mystická náuka o duši ľudu“ [Volksgeist], napojenej 
na „rasovú dušu“ [Rassenseele], ktorá „žije v krvi“ 
[etwas im Blute Lebendes].“196 Tak môžeme čítať 
v Zákone na ochranu nemeckej krvi a nemeckej cti 
prijatom 15. septembra 1935, že „...čistota nemeckej 
krvi je predpokladom ďalšej existencie nemeckého 
národa...“ alebo v Zákone o ríšskom občianstve 
prijatom 15. septembra 1935, že: „Ríšskym občanom 
je iba štátny príslušník nemeckej alebo druhovo 
príbuznej krvi...“.197 V jadre genealogického významu 
slova rasa sa skrýva presvedčenie, že morálka, 
zákony a normy sú „biologickou funkciou“ – ktorá 
spája daného človeka s jeho predkami – regulujúcou 
aj telesnosť (rasu). Z tohto dôvodu mohli nacisti 
prehlásiť, že práve nordická rasa bola jediná morálna 
rasa, pretože si zachovala čistotu svojej krvi 
nemiešaním.198   

Nacistickí rasoví „teoretici“ uprednostnili pred 
vedeckým termínom dedičnosť [Vererbung], vágne 
slovo „krv“, ktorá mala v nacistickej rasovej ideológii 
význam „dedičnosti“,199 pretože vedecké definovanie 
dedičnosti neumožňovalo hovoriť o prenose 
(„dedičnosti“) „spirituálneho statusu“ „nižšieho 
alebo vyššieho (rasového) pôvodu“. Kým dedičnosť 
[Vererbung], ako to preukázal Gregor Mendel, skúma 
zákonitosti dedenia niektorých znakov organizmu, 
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ale nehovorí aj o dedení jazyka, kultúry, charakteru, 
spôsobu života, či dokonca „vznešeného“ (alebo 
„nevznešeného“) pôvodu, tak „krv“, viazaná na 
starobylé metafory „modrej krvi“, „dobrej krvi“, či 
„čistej krvi“, ponúkala možnosť predefinovať pojem 
dedičnosti na význam „dedenia“ kultúry, charakteru, 
spôsobu života či „vznešeného“ („nevznešeného“) 
pôvodu. Takéto „dedenie krvou“ znamenalo – 
napríklad v prípade Židov –  že judaizmus už nebol 
otázka viery, ale bol „biologickou vlastnosťou“, ktorá 
sa dedila, podobne ako sa dedí sfarbenie kožného 
pigmentu.200 Židia boli podľa nacistickej rasovej 
ideológie „zhluk“ rôznych rasových prvkov 
(„bastardi“). Takýto „rasový zhluk“ nemal jasnú 
„rasovú identitu“ – Židia boli ne-rasa (Unrasse) alebo 
proti-rasa (Gegenrasse) –  a preto Židia nemohli 
„mať“ moralitu, ani vzťah k zákonom a normám. 
Navyše, ak bola „moralita“ „biologickou funkciou“ 
iba „čistej“ rasy a Židia predstavovali iba ne-rasu, 
„zhluk“, „konglomerát“ (vzájomne nesúrodých 
rasových prvkov“), musela byť touto 
„nevyváženosťou“ zasiahnutá aj ich „biológia“ 
(telesnosť“), tak na úrovni krvi a endokrinných žliaz, 
s jasným dopadom na ich psychológiu (schizofrénia): 
rasové miešanie deformuje telesnosť, charakter a 
inteligenciu.201  

Takéto chápanie rasy ako „ideológie krvi“ 
odhaľuje podľa C.-O. Dorona „intímne prepojenie“, 
ktoré existuje mezi (bio)medicínskym myslením 
a problematikou rasy. Opatrenia na odstránenie či 
vylúčenie „neplodných“ alebo „závadových“ zložiek“ 
z danej spoločnosti (z „národa“, z „rasy“), či už išlo o 
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„závadovosť“ „biologickú“ („fyzická neduživosť“) 
alebo „sociálnu“ („paraziti“), neboli obhajované 
„rasizmom“, ale takmer vždy ako potreba medicínska 
(„hygienická“).202 Celé desaťročia pred nástupom 
Hitlera k moci boli európske vlády zaujaté 
myšlienkou nejakej efektívnej formy kontroly 
pôrodnosti „neželaných zložiek spoločnosti“. 
Myšlienky praktickej selekcie ale nerozvíjali a 
nezavádzali do praxe „rasisti“, ale vedci, ktorí sa v 
danom čase tešili veľkej autorite. Vo Veľkej Británii, 
na pôde Eugenickej vzdelávacej spoločnosti,  
diskutovali otázky eugenickej selekcie, pod vedením 
prezidenta tejto spoločnosti (1915–1916) Leonarda 
Darwina, syna Charlesa Darwina, významní vedci a 
zároveň prezidenti iných eugenických spoločností z 
Európy: ichtyológ a zakladateľ Stanford Univerzity 
David Starr Jordan, prezident Eugenickej sekcie 
American Genetic Association; zoológ Edmond 
Perrier, prezident Société française d‘eugénique; 
biológ Alfred Ploetz, prezident Internationalen 
Gesellschaft für Rassenhygiene; antropológ Giuseppe 
Sergi, prezident Comitato italiano per gli studi di 
eugenica, a medzi členov spoločnosti patrili aj 
sexuológ Havelock Ellis, filozof F. C. S. Schiller a 
psychológ Charles E. Spearman.203 

Neskôr nemeckí akademici a vedci, opäť žiadni 
„rasisti“, obhajujúci myšlienky rasovej hygieny, 
privítali Hitlerov sľub, že v základoch nacistickej 
politiky bude rasová otázka. Viacero výskumných 
ústavov zaoberajúcich sa rasovou hygienou 
existovalo dávno pred nástupom Hitlera k moci a v 
roku 1932 bola rasová hygiena súčasťou kurzov na 
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lekárskych fakultách a univerzitách.204 Podľa doktora 
Tobiasa Schmidta-Degenharda vtedajšie vedecké 
kapacity, združené okolo antropológie, biológie, 
psychológie, psychiatrie a genetiky, uviedli do života 
myšlienky, na ktorých sa postavili praktiky 
sociálneho inžinierstva nacistickej rasovej politiky: 
vedecké kapacity hovorili o „osudovej otázke“ 
odstrániť z Volk a Reich „neplodné prvky“ a 
„židovskú proti-rasu“. [Gegenrasse].205  

Typologický význam slova rasa – pokus 
o určenie čo najväčšieho počtu spoločných telesných 
znakov danej skupiny (typus) – sa v nacistickej 
rasovej ideológii obohatil genealogickým významom 
„vznešeného krvného pôvodu“, do výslednej 
„jednoty“, slovami Erica Voegelina, politickej idey 
rasy: pokus o povýšenie istého telesného typu so 
„vznešeným pôvodom“ (árijský) na „nositeľa 
politickej akcie“ v dejinách.206 Túto politickú ideu 
rasy ponúkol Hitler ako jedno zo svojich hlavných 
politických posolstiev, v ktorom sa nemecký národ 
stáva súčasťou plánu Stvoriteľa Vesmíru:  

 
Za čo musíme bojovať, je ochrana existencie 
a rozmnožovanie našej rasy a nášho národa, za 
obživu jeho detí a udržanie čistoty krvi, slobody 
a nezávislosti vlasti, aby náš národ mohol 
naplniť svoje poslanie pridelené mu od 
Stvoriteľa Vesmíru.207  
 
Toto rasové predefinovanie národa môžeme 

nájsť aj v štúdii právnika Carla Schmitta. Carl 
Schmitt v jeho stati Staat, Bewegung, Volk (Štát, 
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hnutie, ľud, 1933) začína svoj útok na Weimarskú 
ústavu, poukázaním, podľa neho, na slabosť 
a neutralitu systému, ktorý nedokázal rozpoznať 
„smrteľného nepriateľa nemeckého ľudu“: 
komunistickú stranu.208 Neschopnosť rozpoznať 
„smrteľného nepriateľa“ vedie k samovražednej 
neutralite, ktorá už nedokáže rozlíšiť medzi štátnym 
nepriateľom a priateľom štátu.209 Schmitt sa preto 
obracia na nové definovanie politickej jednoty 
[politischen Einheit], ktorá má stáť síce na vôli ľudu, 
a to, čo sa bude nazývať parlament, už nebude mať 
ten význam, ako mal vo Weimarskej ústave – jeho 
moc bude pochádzať z vôle ľudu.210 Lenže Schmitt 
zavádza do jeho chápania novej politickej jednoty 
trojicu vzťahov, reprezentovanú štátom, hnutím 
a ľudom. A náhle vidíme, že „vôľa ľudu“ stráca svoju 
prioritu, pretože podľa Schmitta je štát politicko-
statická časť [politisch-statische Teil], hnutie 
politicko-dynamická časť [politisch-dynamische Teil] 
a ľud apolitická časť [apolitische Seite] tejto novej 
politickej jednoty. Takéto rozlíšenie umožnilo 
Schmittovi, aby za zdroj politickej moci prehlásil 
výhradne hnutie (a nie démos, ľud, ako je to 
v prípade demokracie), jediný „dynamický“ prvok 
novej politickej jednoty. Hnutie, ktoré nazýva 
politickým telom [politische Körper], bude nazvané 
rádom [Orden] alebo elitou [Elite], aby bolo zrejmé, 
že sa odlišuje od politického hnutia v liberálnom 
štáte, a keďže toto hnutie je aj vyjadrením vôle ľudu, 
potom musí byť nacistické hnutie jediným politickým 
hnutím v Nemecku.211 Podľa Schmitta je základným 
princípom nacionálno-socialistického štátu to, že  
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(...) z hora až nadol, a v každom atóme jeho 
existencie, v ňom dominuje a ním preniká 
myšlienka vodcovstva.212 
 
Idea vodcovstva odstraňuje problém, ktorý je 

charakteristický pre liberálne demokracie, a to 
„Führerlosigkeit“ (absenciu vodcu).213 Schmitt 
následne vymedzuje ideu vodcovstva, ktorá sa 
nepodobá rímsko-katolíckemu chápaniu pastiera 
a jeho oviec, pretože pastier je voči svojmu stádu 
transcendentný, ale ide o ideu vodcovstva, kde sa 
jedná o:  

 
(...) absolútnu druhovú jednotu [Artgleicheit] 
medzi Vodcom a nasledovníkmi. V druhovej 
jednote leží tak neustály a neomylný kontakt 
medzi Vodcom a nasledovníkmi, ako aj ich 
vzájomná vernosť. Iba druhová jednota môže 
zabrániť, aby sa moc Vodcu nestala tyranskou 
a svojvoľnou (...).214  
 
Schmitt zavádza pri popise politickej jednoty, 

ako aj pri popise „vzťahu“ medzi Vodcom a jeho 
nasledovníkmi, pojem druhu [Art (species)]. Táto 
druhová jednota [Artgleicheit] je pre neho 
nevyhnutný predpoklad a základ pre politické 
vodcovstvo nemeckého ľudu a po prvýkrát v celej 
jeho stati využíva pre definovanie tejto druhovej 
jednoty aj iný pojem, a to pojem rasa [Rasse]. O 
princípe druhovej jednoty alebo rasy tak nakoniec 
Schmitt prehlasuje, že:  

rasa.indd   88 23. 2. 2021   22:10:20



 
Bez princípu druhovej jednoty by nemohol 
nacionálno-socialistický štát existovať a jeho 
právny život by bol nemysliteľný (...) všetky 
otázky a odpovede ústia do potreby druhovej 
jednoty, bez ktorej by totálny vodcovský štát 
neprežil ani jeden deň.215   
 
Carl Schmitt sa nikde vo svojej krátkej, sotva 

50-stranovej stati, nevyjadril k „vedeckej povahe“ 
konceptu „druhovej jednoty“ (či rasy), ani ho bližšie 
nedefinoval, ale tvrdil, že príslušnosť k rase leží v 
„nevedomých hnutiach citov“ a v „najmenších 
vláknach mozgu“:  

 
Až do najhlbších nevedomých hnutí citov“ 
[unbewußten Regungen des Gemütes], ale tiež 
do najmenších vlákien mozgu [die kleinste 
Gehirnfaser], stojí človek v skutočnosti tejto 
ľudovo-rasovej príslušnosti [Volks- und 
Rassenzugebörigkeit] (...) Cudzorodý druh 
[Artfremder] (...) myslí a rozumie odlišne, 
pretože je uspôsobený [geartet] inak a zostáva 
v každom kritickom uvažovaní v existenciálnych 
podmienkach [existentiellen Bedingungen] jeho 
vlastného druhu [Art].216 
 
Filozof Mathias Schmitz poznamenal, že 

Schmittovo vloženie rasovej príslušnosti do 
„nevedomia“ – podobne ako Hitlerove vloženie rasy 
do „krvi“ – zmenilo rasu na „nedokázateľnú“, a tým 
zmenilo aj samotné chápanie vedomia: vedomie 
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ovplyvňujú existenciálne podmienky 
(nedokázateľnej) rasy – čo v konečnom dôsledku ničí 
každú snahu o presné definovanie rasy. Tento „trik“ 
umožnil Schmittovi vyzdvihnúť rolu Vodcu: ak 
existuje absolútna rasová jednota medzi Vodcom 
a jeho nasledovníkmi, a samotná „druhová jednota“ 
(rasa) leží v „nevedomí“, potom jediná poznateľná 
manifestácia rasovej jednoty sa odhaľuje v postave 
Vodcu:  

 
Potom, konzekventne, právo už viac nie je 
chápané ako normatívna sila a zákon ako 
všeobecná norma, ale ako prejav národnostnej 
substancie, respektíve zámeru a vôle Vodcu.217   
 
Tento príklad využitia vágneho genealogického 

významu slova rasa v nacistickej ideológii odhaľuje, 
že takéto „definovanie“ pojmu rasa – buď cez 
„najmenšie vlákna mozgu“, cez „najhlbšie, nevedomé 
hnutia citov“, alebo cez „krv“ – prepožičiava „rase“ 
výrazne emocionálny rozmer. Takéto chápanie rasy – 
ako „vznešeného pôvodu“ – môže viesť k vytvoreniu 
nadradeného obrazu (u daného človeka, či 
spoločenstva), pretože príslušnosť k nejakému 
rasovému spoločenstvu sa náhle chápe ako výsada 
par excellence. Navyše, v rámci takéhoto chápania 
rasy, následne mohla vzniknúť konkrétna ideológia, 
ktorá začala hlásať, že „vznešená rasa“ – 
„múdrejšia“, „kreatívnejšia“ a „kultúrnejšia – je 
ohrozená príchodom (napríklad „imigráciou“) 
„nekultúrnych rás“.218 „Vznešenejšia“, „múdrejšia“, 
„kreatívnejšia“ a „kultúrnejšia“ rasa si jednoznačne 
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zaslúži, aby bola chránená, pretože je stelesnením 
skutočnej humanity a morality tak, ako to bez zložitej 
argumentácie uviedla Príručka SS pre ideologické 
vyučovanie (SS-Handblätter für den 
weltanschaulichen Unterricht): 

 
Morálne je to, čo prospieva k rasovej ochrane 
nemeckého ľudu. Čo je nemorálne, je to, čo 
prekáža tejto ochrane rasy.219 
 
V rámci genealogického významu slova rasa 

dochádza k vzniku, podľa antropológa Iva. T. Budila, 
kolektívnej imaginácie v podobe príbehov o spoločnej 
minulosti, o spoločnom pôvode, o spoločných 
heroických postavách, ktoré dodávajú danej 
spoločnosti jej stmeľujúci obsah. Kolektívna 
imaginácia stimuluje vytváranie ideológií, ktoré 
zmocnením sa pôsobivých a prestížnych historických 
udalostí a postáv, umožňujú danej spoločnosti získať 
prevahu nad inou spoločnosťou. Skrze tieto 
kolektívne zdieľané symboly sa ľudská bytosť ocitá 
v priestore imaginácie, mýtov, obrazotvornosti, či 
dokonca ilúzie, ktorá má väčšiu moc než realita. 
A jedným z tragických vyústení kolektívnej 
imaginácie, z jej nadmerného precenenia 
historických udalostí, postáv, rôznych rituálov, 
mýtov a kolektívnych symbolov bola práve rasová 
imaginácia. Šírenie rasovej imaginácie poukázalo na 
víťazstvo kolektívnej imaginácie nad realitou.220   
Slovami historika Johanna Chapoutota: 
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Nacizmus je svetonázor [une vision de monde], 
teda na prvom mieste je vízia histórie, 
jedinečný naratív [récit], ktorý neustále, všade, 
v každom okamihu a vo všetkých možných 
formách, vykladá minulosť rasy, jej gestá, jej 
skúšky, jej slávu a jej nešťastia. Tento naratív 
nie je primárne poetický – nie je to pre 
potešenie z rozprávania, že si nacistickí bardi 
pripomínajú veky ľadu, Germánov lesov 
a epopeje Henricha Leva. Táto história, ako sa 
neprestajne hovorí, je normatívna: naratív 
ukladá normu, normu, ktorá diktuje ako konať 
a prečo. Čo by sa malo urobiť vzhľadom na 
tisícročnú tieseň [détresse] nordickej rasy – 
a nutnosti súčasnosti? Plodiť a bojovať, pre 
definitívne panovanie.221  
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06 
RASA AKO TYPUS (variete, species) 

 

„Perhaps the most radical transformation in 
biological thought that Darwin introduced was his 
focus on species as dynamic populations, not as 
types.“ 

(Možno najradikálnejšiou zmenou v biologickom 
myslení, ktorú priniesol Darwin, bolo jeho chápanie 
druhov ako dynamických populácií, nie typov) 

JAN SAPP: Genesis (2003), s. 28.  

 
Odlišný vývoj nastal v typologickom význame 

slova rasa – rasa ako typus – keď zaraďovanie 
(klasifikovanie) ľudí do rasových skupín využilo 
kritérium fyzického výzoru, a keď sa prvotný význam 
slova rasa ako (po)krvného pôvodu mení na rasu ako 
typus. Význam slova rasa ako typus využíval „tvar“ a 
„usporiadanie“ (predovšetkým fyzický výzor, 
sfarbenie kožného pigmentu či tvar lebky) a k tomuto 
„tvaru“ a „usporiadaniu“ sa pripájal príslušný názov. 
Takýto obrat ale vyžadoval „rasu“ ako pojem 
s presnou definíciou, nie je totiž možné hovoriť o 
koherentnom klasifikačnom systéme, ak nevyužíva 
presne vymedzené pojmy.222  

 
Naturalistické klasifikácie 
 

Skúmanie prírody (natura) zaujímalo 
bádateľov už od antiky a tento skorý záujem 
o skúmanie prírody vyčlenil v rámci západnej 
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civilizácie dva prístupy k získavaniu poznatkov: (1) 
takzvané humanitné („klasické“) vzdelanie, ktoré sa 
zaoberalo (a zaoberá) dejinami ľudstva, skúmaním 
politických, ekonomických, sociálnych a kultúrnych 
podôb ľudskej existencie. Metódou humanitných vied 
sa stal kritický výskum napísaných textov (filozofia, 
história, právo atď.) a výskum ľudských 
spoločenstiev (kulturológia, etnológia, politológia, 
psychológia, sociológia, religionistika atď.); (2) 
takzvané skúmanie prírody (historia naturalis), ktoré 
využívalo (a využíva) empirické pozorovanie a 
experiment, s cieľom klasifikovať a zaradiť do 
všeobecne prijímaných pojmov (termínov) „veci“ 
v prírodnom svete.  

Rané vedy sa zaoberali človekom, ktorého ešte 
nechápali ako pevnú súčasť prírody, ale človek bol, 
ako o tom svedčila Biblia, majestátny tvor, úplne 
odlišný od zvierat a rastlín. Prírodný svet má svoj 
poriadok, je prejavom Božej múdrosti, ale človek do 
toho poriadku nepatril – človeka nebolo možné 
klasifikovať ako zvieratá a rastliny. Raný výskum 
prírody, naturálna história, sa teda ešte nezaoberal 
klasifikovaním človeka, ale primárne neživých „vecí“ 
(minerály, ulity atď.), rastlín a zvierat a tento záujem 
o naturálne skúmanie môžeme datovať až k filozofom 
ako Herodotos (484–425 pred n. l.), Aristoteles (384–
322 pred n. l.) alebo Lukrécius (99–55 pred n. l.). 

Avšak približne od 17. storočia začali raní 
naturalisti – s využitím typologickej (taxonomickej) 
metódy – klasifikovať „chaos“ foriem, tvarov, farieb 
a výzorov živých aj neživých „vecí“ v prírode do 
nejakej prehľadnej štruktúry. Zaraďovanie živých 

rasa.indd   94 23. 2. 2021   22:10:23



a neživých „vecí“ do spoločnej skupiny vyžadovalo 
vyriešiť problém individuálne verzus abstraktné. 
I keď empirické pozorovanie potvrdzovalo, že 
v prírode existujú iba konkrétne „veci“, bolo 
potrebné – pre účely zaraďovania konkrétnych „vecí“ 
do spoločných skupín – vytvoriť z konkrétnych „vecí“ 
abstraktné celky (skupiny) s ich príslušným 
pomenovaním. Aby tieto abstraktné skupiny bolo 
možné považovať za vedecky definovateľné, 
taxonómovia vybrali – abstrahovali – niektoré 
spoločné viditeľné fyzické znaky danej skupiny 
a pridali im ich názov. Taxonomická metóda teda 
využívala pri odlišovaní jednej skupiny od druhej 
metódu komparácie.223 Tieto skupiny, neskôr nazvané 
druhy (species), sa nechápali ako akési 
„univerzálne“, „samo-existujúce“ celky, ale ako 
relačný pojem: odlišnosť dvoch skupín sa určovala 
cez ich vzájomne porovnanie.224  

Cez taxonómiu (z gréčtiny: taxis − 
usporiadanie, klasifikácia, nomos − zákon) sa raní 
naturalisti usilovali každú živú a neživú „vec“ podľa 
jej vonkajších znakov zaradiť do stabilných typov 
(„taxónov“),225 a následne im pridelili konkrétny 
názov. Typologický koncept skupiny korešpondoval 
s ideálnymi, abstraktnými, morfologickými 
(tvarovými) vzormi.226 Taxonómia využívala viditeľné 
rozdiely, aby zaviedla poriadok do chaosu alebo 
veľkej rozdielnosti organizmov. Jediné „puto“ 
s biblickým chápaním človeka sa zachovalo v opise 
človeka ako bytosti, obdarenej racionálnou dušou 
(ktorú, ako tvrdili naturalisti, zvieratá a rastliny 
nemajú).227 Napriek tomu, že raní naturalisti „vložili“ 
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človeka do prírodného poriadku a ľudskú skupinovú 
odlišnosť začali klasifikovať podľa niektorých 
„povrchných“ viditeľných fyzických znakov, stále 
nemôžeme hovoriť o záujme o poznanie „vnútorných 
zákonitostí“, prebiehajúcich vo vnútri živých 
organizmov, ktoré sa neskôr nazvú „biologické“ 
(evolučné) zákonitosti. Stále v tomto období platilo, 
že Boh stvoril všetky, v minulosti aj prítomnosti, 
existujúce ľudské a živočíšne druhy (species). Všetky 
druhy sa vyznačovali nemennosťou a ich fyzickú 
odlišnosť spôsobovalo to, že Boh „pridelil“ každému 
druhu (species) jeho odlišné geografické 
umiestnenie. Navzdory tomu sa ľudská bytosť 
postupne začleňuje do výskumu prírody, ľudská 
bytosť začína byť zaraďovaná do rôznych 
taxonomických škál, podobne ako rastliny a zvieratá. 
Bez tohto „vloženia“ ľudskej bytosti do skúmania 
prírody (natura) by sa pravdepodobne nerozvinul 
význam slova rasa ako „druhu“ (species). 

Slovo rasa, ktoré malo (a stále má) viaceré 
nejednoznačné významy, sa pod vplyvom 
taxonomických, a neskôr naturalistických, skúmaní 
počas 18. až 19. storočia začalo meniť na označenie 
„ľudských skupín“, klasifikovaných do rás cez 
kritérium podobných vonkajších fyzických 
(telesných) znakov. V parafráze genetika Raphaela 
Falka, sa v tomto období „najprv vystrelili šípi a až 
následne sa vôkol nich nakreslil terč.“228 Po tom, ako 
sa objavili prvé klasifikácie rastlín a zvierat, objavila 
sa aj myšlienka, či sa rovnaké zadeľovanie nedá 
použiť aj v prípade ľudských skupín. Ak táto hypotéza 
prenosu uvedeného významu slova rasa z koní 
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(či psov) na ľudí platí, potom získavame vysvetlenie, 
prečo sa rasa – pod vplyvom raných novovekých 
naturalistických klasifikácií – začala meniť na 
význam biologického poddruhu či druhu (species): 
význam slova rasa, ktorý naturalizoval isté 
„výnimočné kvality“, získané daným (po)krvným 
pôvodom, sa použil na označenie fyzicky podobných 
ľudských populácií, u ktorých sa predpokladal ich 
spoločný pôvod.229 Slovami antropológa Petera 
Wadeho: „Prírodné [Natural] rozdiely boli stále viac 
videné ako špeciálne 'biologické' rozdiely.“230 Ľudské 
skupiny, podobné si fyzickým výzorom, mali klesnúť 
na úroveň „zvierat“, a následne sa rasy ľudí ocitli 
v podobnom kategoriálnom „postavení“ v prírodnom 
svete ako napríklad rasy psov. 

 
Rasa ako fyzický (somatický) typus (druh) 
 

Prvá klasifikácia, využívajúca slovo rasa na opis 
fyzicky odlišných ľudských skupín, sa objavuje v 
krátkej eseji cestovateľa a lekára Françoisa Berniera 
(1620–1688), ktorú anonymne uverejnil 24. apríla 
1684 v časopise Journal des sçavans: Nové členenie 
zeme na základe odlišných ľudských druhov alebo rás, 
ktoré ju obývajú (Nouvelle division de la terre par les 
différentes espèces ou races d’homme qui l’habitent, 
1684). Je nejasné, prečo sa prvá rasová klasifikácia v 
dejinách západnej civilizácie objavuje práve v tejto 
eseji. François Bernier mal bohaté cestovateľské 
skúsenosti a počas 12-ročného pobytu v Indii sa stal 
aj osobným lekárom vládcu Aurangzeba v ríši 
Veľkých Mogulov (Mogulskej ríši).231 Na základe jeho 
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cestovateľských skúseností navrhol pre Francúzsku 
akadémiu vied v roku 1684, aby bol svet vnímaný 
nielen cez geografické (kontinentálne) rozdelenie, ale 
aj cez rozdelenie na štyri alebo päť ľudských skupín 
[races], ktoré určil podľa ich vonkajšieho fyzického 
výzoru. Berniera zaujímali vonkajšie, fyzické, 
vizuálne znaky ľudských skupín a slovo rasa použil 
v tejto eseji iba dvakrát (okrem nadpisu), a vo svojej 
eseji preferoval slovo druh [espèce]. Bernier vo 
svojej eseji nikoho necituje, ale odvoláva sa na svoje 
cestovateľské pozorovania a uvádza, že: 

  
(...) existujú hlavné štyri alebo päť druhov, 
alebo rás ľudí, medzi ktorými je rozdiel taký 
nápadný, že ho môžeme vhodne použiť ako 
základ na nové rozdelenie zeme.232 
 
Bernier písal o (1) „prvom druhu [la premiere 

espèce]“; (2) rase africkej; (3) rase ázijskej a (4) rase 
laponskej; váhal a nakoniec sa rozhodol, že rasu 
americkú nezaradí medzi samostatné rasy.233 No 
najväčšiu pozornosť venoval Bernier rase africkej, 
pretože vychádzal z osobnej skúsenosti, ktorú získal 
v islamskom svete, v tom čase obchodujúcom s 
africkými otrokmi a pri opise Afričanov odmietol 
dovtedy prevládajúcu enviromentálnu „teóriu“, že 
sfarbenie kože zapríčiňuje slnečné žiarenie. Čiernosť 
[la noirceur] nie je spôsobená slnkom, ale „príčina 
musí byť hľadaná v zvláštnej stavbe ich tiel alebo v 
zárodku, alebo v krvi“.234 Pri opise rozdielnych 
ľudských skupín využíval slovo rasa (alebo druh), 
ktoré však ešte presnejšie nezadefinoval. Čitateľom 
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však ponúkol rámec, v ktorom bolo možné o rase 
(druhu) uvažovať: rasa (druh) nejako súvisí so 
sfarbením kože, s telesnou stavbou, s tvárou a 
predovšetkým s vnútorným „niečím“, čo sa prenáša 
„zárodkom“ [semence] alebo krvou.235 Bernier bol, 
pravdepodobne, prvý autor, ktorý využil slovo rasa 
vo význame ľudskej skupiny s podobnými telesnými 
znakmi.236 V Kapitole 10 ponúkame historicky prvý 
slovenský preklad Bernierovej eseje. 

 
Rasa ako špeciálny typus 
 

Prírodovedec John Ray (1627–1705) rozvinul 
prvú klasifikáciu rastlín a zvierat a táto klasifikácia 
rastlín a zvierat vydláždila cestu pre Carla Linného, 
Buffona, Cuviera a ďalších naturalistov.237 Nový 
kategoriálny systém Johna Raya je spojený s jeho 
žiakom, ornitológom, ichtyológom a cestovateľom 
Francisom Willughbym, pretože Rayova klasifikácia 
rastlín a zvierat vychádzala z cestovateľských 
zápiskov z Willughbyho botanických ciest v Anglicku 
a Európe.238 John Ray v úvode knihy Božia múdrosť 
prejavená v dielach stvorenia (The Wisdom of God 
Manifested in the Works of Creation, 1691) predložil 
kľúčové vlastnosti novej metódy skúmania prírody: 

  
(...) v zaznamenaní všetkých viditeľných diel 
Božích a kráčanie v stopách jeho Múdrosti cez 
zloženie, usporiadanie, harmóniu a využiť 
každú z nich (...).239  
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Rozum človeka, cez tieto kategórie – zloženie, 
usporiadanie a harmónia – ktoré sú odvodené 
z pozorovania vonkajších, viditeľných znakov 
stvorených „vecí“, dokáže spoznávať Božiu múdrosť. 
John Ray vynachádza metódu klasifikácie rastlín 
a zvierat podľa vonkajších fyzických znakov, 
a následne definuje druh (species) ako spoločnú 
množinu podobných, vonkajších (fyzických) 
znakov.240  A Ray sa v jeho spise z roku 1691, na 
príklade mula, potomok samca somára a kobyly, 
pýta, a čo je pre nás dôležité, s využitím slova rasa, 
na príčiny neplodnosti mula:  

 
Ale prečo sa tak rozdielny druh [species] 
nemôže nielen vzájomne miešať, ale ani 
vytvárať nejaké zviera, a navyše, že takáto 
hybridná produkcia nevytvára novú rasu [Race 
(sic!)] a príroda sa tu zastavila a nepokračuje 
ďalej, to je pre mňa záhada a nevysvetliteľné.241 
 
John Ray využil slovo rasa vo význame nového 

„typu“ (rasa), ktorý by mohol pochádzať (ale 
nepochádza) zo vzájomného skríženia dvoch 
hybridov.  
 
Podskupina druhu (varieta) 
 

V prvej systematickej klasifikácii ľudskej 
skupinovej odlišnosti, ktorá sa objavila v knihe 
Systema naturæ (1735) od švédskeho botanika Carla 
Linného, zaraďuje Linného ľudstvo do jediného druhu 
(species) Homo sapiens. Linné následne v rámci 
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druhu (species) Homo sapiens zaviedol „podskupiny“, 
v jeho pomenovaní varietates, ktoré priradil k štyrom 
kontinentom (Amerika, Európa, Ázia a Afrika): Homo 
Americanus rufus (človek americký červený), Homo 
Europæus albus (človek európsky biely), Homo 
Asiaticus luridus (človek ázijský žltý) a Homo 
Africanus niger (človek africký čierny).242 Linné pri 
jeho klasifikácii vychádzal z pozorovania viditeľných 
„vecí“ v prírode, orientoval sa na konkrétnu 
vonkajšiu anatomickú (fyzickú) štruktúru týchto vecí, 
ktorú využil ako kritérium zaraďovania do rodov, 
druhov a varietates. 

Podľa lingvistu Georgeho Lakoffa ale postavil 
Linné svoju klasifikáciu živých vecí na úrovni rodu 
(genus), napríklad: človek, lev, medveď, dub. Dôvod 
bol ten, že rod (genus) popisoval základné 
charakteristiky – rod mal taký (fyzický) rys, tzv. 
celkový tvar [overall shape], ktorý ho odlišoval od 
iných – kým druh (species) bol definovaný cez ďalšie 
odlišnosti, predovšetkým tým, že jeden druh sa 
odlišoval od druhého cez nemožnosť vzájomného 
kríženia [inbreeding].243  

Ak vezmeme do úvahy, že slovo rasa v polovici 
18. storočia – napríklad v Diderotovej a 
D’Alembertovej L’Encyclopédie (1751–1772) – 
popisovalo akýsi nejasný genealogický pôvod, 
potomstvo či vznešenú líniu, potom platí postreh 
filozofa C.-O. Dorona, že v Linného systéme nemohol 
byť genealogický význam slova rasa využiteľný: 
„genealogické rasy“ neboli vecou v prírodnom svete. 
Vo svete prírodných vecí, vo svete fyzických tvarov, 
im nič neodpovedalo. A i keď Linné pripisoval daným 
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varietám Homo aj niektoré – z nášho pohľadu – 
„vnútorné vlastnosti“, nehovoril o ich „dedičnom“ 
prenose na ďalšie generácie;244 genealogický význam 
rasy nebol v taxonomickej klasifikácii použiteľný.245    

 
Varieta ako rasa 

 
Keby ďalšie generácie naturalistov, ako 

zaujímavo upozorňuje sociológ Michael Banton, písali 
v latinskom jazyku, mnoho nejasností vôkol slova 
rasa by neexistovalo.246 V 18. storočí ale prírodovedec 
Georges-Louis Leclerc de Buffon v jeho vplyvnom 
kompendiu Histoire naturelle, générale et particulière 
(Prírodné dejiny, všeobecné a špeciálne 1749–1789) 
prekladá Linného varietas slovom rasa:  

 
(...) rasy v každom druhu zvierat sú iba trvalé 
variety [variétés constantes], ktoré neustále 
pretrvávajú v generáciách narozdiel od 
rastlinných druhov [espèces végétales], kde 
nenachádzame rasy, žiadne dostatočne 
nemenné variety, ktoré by pretrvávali pri 
reprodukcii.247 
 
Buffon využil genealogický význam slova rasa, 

existujúci vo francúzskom jazyku, vo významne 
„pôvodu“. V L’Encyclopédie (1751–1772) slovo rasa 
označovalo ľudstvo so spoločným pôvodom (race 
humaine, race dʼAbraham) alebo kráľovskú dynastiu 
(race des Capétiens).248 Vo francúzštine ale 
neexistovalo slovo, ktoré by malo význam fyzicky 
definovanej podskupiny: na označenie takejto 
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podskupiny sa využíval Linného latinský termín 
varietas ako „podskupiny“ v rámci jediného ľudského 
druhu (species), ktorý mal spoločné niektoré 
vonkajšie fyzické znaky.249 Buffon ale preložil 
taxonomický latinský termín varietas ako race – 
s využitím genealogického významu slova rasa vo 
francúzskom jazyku – ako neustále pretrvávajúcu 
jednotnú líniu generácií. Takže vágny genealogický 
význam slova rasa sa náhle začleňuje do 
prírodovedeckého (naturalistického) skúmania, čím 
došlo, slovami antropológa Iva T. Budila, na 
„integráciu dejín do prírody“.250 Výsledná rasa – mix 
genealogického („pôvod“) a typologického („výzor a 
tvar“) významu slova rasa – je podľa Buffona 
identifikovateľná fyzickým výzorom, ale zároveň 
označuje „niečo“ hlbšie, „niečo“, čo sa „presúva“ 
z generácie na generáciu.251 Filozof Thierry Hoquet 
poznamenal, že tento prenos z generácie na 
generáciu, teda genealogický význam slova rasa ako 
pôvodu – ktorý do Buffona vchádzal z antických 
a biblických genealogických rodokmeňov – mení 
Buffon na „pohlavnú“, reprodukčnú „genealógiu.“252 
Buffon opísal rasou akýsi vnútorný medzigeneračný 
prenos neempirického „niečoho“, čo je však možné 
empiricky pozorovať prostredníctvom vonkajších 
znakov ľudského tela, predovšetkým cez farbu kože:  

 
Forma farby kože je dosiaľ (...) jeden 
z charakteristických znakov odlišnosti u človeka 
a najhodnejší pozornosti pre jej najľahšie 
využitie.253  
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U Buffona teda dochádza k zmiešaniu 
genealogického a typologického významu slova rasa, 
ktoré v 19. storočí, keď vedecké bádanie opúšťa 
autoritu Biblie, umožní začleniť rasu do „evolúcie“, 
a zároveň do „prírody“, avšak bez toho, aby slovo 
rasa získalo „status“ presne definovaného pojmu.  

 
Taxonómia 
 

V typologickom význame slova rasa sa 
následne stretávame s definovaním určujúcim 
charakteristické vlastnosti (obsah) pojmu, pomocou 
ktorých sa vymedzujú („generalizujú“) „veci“ (či 
„predmety“) vo svete (napríklad: sfarbenie kožného 
pigmentu, farba očí, veľkosť lebky, výška) pod jeden 
zastrešujúci pojem (rasa). Takáto definícia pojmu 
(rasa) využíva postup, ktorý vyčleňuje „veci“ (či 
„predmety“), ktoré pod daný pojem spadajú. Takže 
aby sme mohli hovoriť o definícii nejakého pojmu, 
musíme určiť také „veci“ („predmety“, znaky, prvky, 
črty), ktoré nevyhnutne [necessity] a dostatočne 
[sufficiency] spadajú pod daný pojem: výfuk a štyri 
kolesá nebudú predmety („veci“), ktoré spadajú pod 
pojem stolička.254  

Takéto vyčleňovanie predmetov („vecí“) sa 
však v konečnom dôsledku stáva iba štatistickým 
súborom nakopenia istých hromadných javov (v 
prípade rasy ide o súbor niektorých spoločných 
fyzických znakov), takže tzv. rasové znaky sú iba 
štatisticky určiteľné. Takéto definovanie pojmu má 
preto viaceré slabiny, jedna z nich je konceptuálna 
nejasnosť [Conceptual Fuzzines]. V mnohých 
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prípadoch nie je jednoznačne zrejmé, ktoré „veci“ 
(„predmety“) spadajú pod daný pojem nevyhnutne 
a dostatočne.255 Takže v prípade pojmu rasa sa 
môžeme pýtať, ktoré fyzické „znaky“ máme 
považovať za „skutočné rasové znaky“, nie iba za 
štatisticky stanovené rasové znaky. Sociológ Mathias 
Bös preto v problematike rasy upozorňuje na tzv. 
Definitionsprobleme: „Prvý metodologický problém 
leží (...) v neurčitosti kritérií, v definovaní (...).256 

Otázka znie: aký súbor „vecí“ („predmetov“) 
spadá pod pojem rasa? „Označuje“ slovo rasa nejakú 
skupinu ľudí, ktorá má podobné niektoré vonkajšie 
fyzické znaky? (napríklad sfarbenie kožného 
pigmentu, tvar lebky)? Označuje rasa niektoré 
spoločné biologické znaky zdedené po predkoch, 
ktoré poukazujú aj na nejaké spoločné charakterové 
a mentálne vlastnosti (napríklad výšku hodnoty IQ), 
viazané na daný fyzický výzor?257 Je rasa pomocnou 
kategóriou, výsledkom mentálnych procesov, ktorými 
myseľ spracováva a organizuje našu skúsenosť?258 Je 
rasa dôsledkom stretu Európy s odlišnými etnikami, 
pričom tento kultúrny stret vytvoril klasifikácie, 
ktoré odpovedali vtedajším stereotypom 
a predsudkom?259 Alebo je rasa svojvoľným 
zadeľovaním do skupín, a tak, ako napríklad množina 
„krásnych žien“, je rovnako množina „bielych ľudí“ 
neurčitou množinou, vyznačujúcou sa 
„neprítomnosťou jasne definovaných kritérií 
zaradenia do danej množiny“?260  

A práve začlenenie rasy do „prírody“ postupne 
narazilo na spomínaný Definitionsprobleme, ktorý sa 
vynoril v okamihu, keď sa vo vedeckom výskume 
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presadila všeobecne prijímaná definícia pojmu druh 
(species). Jedným z vedcov, ktorí hrali kľúčovú rolu 
v zavedení jednoznačnejšej definície pojmu druh, bol 
biológ Ernst Mayr. Pojem druh (species) je podľa 
neho na prvom mieste všeobecný termín, ktorý 
označuje  

 
(...) triedu podobných vecí, ku ktorej bolo 
pridané meno. Najčastejšie je tento termín 
aplikovaný na živé organizmy ako vtáky, ryby, 
rastliny či stromy, ale rovnako bol využívaný 
pre neživé objekty, a dokonca aj pre ľudské 
artefakty. 261 

 
Pojem druh (species) 
 

Takýto všeobecný termín je preto potrebné 
upresniť a rozdeliť na typologický, nominalistický 
a biologický pojem druhu. Typologický pojem druhu 
zaraďuje všetky pozorované veci (a teda aj ľudské 
bytosti) do limitovaného počtu „univerzálnych“ typov 
podľa ich morfologickej (vonkajšej) podobnosti 
(napríklad: „čierne“, „biele“, „žlté“ rasy). 
Nominalistický pojem druhu takéto univerzálne typy 
zásadne odmieta, pretože podľa nominalizmu 
existujú iba individuálne veci (individuálne ľudské 
bytosti) a pojem druh je preto nadbytočnou 
„univerzáliou“. Biologický pojem druhu využíva 
kritérium „reprodukčnej komunity“, takže druh 
(species) bude ekologicko-genetická populácia, ktorá 
je reprodukčne izolovaná od inej takejto populácie. 
Biologický pojem druhu nehovorí o akýchsi 
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univerzálnych typoch, pretože takáto definícia druhu 
je relačný pojem [relational term], definuje vzájomný 
vzťah medzi dvoma populáciami.262 Demarkačnou 
líniou medzi dvomi populáciami teda nie je ich 
fyzický výzor (napríklad sfarbenie kožného 
pigmentu), ale nemožnosť vzájomného kríženia, 
a táto nemožnosť vzájomného kríženia sa týka 
prostredia (reprodukčná izolácia), geografie 
(environmentálne rozdiely) a morfológie (fyzická 
nekompatibilita).263  

Ak uvedené rozdelenie týchto rôznych pojmov 
druhu aplikujeme na pojem rasa, potom pojem rasa 
nie je možné použiť v nominalistickom význame (rasa 
by sa stala nadbytočnou univerzáliou), ani 
v biologickom význame (medzi odlišnými ľudskými 
skupinami existuje možnosť vzájomného kríženia). 
Takže jediná možnosť zaradenia rasy do „prírody“ je, 
využiť ju v typologickom význame, kedy dochádza ku 
kategorizácii podľa niektorých podobných vonkajších 
fyzických znakov (predovšetkým podľa sfarbenia 
kožného pigmentu či veľkosti lebky). Súbor týchto 
niektorých podobných vonkajších fyzických znakov sa 
následne môže zavádzajúco prehlásiť za „univerzálne 
rasové typy“. A najväčší problém s takouto 
univerzálnou typologizáciou ľudských skupín je ten, 
že sa k nej môžu prideliť – a to iba podľa vonkajších 
fyzických znakov – aj nejaké „absolútne 
charakteristiky“ (napríklad: rasa x je lenivá), čo, ako 
tvrdí Ernst Mayr, popiera závery populačnej zoológie 
[population zoology]. 
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(...) už dvaja jednotlivci sú vzájomné odlišní a 
prostredie spolu s genetickými predpokladmi 
vytvára takmer každý znak“.264   
  
Kým v 18. a na začiatku 19. storočia vyjadrovalo 

slovo „druh“ nemennú stabilitu, akúsi stabilnú 
typologickú šablónu a každý druh bol stvorený 
Bohom, každý druh mal od Boha priradenú určitú 
geografickú oblasť, tak po uverejnení Darwinovej 
knihy O pôvode druhov (1859), sa táto predstava 
druhu, ako stabilného a menného typu, zrútila. 
Darwin videl druh (species) ako abstrakciu, pre 
Darwina predstavoval druh menlivú a dynamickú 
populáciu len ako „zhluk“ jednotlivcov. V príklade 
biológa Jana Sappa sme síce schopní od seba odlíšiť 
rôzne druhy (smrek od jedle), ale v rámci druhu 
(smrek) existuje nemierna variabilita konkrétnych 
smrekov.265 Biológ Jaroslav Flegr upozorňuje, že 
aktuálne existuje minimálne tridsať veľmi odlišných 
definícií druhu. Pre pohlavne rozmnožujúce sa druhy 
platí tzv. definícia biologického druhu (izolačná 
definícia druhu), avšak: „Hlavným problémom tejto 
definície je, čo znamená 'môžu sa „rozmnožovať' (...) 
Toto vymedzenie však platí iba v danej dobe a na 
danom mieste.“ Flegr preto tvrdí: „Druh je 
s najväčšou pravdepodobnosťou síce praktická, ale 
zároveň úplne umelá kategória.“266 

 
„Kostlivec v skrini“ 

 
Zavedenie všeobecne prijímanej definície pojmu 

druh (species) a jej aktuálne spochybňovanie vedie k 
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dôsledku, že typologický význam slova rasa (rasa ako 
druh) sa vo vedeckej oblasti stal obskúrnym, ťažko 
definovateľným pojmom. No navzdory kritickému 
spochybneniu vedeckej validity pojmu rasa 
v prírodných vedách, zostal – hlavne v spoločenských 
vedách – a to práve genealogický význam slova rasa, 
tým pomysleným „kostlivcom v skrini“. Sociológ 
Mathias Bös upozorňuje, že po druhej svetovej vojne 
sa namiesto slova rasa presadilo slovo „etnicita“, 
pretože genealogický význam slova rasa – rasa ako 
spoločne zdieľaný pôvod, línia, genealógia – bolo 
možné prepísať ako „ethnos“ vo význame „údajný 
spoločný pôvod, prehlásenia o zdieľanej histórii“, i 
keď táto nová „etnická identita“ nemusela, tak ako 
pôvodný pojem rasa, implikovať aj „rozdiely v 
hodnote“.267 Výstižne k tomu poznamenal historik 
Šlomo Sand:  

 
Ethnos sa tak nestal iba historickým 
a kultúrnym útvarom, ale aj nejasnou entitou 
starobylého pôvodu, v ktorej jadre leží 
subjektívny význam príbuznosti, nadchýnajúci 
tých, čo v neho veria, podobne, ako sa to 
podarilo rase v devätnástom storočí.268 
 
Pravdepodobne by už malo byť zrejmé, že 

ťažkosti s pojmom rasa spôsobuje jeho polysémia. 
Pojem rasa je mnohoznačný, viacvýznamový a závisí 
od kontextu, v ktorom je používaný. 
Viacvýznamovosť pojmu rasa umožňuje kritiku rasy 
z pozície, kedy rasu nekritizujeme ako zavádzajúcu 
pseudo-vedeckú kategóriu, ale v tom zmysle, že 
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jednoznačné definovanie pojmu rasa je prakticky 
nemožné. Historik Benjamin Isaac poukázal na to, že 
aj slávne Vyhlásenie o rasách z pozície UNESCO, 
zásadne trvajúce na rovnosti rás, predpokladá 
existenciu (troch) rás.269 Aby sme vôbec mohli 
hovoriť o rovnosti rás, musíme – paradoxne – 
ponúknuť nejakú definíciu rasy. To znamenalo 
prikloniť sa k nejakej definícii, a tým, slovami 
antropológa Ashleyho Montagu, 

 
(...) vztýčiť vôkol nej hrozivú terminológiu 
a metodológiu a nahovoriť si, že sa zaoberáme 
objektívnou realitou. 270 
 
Avšak, ak nemá pojem rasa definíciu, na ktorej 

by bolo možné sa jednoznačne zhodnúť, tak snaha 
dosiahnuť rovnosť medzi fyzicky odlišnými 
populáciami cez pojem rasa (alebo „etnicita“), 
prinesie viac problémov než riešení. Všeobecne 
prijímané odborné kritériá pre definovanie nejakej 
„rasovej“ skupiny totiž neexistujú. Benjamin Isaac sa 
odvoláva na Oxford English Dictionary a cituje, že 

 
(...) pojem [rasa, MH] je často využívaný 
nepresne: neexistuje všeobecne akceptovaná 
klasifikácia alebo terminológia, a to dokonca 
ani medzi antropológmi. 271 
 
Môžeme teda povedať, že pred odborníkom 

píšucim o rasách, stojí požiadavka definície pojmu 
rasa. Ak daný odborník neozrejmí, s akou definíciou 
pojmu rasa pracuje, ako by potom mohol k tomuto 
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neurčitému pojmu pridávať ďalšie kritériá (od 
fyzického výzoru, cez mentálne a charakterové 
vlastnosti)? A ak daný odborník ozrejmí, s akou 
definíciou pojmu rasa pracuje, potom by nemal mať 
problém so skutočnosťou, že sa tým vystavuje kritike 
od iných odborníkov. Je možné tvrdiť, že rasy sú 
„farebné skupiny“, „biologické druhy“, „genetické 
zhluky“, „geografické zhluky“ či „sociálne 
konštrukty“ – avšak každé z týchto tvrdení platí len v 
danej „interpretačnej bubline“. Ako príklad môžeme 
zvoliť antropológa Carletona S. Coona, ktorý písal 
o využití kostrových pozostatkov a vonkajších 
antropometrických dát pre potreby určenia 
somatického typu bielej rasy [white race]. Pod rasou 
chápal  

 
(...) skupinu ľudí, ktorí zdieľajú väčšinu ich 
spoločných fyzických charakteristík a dodal, že 
najdôležitejší fakt o rase je ten, že rasa je 
entita, i keď zle definovaná, ktorá nie je nikdy 
statická, ale vždy v procese zmeny. 272 
 
Coon písal o rozdielnej veľkosti lebiek u ním 

definovaných rás či o odlišnom fyzickom výzore rás – 
a môžeme kritizovať jeho, dnes už nepoužívanú, 
metodológiu merania antropometrických dát, jeho 
vlastný výber tzv. rasových znakov, alebo jeho 
interpretáciu získaných dát – ale Coon nepísal 
o zákaze miešania rás, ani o vylúčení (až vraždení) 
niektorých rás zo spoločnosti. 
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07 
RASOVÁ IDEOLÓGIA: RASIZMUS 
 

„I have a lot of relatives who survived the Holocaust. 
They are prepared for things to cease to be normal 
very quickly because that was their experience“. 

(Mám mnoho príbuzných, ktorí prežili holokaust. Sú 
pripravení na to, že veci prestanú byť normálne 
veľmi rýchlo, pretože taká bola ich skúsenosť) 

BARRY MEHLER. In: ANGELA SAINI: Superior: the 
Return of Race Science (2019), s. 289. 

 
Retrospektívne označenie 
 

Postoje, názory, doktríny, konanie, činy, ktoré 
dnes voláme rasizmus, predchádzali zavedeniu 
samotného pojmu rasizmus do lexikónu západných 
jazykov. Najprv existovali relatívne podobné sociálne 
fenomény, ktoré sa až retrospektívne zastrešili 
jedným spoločným pojmom (rasizmus). To znamená, 
že pojem rasizmus sa vytváral ako „ideálny model“ 
slúžiaci na pomenovanie istých typov postojov, 
názorov, doktrín, konaní, činov.273 Je zrejmé, že 
takéto retrospektívne označenie relatívne 
homogénnych sociálnych fenoménov jedným 
pojmom, sa nemohlo vyhnúť otázke ohľadom 
významu samotného slova rasa: už so samotného 
pojmu rasizmus je zrejmé, že keď nazývame nejaký 
postoj, názor, doktrínu, čin či konanie rasizmom, 
potom sa pri tomto postoji, názore, doktríne, čine či 
konaní stretávame s (implicitným alebo explicitným) 
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využitím nejakého významu slova rasa. Sotva 
môžeme hovoriť o rasizme, ak napríklad nejaký 
človek (implicitne alebo explicitne) nevyužíva ako 
motív svojho útoku na iného človeka nejaký 
konkrétny význam slova rasa: inak by sme rasizmom 
mohli (zavádzajúco) označiť rôzne medziľudské 
konflikty, necitlivosť, antipatiu, ignoranciu, 
predsudky, negatívne stereotypy, či zlyhania 
v komunikácií. 

Zároveň, pojem rasizmus nemá dlhú históriu a 
až objavenie sa fašizmu v 30. rokoch 20. storočia sa 
stal tou udalosťou odhaľujúcou jeden konkrétny 
význam slova rasa, ktorý sa použil na „triedenie 
ľudí“, a to s fatálnymi dôsledkami pre milióny ľudí. 
História slova rasizmus ukazuje na súvislosť medzi 
rasizmom a fašizmom.274      
 
Pojem rasizmus I. 

 
Slová rasista (raciste) a rasizmus (racisme) sa 

prvýkrát objavujú vo francúzskom jazyku. Prvé 
zdokumentované použite slova rasista (raciste) 
v západných jazykoch, použil v roku 1895 francúzsky 
novinár Charles Maurras počas tzv. Dreyfusovej 
aféry. Charles Maurras obhajoval ideu „čistého 
Francúzska“ cez jednotu zvykov (moeurs), ducha 
(esprit), jazyka (langue) a krvi (sang), a túto jednotu 
zastrešil slovom rasa (race). A Maurras vyjadril svoje 
presvedčenie, že existuje „francúzska rasa“, 
prehlásením: „Je suis raciste“.275 Maurrasove použitie 
slova rasista (raciste) vyjadrovalo presvedčenia, že 
„francúzska rasa“ sa odlišuje od iných rás 
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obývajúcich územie vtedajšieho Francúzska.276 
Podobne, v roku 1897, stále počas tzv. Dreyfusovej 
aféry, charakterizoval francúzsky novinár Gaston 
Mery „skutočných“ Francúzov pomocou adjektíva 
racistes (rasistickí): „skutoční“ Francúzi majú záujem 
o integritu a zachovanie „francúzskej rasy“.277 
V tomto prípade malo slovo rasa význam 
nacionalisticko-etnickej identifikácie s „francúzskou 
rasou“. Rasa bola využitá na seba-identifikáciu, na 
odlíšenie od iných rás.278 Prvé použitie výrazu 
„rasista“ znamenalo seba-identifikáciu s „rasou“, 
ktorú citovaní autori definovali ako jednotu ducha, 
jazyka a krvi. Rasa teda nepopisovala vonkajšie 
znaky ľudského tela, ale vyjadrovala neurčité 
a nedefinovateľné vlastnosti „ducha“ a „krvi“. Od 
prvého použitia výrazu „rasista“ bola rasa, 
v uvedenom chápaní, použitá na odlišovanie a 
„triedenie ľudí“. 

V roku 1922 sa význam slova raciste mení. 
V tomto roku použil francúzsky germanista Henri 
Lichtenberger slovo raciste (rasista, rasistický) – 
ktoré preložil z nemeckého slova deutschvölkisch – na 
pomenovanie hnutia extrémnej pravice (l'extrême 
droite), pôsobiace medzi nemeckými 
nacionalistami.279 Lichtenberger využil význam slova 
völkisch, ktorý v kontexte politiky nacionalizmu 
vyjadrovalo „etnickú“ jednotu „ľudu/národa“ 
(Volkstum) založenú na spoločnom fyzickom výzore, 
minulosti, pôvode (genealógie), územia, jazyka a 
kultúry, takže toto slovo bolo možné preložiť aj ako 
raciste.280 V tom istom roku publikoval belgický 
knihovník Théophile Simar knihu o „rasových 
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doktrínach“ (doctrines raciales), v súvislosti s 
„rasistami“ (racistes) v Nemecku, ktoré chápal ako 
presvedčenie o vzájomne odlišných etnických 
skupinách, predurčených na základe ich 
prirodzenosti (natur) k pokroku alebo 
k menejcennosti, a toto presvedčenie pomenoval 
slovom „rasizmus“ (Le racisme).281 Simar bol 
presvedčený, že „rasové doktríny“ sú  pseudovedou, 
ktorá zneužíva slovo rasa, pretože obhajcovia 
„rasových doktrín“ občas chápu rasu ako farbu kože, 
občas ako národnosť, občas ako lingvistické skupiny 
a občas ako sociálne triedy.282 

V roku 1925 preložil francúzsky historik 
Edmond Vermeil, podobne ako Lichtenberger, 
nemecké slovo völkisch ako raciste, a označil ním 
rovnako hnutie extrémnej pravice, ktorá sa odtrhla 
od nemeckých nacionalistov. Slovo raciste sa vo 
Francúzsku využívalo – v rokoch 1922 až 1925 – na 
pomenovanie hnutia extrémnej pravice v Nemecku, 
ako aj ich sympatizantov, ktorí bojovali proti – 
z pohľadu extrémnej pravice – „údajným“ Nemcom, 
predovšetkým proti Židom a katolíkom.283 Rasa bola, 
na rozdiel do vyššie uvedeného významu, využitá na 
identifikáciu druhých.284 Počas rokov 1922 a 1925 sa 
slovo raciste stáva negatívnym pomenovaním 
nemeckých rasistov. V roku 1925 použil Edmond 
Vermeil aj pojem rasizmus (Le racisme):  

 
Rasizmus prehlasuje, že upevňuje 
nacionalizmus; vo vnútri [štátu] bojuje proti 
všetkému, čo nie je nemecké a mimo [štátu] za 
všetkých, ktorí nesú meno Nemci.285  
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Pri hľadaní významu slova rasa citoval Vermeil 

priamo Hitlera, ktorý v Mein Kampf prehlásil, že 
„rasa, neleží v jazyku, ale v krvi.“286 A pomocou tohto 
významu slova rasa, spresnil Vermeil svoju definíciu 
rasizmu: rasizmus je úzko spojený s nacionalizmom, 
pretože rasizmus nahradzuje pojem národ za pojem 
rasa, teda „nahradzuje politickú ideu za biologickú 
koncepciu nemeckého ľudu.“287 Z politickej idey 
národa, z nemeckého ľudu (Volkstum) sa stáva 
skupina spojená spoločnou krvou (rasou).288 V tom 
istom roku (1925) francúzsky novinár René Johannet 
vo svojej reportáži o Nemecku nazval rasistami 
(racistes) stúpencov konkrétnej nemeckej politickej 
organizácie, a to „Ludendorffovi rasisti“ („Les 
racistes de Ludendorff“). O dva roky neskôr (1927) 
vychádza v žurnále La Revue Universelle analýza 
nemeckých politických organizácií, pričom štúdia 
označila hnutie generála Ludendorffa a jeho 
sympatizantov „rasistickou stranou“ („la parti 
raciste“), ktorej kľúčové znaky boli antijudaizmus, 
antikatolicizmus a Hakenkreuz. Pomenovanie rasisti 
(les racistes) využil aj nemecký politik Ludwig 
Bergstraesser, ktorý v roku 1928 v žurnály Revue 
d'Allemagne skúmal sedem hlavným nemeckých 
strán. Podľa neho hlavnými znakmi týchto rasistov 
alebo „extrémnej pravice“ (extrême droit) boli 
antisemitizmus a nacionalizmus.289 

V roku 1935 umiera vo francúzskom Nice 
sexuológ Magnus Hirschfeld a v jeho pozostalosti bol 
objavený rukopis s názvom „Rassismus“, na ktorom 
pracoval počas rokov 1930/1935, neskôr publikovaný 
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v anglickom preklade (Racism, 1938)290. Prekladom 
jeho knihy sa slovo rasizmus prvýkrat dostáva do 
anglického jazyka, hoci Hirschfeld neponúkol žiadnu 
definíciu pojmu rasizmus.291 Iné zdroje ale uvádzajú, 
že prvé použitie slova rasizmus (racism) v anglickom 
jazyku uviedol v roku 1902 generál Richard Henry 
Pratt (1840–1924), keď odsúdil rasovú segregáciu: 

 
Segregácia akejkoľvek triedy alebo rasy ľudí od 
zvyšku ľudí zabíja pokrok segregovaných ľudí 
alebo zapríčiňuje spomalenie ich rastu. Spájanie 
rás a tried je nevyhnutné na zničenie rasizmu 
a klasizmu [classism].292 
 
Hirschfeld cituje nemeckého hygienika Maxa 

von Grubera, ktorý tvrdil, že skúmanie „pôvodu“ 
(osobnej a rodinnej histórie) presnejšie odhaľuje 
„sociálnu hodnotu“ človeka než iba povrchné fyzické 
znaky.293 Podľa Hirschfelda bol rasizmus reakciou na 
prehru v prvej svetovej vojne. Rasizmus mal obnoviť 
nízku národnú sebadôveru Nemcov, slovami historika 
Johanna Chapoutota:  

 
Hitlerovým cieľom, ktorý opakovane hlásal, 
bolo obnoviť hrdosť národa poníženého 
versaillským diktátom294  

 
a rasa mala napomôcť v identifikovaní 

„nepriateľov vo vnútri“ národa, nepriateľov, údajne 
vinných za prehru Nemcov v I. svetovej vojne. 295 
Slovo rasa „označovalo“ na jednej strane tých, ktorí 
patrili k „ľudu“ (Volkstum) (cez spoločnú krv), a na 
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druhej strane tých, ktorí k takto definovanému 
Volkstum nepatrili.  

Lichtenberger, Vermeil a Hirschfeld si všimli, 
že rasizmus nevyužíval rasu iba vo význame 
viditeľných a dedičných fyzických znakov, ale 
v zmysle prepojenia viditeľných a dedičných 
fyzických znakov znakov (napríklad tvar lebky 
a sfarbenie kožného pigmentu) aj s údajnými 
sociálnymi (napríklad pracovitosť, usilovnosť) a 
vnútornými vlastnosťami (napríklad charakteru a 
morálky). Rasa nebola len „biológia“, ale vyjadrovala, 
slovami Iva T. Budila „veľkú kolektívnu imagináciu“, 
ktorá na základe „politickej a sociálnej 
inštrumentalizácie somatických prvkov“296 
zavádzajúco a svojvoľne „vložila“ do krvi (rasy) 
„dedenie“ príslušných somatických (fyzických) 
znakov (farba pleti, očí, vlasov, veľkosť a tvar lebky), 
„dedenie“ príslušnej minulosti (pôvod, genealógia), 
„dedenie“ príslušnej kultúry (jazyk, náboženstvo, 
zvyky), „dedenie“ príslušnej „mentality“ (charakter, 
inteligencia), ako aj „dedenie“ príslušného sociálneho 
správania (pracovitosť, lenivosť). V tomto zmysle 
rasa nebola iba farba pleti, rasa nebola iba 
zadeľovaním ľudí do skupín, rasa nebola iba hocijaké 
rozprávanie o ľuďoch, ale bola významnou sociálnou 
identitou. Inak povedané, nacistický rasizmus chápal 
rasu ako „nositeľa dedičnosti“ takmer „všetkých 
mysliteľných“ vlastností človeka od fyzického výzoru, 
cez pracovitosť, inteligenciu, religiozitu, charakter, 
až po schopnosť napísať opernú partitúru. Pýtaním sa 
„na rasu“ sa nemeckí rasisti nepýtali na presný 
odtieň sfarbenia kožného pigmentu, ale na rasovú 
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identitu.297 V nemeckom rasizme sa rasa stáva 
„genetickou“ („hereditárnou“) kategóriou, ktorá je 
zároveň právnou kategóriou: Lichtenberger, Vermeil 
a Hirschfeld postrehli, že hnutie nemeckých rasistov 
využilo takto chápanú rasu ako nacionalistický 
„nástroj“, pomocou ktorého sa pokúsili identifikovať  
– a zároveň odlíšiť – „skutočných Nemcov“ od 
všetkého, čo považovali za „nenemecké“ a zabrániť 
tak ich „asimilácii“.298 Rasa sa stala kritériom, ktorý 
rozhodoval o tom, kto patrí a kto nepatrí k „národu“ 
(k rase). A Edmond Vermeil a Magnus Hirschfeld 
nazvali toto nacionalisticko-rasistické „triedenie 
ľudí“ – pomocou vyššie uvedeného významu slova 
rasa – rasizmom (Le racisme, Rassismus). 

 
Pojem rasizmus II. 

 
Prvé objavenie sa slov rasista, rasistický, 

rasizmus vo francúzskom jazyku bolo spájané 
výhradne s nemeckým rasizmom. V tomto význame 
prenikli tieto slová aj do anglického jazyka a v 40 
rokoch 20 storočia slová rasista, rasistický, rasizmus 
ešte neznamenali „anti-čierny“ (anti-Black) rasizmus 
v podobe segregácie, apartheidu, či násilnej podoby 
kolonializmu.299 Situácia sa ale mení v roku 1940 po 
publikovaní knihy Rasa: veda a politika (Race: 
Science and Politics) od antropologičky Ruth 
Benedict. Benedict v tejto knihe spísala 
pravdepodobne prvú monografiu o histórii rasizmu. 
Benedict považovala rasové znaky za dedičné 
(hereditárne) a viditeľné telesné (biologické) znaky, 
pomocou ktorých zadeľujeme ľudí do rás a dodáva:  
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Množstvo nedorozumení vôkol rasy pochádza zo 
zámeny dedičných znakov zo znakmi, ktoré sú 
získané sociálne.300  

 
Existujú znaky, ktoré sú získané učením sa 

(jazyk a kultúra), kým rasové znaky sú získané 
dedením. Jazyk a kultúru si osvojujeme z vlastného 
sociálneho okolia, nie sú „vložené“ do buniek nášho 
tela, a preto sa rasou zaoberá veda, kým jazykom 
a kultúrou história.301 Rasizmus teda nie je 
zadeľovanie ľudí do rás, ale rasizmus podľa nej 
falošne pridáva k týmto biologickým a hereditárnym 
znakom zavádzajúce hodnotenie, že niektoré tieto 
znaky vykazujú „podradní“ a „slabí a neschopní 
civilizácie“ a niektoré zase tí, ktorí sú „nadradení a 
„sú nádej sveta“.302 Rasizmus je „zastrešujúci“ pojem 
pre rôzne presvedčenia, názory, doktríny, či „teórie“, 
ktoré zneužívajú „biológiu“ na vysvetlenie sociálno-
kultúrnych javov. Podľa Benedict je teda rasizmus:  

 
[...] dogma, že jedna etnická skupina je 
odsúdená Prírodou na dedičnú menejcennosť 
(podriadenosť) a iná skupina je predurčená na 
dedičnú nadradenosť. Je to dogma, že nádej 
civilizácie závisí od eliminácie istých rás a 
udržania čistoty iných. Je to dogma, že jedna 
rasa niesla pokrok celou ľudskou históriou a 
môže sama zaistiť budúci pokrok.303  

 
Benedict prehlásila, že v Spojených štátoch sa 

rasizmus objavil v podobe doktríny o „vrodenej 
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nadradenosti nejakej triedy“ a súvisí s „veľkým 
národným rasovým problémom, s černochmi 
[Negro]“.304 Kým rasizmus nazvala „nemeckou 
rasovou ideológiou“, tak „problém s černochmi“ 
podľa nej súvisel s predsudkami a diskrimináciou, 
ktorá nevyužívala rasu (ako nemecký rasizmus) ako 
synonymum „dedičnosti“. „Problém s čiernymi 
(Negro)“ bol „sociálnym problémom“, a preto rasa 
(biologické a hereditárne znaky) nebola zdrojom 
sociálnych konfliktov. Zdrojom konfliktov, podľa nej, 
bola premena rasy na sociálnu triedu, a to 
prostredníctvom diskriminačných praktík.305 
Benedict tvrdila, že kvôli dedičstvu otrokárskeho 
systému patria čierni (Negro) do sociálnej triedy 
nízko kvalifikovanej a nízko hodnotenej pracovnej 
sily, stojacej preto na okraji spoločnosti,306 
a neskoršia asimilácia tejto sociálnej skupiny bola 
zastavená jej „premenou“ (rasizáciou) na rasu: nízke 
vzdelanie, nízka kvalifikácia a práca v slabo finančne 
ohodnotených profesiách neboli dôsledkom 
diskriminácie, ale sú „vpísané“ do ich „dedičnosti“ 
(do „buniek ich tela“, do „farby ich pleti“). 

Benedict odlíšila „americkú verziu“ rasizmu ako 
anti-asimilačnej doktríny, ktorá rasizovala sociálnu 
triedu bývalých otrokov, aby mohla prehlásiť, že 
problémy tejto skupiny presadiť sa v spoločnosti 
nemôže predošlá diskriminácie, ale ich rasa, od 
nemeckej verzie rasizmu, ktorý nevznikol ako reakcia 
na problémy s nejakou sociálnu triedou, ale ako 
nacionalistický „nástroj“, kde sa rasa využila na 
„triedenie ľudí“ na „skutočných Nemcov“ od 
všetkého, čo sa považovalo za „nenemecké“. Benedict 
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zarámcoval neskoršie diskusie o rasizme v Spojených 
štátoch dvoma tvrdeniami: (1) Správne, vedecky, 
pochopená rasa spadá do oblasti prírodných vied. 
Ľudské rasy existujú, rasu (biologické a hereditárne 
znaky) nie je potrebné problematizovať ako vedecký 
pojem. Rasizmus nie je zadeľovanie ľudí do rás. (2) 
Rasizmus „parazituje“ na vedeckom pojme rasa tým, 
že dané sociálne triedy „mení“ (rasizuje) na rasy: isté 
typy sociálneho správania zavádzajúco redukuje na 
biologické a hereditárne znaky celej danej sociálnej 
triedy. Rasizmus je teda doktrína, ktorá tvrdí, že 
mentálne a morálne charakteristiky nejakej skupiny 
(a nezáleží na tom, ako je táto skupina definovaná) sú 
nevyhnutný dôsledok spoločne zdieľanej 
„genetiky“.307 

Ďalší antropológovia využili tieto tvrdenia na 
narysovanie ostrej hranice medzi skúmaním rasy 
v kontexte štúdia biológie a morfológie (vedecký 
výskum) a skúmaním rasy v kontexte štúdia 
spoločnosti a kultúry (výskum rasizmu). Tieto 
tvrdenia sa premietli aj do neskoršieho Statement on 
Race (Vyhlásenie o rase), ktoré bolo spísané v roku 
1950 na pôde UNESCO. Statement on Race 
nevyvracalo vedeckú validitu pojmu rasa, pretože 
trvalo na tom, že biológovia využívajú tento pojem 
správne, ale odmietalo rasizáciu sociálnych tried (či 
rasizáciu sociálneho správania).308 UNESCO sa 
zmeralo na vyvrátenie nacistického rasizmu, ktorý 
považovalo za zneužitie vedeckého výskumu, za 
zneužitie vedeckej definície pojmu rasa pre účely 
politickej ideológie. Rasizmus bol videný ako falošná 
veda. Cieľom Statement on Race bolo, aby oslovení 
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vedci, pomocou vedeckého výskumu, odstránili 
zavádzajúce aplikovanie pojmu rasa, pretože sa 
domnievali, že o teoretickej jasnosti pojmu rasa niet 
pochybností. Obhajovanie pojmu rasa ako vedecky 
nespochybniteľného termínu viedlo podľa historičky 
Michelle Brattain k objaveniu sa veľkého počtu 
akademických publikácií, píšucich o vedecky 
potvrdenej predstave o vrodených biologických 
rozdieloch medzi rasami. Začali vznikať publikácie 
zaujímajúce sa o údajné prepojenie rasy 
a inteligencie, či o vplyv génov na sociálne správanie, 
pričom autori týchto publikácií sa bránili obvineniu 
z rasizmu odvolaním sa na to, že len praktizujú 
vedecký výskum. Inak povedané, navzdory cieľu 
„boja proti rasizmu“ sa ako kostlivec v skrini 
skrývalo presvedčenie o vedeckej validite pojmu rasa, 
a tento pojem sa preto nestal predmetom 
intenzívneho vedeckého výskumu a kritiky.309  

 
Rasizmus a moc 
 

Historik G. M. Fredrickson (1934–2008) sa 
nemýlil, keď tvrdil, že rasizmus odmieta, aby sa 
„druhí“ („nižšia, podradná rasa“) integrovali do 
„našej“ („vyššia, nadradená rasa“) spoločnosti, 
pretože u „druhých“ („nižšia, podradná rasa“) 
neexistujú nijaké „biologické“ a „morálne“ 
predpoklady, ktoré by im umožnili prijať „náš“ 
(„vyššia, nadradená rasa“) spôsob života, „našu“ 
kultúru, „naše“ hodnoty a postoje. A na zamedzenie 
prenikaniu týchto „nekompatibilných druhých“ 
(„nižších, podradných rás“) do „našej“ („vyššia, 
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nadradená rasa“) spoločnosti následne použijú 
obhajcovia rasizmu akúkoľvek dostupnú moc.310 
Treba ale upozorniť, že keby bol rasizmus spojený iba 
s mocou, potom by tí, čo nemajú moc – slabí 
a utláčaní – nemohli byť rasistami.311 Rasistom by bol 
iba ten, kto vlastní moc. Spájanie rasizmu výhradne 
s mocou vedie k dvom zavádzajúcim tvrdeniam. Po 
prvé, rasizmus bude len „problémom bielych“; i keď 
je historickým faktom, že práve tí, ktorí sa hlásili k 
„bielej identite/rase“, vlastnili spoločenskú a 
politickú moc, ktorú opakovane zneužívali na 
dehumanizáciu, diskrimináciu, segregáciu, 
zotročovanie až zabíjanie ľudí zaradených do 
„nebielej identity/rasy“. Po druhé, rasistami by 
nemohli byť ľudia bez reálnej spoločenskej 
a politickej moci: slabí a utláčaní (napríklad: rôzne 
menšiny) či zoskupenia pôsobiace na okraji 
spoločnosti (napríklad: extrémisti).312  

Historik Joan-Pau Rubiés preto upozorňuje, že 
je nevyhnutné, aby sme pri definovaní pojmu 
rasizmus zaviedli minimálne jedno kritérium: 

 
(...) rasizmus je použiteľný vtedy, keď niekto 
využíva na ospravedlnenie (justifikáciu) 
etnickej diskriminácie nejaký koncept rasy, 
ktorý vychádza z naturalistických (alebo 
genealogických) kritérií (...).313   

 
Problémy s pojmom rasizmus odhaľujú, že 

rasizmus nie je možné redukovať na akúkoľvek formu 
nerovnosti. Na základe vyššie uvedenej analýzy 
vidíme, že existujú, minimálne, dve, vzájomne sa 
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prelínajúce, chápania rasizmu: (1) rasizmus ako anti-
asimilačná doktrína, ktorá sociálne správanie nejakej 
sociálnej skupiny považuje (rasizácia) za prejav ich 
rasy a odmieta dané sociálne správanie vidieť ako 
dôsledok predošlej diskriminácie tejto skupiny, a to 
s cieľom takúto skupinu dehumanizovať, hanobiť, či 
inak poškodiť (napríklad odoprieť poskytovanie 
sociálnej pomoci).  Rasizmus je „zastrešujúci“ pojem 
pre rôzne postoje, presvedčenia, názory, doktríny, 
„teórie“, či konania, ktoré „parazitujú“ na vedeckom 
pojme rasa, a to preto aby isté typy sociálneho 
správania danej sociálnej triedy „zmenili“ 
(rasizovali) na hereditárne („genetické“, „dedičné“) 
znaky celej danej sociálnej triedy.  V tomto prípade je 
rasizmus chápaný ako systémový a inštitucionálny 
a odstránenie tohto typu rasizmu je spojené 
s volaním po „revízii“ celého „rasistického 
systému“.314 (2) rasizmus ako nacionalisticko-
rasistické „triedenie ľudí“ na „skutočných 
príslušníkov“ nejakého národa/štátu a na „falošných 
príslušníkov“ nejakého národa/štátu, na „parazitov“, 
či „asociálov“. Rasizmus umožňuje triediť ľudí ako 
„poštové známky“.315 V tomto prípade je rasizmus 
chápaný ako nacionalisticko-rasistická doktrína, 
ktorá nemá záujem o riešenie problémov s nejakou 
sociálnou skupinou, ale žiada zastavenie akejkoľvek 
pomoci tejto skupine, či dokonca zamedzenie „jej 
rozmnožovania“, čím inými slovami žiada o jej 
vylúčenie zo spoločnosti.316 

 
Ruptúra 
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Na základe vyššie uvedenej analýzy čelíme 
trom rôznym problémom: (1) Slovo raciste (völkisch: 
rasista, rasistickí) pomenúvalo politické hnutie 
extrémnej pravice pôsobiacich v nemeckej 
nacionalistickej pravici a označenie raciste sa 
objavuje skôr ako pojem rasizmus; (2) Rasizmus je 
„zastrešujúci“ pojem pre rôzne postoje, presvedčenia, 
názory, doktríny, „teórie“, či konania, ktoré 
„parazitujú“ na vedeckom pojme rasa, a to preto aby 
isté typy sociálneho správania danej sociálnej triedy 
„zmenili“ (rasizovali) na hereditárne („genetické“, 
„dedičné“) znaky celej danej sociálnej triedy; (3) 
Rasizmus ako doktrína – úzko prepojená 
s nacionalizmom – ktorá využila pseudo-vedeckú 
rasovú klasifikáciu na identifikáciu „nepriateľov“ 
(nemeckého) národa, ale aj na identifikáciu 
„pravých“ členov (nemeckého) národa; (4) ani pri 
použití označenia raciste, ani pri pojme rasizmus 
nedošlo ku kritickej analýze vedeckej validity 
samotného pojmu rasa.  

Táto „počiatočná ruptúra“ medzi presvedčením 
o vedeckej validite pojmu rasa a presvedčením, že 
rasizmus je zneužitím vedecky platného pojmu rasa 
spôsobila, podľa Can Yildiz a Nicholasa De Genova, že 
pri neskorších analýzach rasizmu sa: 

 
(...) teórie rasizmu ako historicky špecifického 
sociopolitického vytvárania historicky 
premenlivých rasových klasifikácií a ich 
významov, ako aj každé údajné anti-rasistické 
politiky, majú sklon sa kopiť len ako liberálne 
politiky anti-diskriminácie. V tomto 
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odmietnutí skúmania vývoja a presadenia sa 
rasizácie, takýto anemický anti-rasizmus 
znovu obnovil pojem rasizmu, ktorý je len 
o niečo viac ako predsudok a diskriminácia 
založená na fenotype a anatomických 
rozdieloch, a tým sa oživil anachronický pojem 
rasy ako ,,biológie“.317  
 
Can Yildiz a Nicholas De Genova poukázali na 

závažný problém. Rôzne prístupy ako definovať 
pojem rasizmus nedávali dôraz na skúmanie 
premenlivých rasových klasifikácií a ich významov, 
ale začali sa formovať len ako politiky anti-
diskriminácie. Povedané inak: anti-rasistické politiky 
nepokračovali v chápaní pojmu rasizmus z 30./40. 
rokov 20. storočia ako rasizácie sociálnych tried 
alebo ako „ideologického nástroja“, ktorý umožnil s 
pomocou vágneho (genealogického) významu slova 
rasa identifikovať „nepriateľov vo vnútri“ národa, 
teda umožnil „biologické“ odlišovanie medzi tými, 
kto k „národu“ patrí, a kto nie. Práve naopak, anti-
rasistické politiky začali v povojnovom diskurze 
používať pojem rasizmus na označenie rôznorodých 
typov postojov, názorov, doktrín, činov či konaní 
z dôvodu nenávisti, čo neraz končilo (a končí) vo 
vágnom definovaní rasizmu ako „nenávisti voči 
druhým“, „konaniu z nenávisti“ či „odmietaniu 
odlišnosti“. 

Snaha anti-rasistických politík definovať pojem 
rasizmus bez analýzy samotných rasových klasifikácií 
(a teda aj samotného pojmu rasa) spôsobila, že stále 
neexistuje medzi odborníkmi jednoznačná zhoda, 
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pomocou akých kritérií máme definovať pojem 
rasizmus. V odbornej literatúre existujú rôznorodé 
definície rasizmu: „genetický“, „biologický“, 
„kultúrny“, „etnopluralistický“, „inštitucionálny“, 
„každodenný“, „starý a nový“, „neo-rasizmus“, 
„pozitívny“, „nerovnostársky“ a 
„diferencialistický“.318 

Prístup povojnových anti-rasistických politík 
spôsobil, že rasizmus sa v morálnom slovníku Západu 
zmenil na vágne pomenovanie širokej škály „nerestí“ 
ako nečestnosť, krutosť, odsudzovanie, pohŕdanie, 
ignorancia či pokrytectvo. Pojem rasizmus aplikovali 
anti-rasistické politiky na označovanie rôznorodých 
konfliktov a problémov – od nízkeho zastúpenia 
„minorít“ vo filmovom priemysle cez využívanie 
názvov „minorít“ pri názve jedál (cigánska pečienka) 
či pri vtipoch o „minoritách“ 319  – hoci tieto problémy 
nemusia byť motivované rasizmom, ak vezmeme do 
úvahy jeho pôvodné významy. Dokonca, takéto 
používanie pojmu rasizmus môže viesť až k rasizmu 
bez nejakej „teórie“ rasy, čím sa pojem rasizmus 
stane „obyčajným“ synonymom akejkoľvek 
diskriminácie, vylučovania, „odmietania druhého“ či 
nenávisti.  

Pôvodný význam slova rasizmus dával 
jednoznačný dôraz na (genealogický) význam slova 
rasa, pomocou ktorého sa buď rasizovali problémy 
s nejakou sociálnou skupinou, alebo pomocou 
ktorého nacionalisti „triedili ľudí“ na tých, ktorí 
patria alebo nepatria k „národu“, teda dávali dôraz 
na „rasu“ v nacionalistickej ideológii. Naopak, 
povojnové anti-rasistické politiky tento pôvodný 
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význam slova rasizmus opustili a začali ním 
označovať až príliš rôznorodé konflikty a problémy.  

Čelíme preto otázke proti čomu „bojujú“ anti-
rasistické politiky, keď sa hovorí o „boji proti 
rasizmu“ – napokon, predpoklad, že rasizmus 
existuje, tvorí základný princíp anti-rasizmu.320 Je 
tento „anti-rasistický boj“ zameraný na (1) 
argumentáciu (vzdelávací systém) proti rasizácii 
sociálnych tried alebo proti nacionalistickému pseudo 
„biologickému“ („etnickému“) „ideologickému 
nástroju“ „pozitívnej“ seba identifikácie a negatívnej 
identifikácie druhých, alebo je zameraný na (2) 
legislatívne opatrenia („brániaca sa demokracia“) 
proti rasizácii sociálnych tried alebo proti 
nacionalistickému pseudo „biologickému“ 
(„etnickému“) „ideologickému nástroju“ „pozitívnej“ 
seba identifikácie a negatívnej identifikácie druhých? 

 
Rasová ideológia 

 
Výraz „rasová ideológia“ je výstižnejší než 

rasizmus, pretože z pojmu rasizmus nie je vždy 
zrejmé, že ide o ideológiu. Napríklad Tomáš Kamín 
a Tatiana Machalová navrhujú, že presnejšie je 
hovoriť o rasistickej ideológii.321    

Chápanie rasizmu ako ideológie je len jeden 
z prístupov. Existuje prístup, ktorý chápe rasizmus 
ako štruktúru. Prístup k rasizmu ako k „štruktúre“ 
upozorňuje na prioritu ekonomických podmienok, 
segregáciu či iných inštitucionálnych foriem 
nerovnosti, z ktorých následne povstáva rasa ako 
ideológia privilégií.322 Príkladom by mohol byť 
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otrokársky systém, ktorý spočiatku nevychádzal 
z rasy (ale z ekonomického vykorisťovania) a 
postupne sa transformoval na ideológiu rasových 
privilégií.  

Prístup k rasizmu ako ideológii – z ktorého 
vychádza táto kniha – upozorňuje na prioritu 
postojov, názorov, doktrín, činov či konaní vôkol 
istého konkrétneho významu slova rasa, z ktorých 
následne povstáva inštitucionalizovanie rasy. 
Príkladom by mohla byť kniha Mein Kampf, a teda 
názory a postoje Adolfa Hitlera vôkol istého významu 
slova rasa, ktoré sa následne po získaní moci 
transformujú do nemeckých zákonov a fungovania 
štátnych inštitúcií.  

Dôvod prečo táto kniha preferuje výraz „rasová 
ideológia“ (namiesto „rasistická ideológia“) je, že 
považuje samotný pojem „ideológia“ za „negatívny“. 
Ideológovia sa sami prehlasujú za takých, čo stoja na 
strane „dobra“ a ich oponenti sú odsunutí do 
priestoru „zla“.323 Ideológia je suma myšlienok, 
ktorej cieľom nie je hľadanie presných a vedeckých 
definícií (iba zdanlivo), ale úsilie budovať nejakým 
„vyšším princípom“ (napríklad „rasovým“, 
„národným“, „náboženským“) obhajovaný 
spoločensko-sociálny poriadok. A z „povinnosti“ k 
tomuto „vyššiemu princípu“ sa obhajca danej 
ideológie domnieva, že má „právo“ vylúčiť až zničiť 
všetkých zástancov myšlienok, ktoré sú považované 
za „zlo“. Ideológia je teda „teoretická konštrukcia, 
ktorá má legitimizovať mocenské nároky určitej 
sociálnej skupiny“.324  
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Rasizmus ako „anti-asimilačná doktrína“ 
 
Sociologička Colette Guillaumin ponúka 

zhrnutie posunov významov slova rasa: (1) kým – ako 
sme to mohli vidieť pri skúmaní etymológie slova 
rasa – rasa bola spočiatku aplikovaná len na 
„vznešené rodiny“, na „ušľachtilé, aristokratické“ 
rody a (2) bola „temporálnou“ kategóriou; rasa sa 
týkala pôvodu, genealógie, histórie, a vyjadroval tak 
„legálny“ status v spoločnosti; postupne sa ale rasa 
(3) začína používať na popis sociálnych skupín 
a stáva sa (4) „genetickou“ („hereditárnou“) 
kategóriou.325  

Ako už bolo spomenuté, slovo rasa nemalo vo 
svojich začiatkoch etnický význam, ale význam 
(„vznešeného“ (po)krvného) pôvodu, rodokmeňu, 
línie, potomstva a popisoval sociálne skupiny 
(komunity). Tento význam sa postupne mení z 
pôvodu, rodokmeňu a línie na význam „dedičnosti“, 
na „genetický“ význam a začína sa využívať na popis 
„genetických komunít“. Tak napríklad označenie 
„Čierny“ (alebo „Biely“) spočiatku vyjadrovalo 
sfarbenie kožného pigmentu, fyzický znak, no 
následkom rasizácie sa označenie „Čierny“ (alebo 
„Biely“) transformuje na „geneticko-sociálny“ 
znak.326  

Na základe tejto analýzy môžeme definovať 
rasovú ideológiu (rasizmus) ako aplikácia 
„ideologického nástroja“, ktorý umožňuje pomocou 
(genealogického, hereditárneho) konceptu rasy, 
triediť ľudí ako „poštové známky“.327 Je to „metóda“, 
pomocou ktorej je údajne možné zaraďovať 
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(rasizovať) konkrétnych ľudí do uzavretých skupín 
(rás), odlišujúcich sa nielen fyzickým výzorom, ale aj 
„morálkou“, „charakterom“ či „kultúrou“ („vyššie“ a 
„nižšie“ rasy, „kultúrnejšie“ a nekultúrne“ rasy atď.). 
Zároveň je obhajca tejto „metódy“ presvedčený o 
„vedeckej platnosti“, o „objektívnej platnosti“ 
takéhoto (svojvoľného) zaraďovania ľudí do rás.  

Rasová ideológia súperila (a súperí) s inými 
ideológiami, ako napríklad s „vedeckým 
komunizmom“. Podobne ako táto ideológia rovnako 
aj rasová ideológia ponúka vlastné doktríny a 
programy na „rekonštrukciu“ spoločnosti, ktoré sú 
založené na prijatí nejakej konkrétnej rasovej 
klasifikácie, a teda na prijatí nejakej konkrétnej 
definície pojmu rasa. Dôsledkom rasovej ideológie je, 
že zdanlivo neutrálna „filozofická“ diskusia o rasách 
sa môže stať programom politickej strany. To 
znamená, že rasistická politická strana sa môže 
voľbami dostať k moci v nejakom štáte a môže prijať 
rasové zákony, a tým zakladať konkrétne inštitúcie, 
ktoré sa budú zaoberať „škodlivými rasami“ 
(„asociálmi“ či „parazitmi“) a ich vylúčením zo 
spoločnosti.328 Skutočné nebezpečenstvo s rasovou 
ideológiou nastáva vtedy, keď sa daný štát rozhodne, 
že využije všetky svoje nástroje (zákony, políciu, 
inštitúcie atď.), aby vyradil na okraj, okradol až 
vyvraždil údajne „škodlivé rasy“ („asociálov“ či 
„parazitov“). I keď sa zdá, že tieto rasistické štátne 
opatrenia majú vylúčiť len „škodlivé rasy“ – nie je to 
tak. V tomto štáte nie je nikto v bezpečí. Takýto štát 
začne hovoriť o „vnútorných nepriateľoch“, bude 
zatvárať opozíciu, tzv. nelojálnych občanov, či trestať 
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tých, čo pomáhajú „škodlivej rase“. Takýto štát 
zaútočí na každého. Bez tejto inštrumentalizácie a 
inštitucionalizácie rasovej ideológie by bola rasová 
ideológia iba jedným z okrajových a zavádzajúcich 
diskurzov „triedenia ľudí“ na tých, ktorí patria alebo 
nepatria k „národu“, na základe ktorého sa prívrženci 
tejto ideológie usilujú interpretovať časť dejín.329 

Rasistom je potom človek, ktorý – už po 
aplikovaní vyššie uvedenej „metódy“ „triedenia ľudí“ 
(teda už „pracuje“ s tým, že ľudské bytosti sú 
zatriedené do príslušných rás) – konkrétne koná voči 
ním chápaným „podradným rasám“ (napríklad má 
zámer ich vylúčiť zo spoločnosti).  

Z tohto rozdelenia – (1) rasová ideológia 
(rasizmus): Rasizmus je „zastrešujúci“ pojem pre 
rôzne postoje, presvedčenia, názory, doktríny, 
„teórie“, či konania, ktoré „parazitujú“ na pojme 
rasa, a to preto aby isté typy sociálneho správania 
danej sociálnej triedy „zmenili“ (rasizovali) na 
biologické a hereditárne („genetické“, „dedičné“) 
znaky celej danej sociálnej triedy, a to s cieľom 
takúto skupinu dehumanizovať, hanobiť, či inak 
poškodiť (napríklad odoprieť poskytovanie sociálnej 
pomoci); ako aj: (2) rasizmus ako doktrína – úzko 
prepojená s nacionalizmom – ktorá využíva pseudo-
vedeckú rasovú klasifikáciu na identifikáciu 
„nepriateľov“ národa, ale aj na identifikáciu 
„pravých“ národa – vyplýva, že nie každá rasová 
klasifikácia (zaraďovanie ľudí do rás) je rasizmus. 
Rasová ideológia je aplikácia „nástroja/metódy“, 
v ktorej má slovo rasa konkrétny význam, a to taký, 
ktorý agresor využíva ako svoj motív pri útoku na 
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iného človeka. Nazvime tento význam slova rasa 
(nižšie zavedieme jeho definíciu) rasistický. Existuje 
teda zásadný rozdiel medzi rasistickými 
klasifikáciami (umožňujú justifikáciu / 
ospravedlnenie diskriminácie) a rasovými 
klasifikáciami (neumožňujú justifikáciu / 
ospravedlnenie diskriminácie). Rasová ideológia 
používa také klasifikácie, ktoré využívajú rasistický 
význam slova rasa, pretože rasistický význam slova 
rasa napomáha agresorovi ospravedlniť jeho 
nenávisť, dehumanizáciu, vylučovanie, diskrimináciu, 
agresívny útok až vraždenie.  

O rasistickom konaní preto nie je možné 
hovoriť, ak motív pri útoku na iného človeka 
nevychádza z rasistického významu slova rasa. Sotva 
môžeme hovoriť o rasistickom útoku, ak agresor 
nepoužíva ako motív svojho útoku na iného človeka 
rasistický význam slova rasa. Existuje totiž také 
zaraďovanie ľudí do rás, ktorého cieľom je 
ospravedlniť nenávisť, dehumanizáciu, vylučovanie, 
diskrimináciu, agresívny útok až vraždenie, ale 
existuje aj také zaraďovanie ľudí do rás, zaraďovanie, 
ktoré nemá nič spoločné s tzv. „ľudovým“ až 
rasistickým chápaním rás ako „geneticky“ 
izolovaných „farebných“ („národných“, „etnických“, 
„biologických“) skupín, majúcich spoločný pôvod, 
spoločný („jednotný“) fyzický výzor (farbu pleti) 
a spoločné charakterové vlastnosti. Takéto 
zaraďovanie ľudí do rás neumožňuje justifikáciu / 
ospravedlnenie etnickej diskriminácie. 

Malo by už byť zrejmé, že rasová ideológia musí 
nejako súvisieť s rasistickým významom slova rasa, 
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inak by sa za rasovú ideológiu mohli považovať 
akékoľvek formy predsudkov, antipatie, 
diskriminácie či „odmietanie druhého“. Rasovú 
ideológiu motivuje rasistický význam slova rasa 
(ktorý si sám pre seba skonštruoval samotný rasista, 
napríklad Adolf Hitler), a toto chápanie rasy využíva 
na presadenie svojej vízie sveta (ideológia). Rasová 
ideológia má svoj „tvrdý význam“ pokiaľ využíva dva 
„prístupy“: dehumanizácia a antipatia. Rasistická 
dehumanizácia, ktorú nemusí hneď sprevádzať 
násilie, znamená považovať druhého, zaradeného do 
danej rasovej skupiny, za automaticky („biologicky“, 
„geneticky“, morálne, intelektuálne, charakterovo, 
kultúrne, „civilizačne“ a ľudsky) „odlišného“ na 
základe jeho fyzického výzoru a „pôvodu“. Následne 
môže rasista prijať záver, že takúto „odlišnú“ rasu 
možno vyvraždiť „bez výčitiek svedomia“. Inými 
slovami, rasista pomocou rasovej ideológie zaraďuje 
ľudské skupiny do rás, ktoré nemajú rovnakú 
hodnotu.330 Rovnako ani antipatiu nesprevádza 
okamžite násilie. Viacero otrokárov pociťovalo voči 
otrokom „otcovský záujem“, avšak sprevádzaný 
opovrhovaním, lebo otrokov nepovažovali za 
seberovných, ale za „nižšiu formu“ ľudskej bytosti. 
Rasistická antipatia smeruje na daného človeka 
z dôvodu jeho údajného „členstva“ v danej rasovej 
skupine.331  

Rasistická dehumanizácia a rasitická antipatia 
voči danému fyzickému výzoru predchádza každému 
ďalšiemu prístupu k človeku (alebo skupine), 
definovanému daným fyzickým výzorom (rasou) 
alebo „pôvodom“: napriek tomu, že človek, ktorého 
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rasista zaradí do „rasy“, môže mať vysokoškolské 
vzdelanie či „byť poctivý“ a „pracovitý“ – rasista na 
neho zaútočí, pretože „jeho rasu“ považuje za 
neustálu hrozbu. Rasistovi nejde o podporu 
integrácie „odlišných rás“, ani o dosiahnutie akejsi 
„medzirasovej harmónie“, ale útočí, verbálne alebo 
fyzicky, na každého člena danej rasy, a to bez ohľadu 
na výšku vzdelania alebo „poctivé“ správanie sa člena 
danej rasy. Rasista odmieta isté skupiny (rasy) „od 
začiatku“, chce ich „eliminovať z princípu 
samotného“332, pretože jeho motivácia vychádza 
z rasovej ideológie. A rasa má v rámci rasovej 
ideológie svoju konkrétnu definíciu: „iná“ rasa je 
„biologicky“, „geneticky“, morálne, intelektuálne, 
charakterovo, kultúrne, „civilizačne“ a ľudsky 
„odlišná“, a preto s ňou nie je možné ďalšie 
„harmonické“ spolunažívanie. Rasista chápe „nižšie 
rasy“ ako „niečo“, čo nie je možné „kultivovať“ 
výchovou, vzdelaním alebo zmenou prostredia, 
pretože „rasy“ si „od počiatku“ nesú v „sebe“ svoj 
(„biologický“, „genetický“, morálny, intelektuálny, 
charakterový, kultúrny, „civilizačný“) „osud“. Rasista 
verí v nemennosť „rás“, a preto v prípade tzv. 
„nižších rás“ presadzuje, že nijaké sociálne 
a spoločenské opatrenie (vzdelanie, podpora, 
výchova, afirmatívna akcia atď.) nebude schopné túto 
„nižšiu rasu“ zmeniť.  

 
Význam slova rasa v rasovej ideológii 

 
V rasovej ideológii sa rasa mení – z pomocnej 

klasifikácie, ktorá využíva fyzické znaky (tela) na 
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klasifikáciu ľudských populácií do rasových skupín – 
na agresívnu a vylučovaciu moc. Jeden z možných 
dôvodov, prečo sa niektoré vonkajšie fyzické znaky 
danej ľudskej skupiny (farba pleti, tvar lebky atď.) 
redukujú na označenie rasa (rasové), je ten, že tieto 
vonkajšie fyzické znaky dokážu viac-menej presne 
odlíšiť jednu ľudskú skupinu od druhej. Avšak 
obhajcovia rasovej ideológie nehovoria, že dedičné sú 
len tieto vonkajšie fyzické znaky danej skupiny, ale 
zavádzajúco dodávajú, že tieto vonkajšie fyzické 
znaky danej skupiny (rasy) sú jednoznačným 
dôkazom aj prítomnosti nemenných „biologických“, 
„genetických“, morálnych, intelektuálnych, 
charakterových, kultúrnych, „civilizačných“ 
vlastností danej skupiny, ktoré k týmto fyzickým 
znakom svojvoľne „prilepili“. Tým takýto význam 
slova rasa opúšťa oblasť vedy a je závislý od 
spoločensko-kultúrnej interpretácie. Rasa sa stáva 
pomenovaním ľudskej skupiny, v ktorej sa vonkajšie 
fyzické znaky spájajú s príslušnou spoločensko-
kultúrnou interpretáciou. V tomto zmysle nie je rasa 
pre obhajcov rasovej ideológie niečo „negatívne“ a 
„zlé“. Práve naopak. Rasová ideológia zadeľuje 
ľudské skupiny do separátnych (oddelených) rás, kde 
každá rasa má svoj vlastný „osud“ a vlastné 
„poslanie“. Rasová ideológia môže preto vystupovať 
ako príťažlivý koncept z dôvodu, že umožňuje 
preferovať jednu „rasovú skupinu“ a zásadne 
odmietať inú „rasovú skupinu“, pretože tzv. „vyššia“ 
rasa má, podľa tohto videnia, pre svet ďaleko väčší 
prínos než „nižšia rasa“. Ivo T. Budil ponúka stručnú, 
ale výstižnú charakteristiku rasovej ideológie:  
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(...) ide o prípad, keď sa rasová klasifikácia 
využíva pre presadenie a ospravedlnenie 
sociálnej hierarchie a pre reprodukciu 
sociálnej, politickej a ekonomickej nerovnosti, 
teda, keď je sociálnokultúrne redukované na 
fyzično.333 

 
V tomto zmysle môžeme považovať rasovú 

ideológiu za „materializmus“. Rasová ideológia, 
s využitím konkrétneho významu slova rasa, odmieta 
považovať každú ľudskú bytosť za nevysvetliteľnú 
(tajomnú) jedinečnú bytosť s vlastnou voľou a mysľou 
a redukuje poznanie ľudskej bytosť na prejav 
„materiálnych“, „organických“, „fyzických“, či 
„genetických“ „príčin“. Trefne to vyjadril Eric 
Voegelin: 
 

Človek ako spirituálno-telesná, historická 
substancia nemôže byť „vysvetlená“ cez niečo, 
čo je menej ako človek sám, cez jeho fysis.334  
 
 

Rasová ideológia využíva fyzickú odlišnosti 
ľudských tiel, tejto fyzickej odlišnosti pripisuje 
špecifický pôvod a pomocou tejto „rovnice“ sa usiluje 
o vybudovanie rasovo-sociálneho poriadku, pretože 
tento „poriadok“ umožňuje použitie násilnej moci na 
každé „škodlivé“ telo. Rasová ideológia redukuje telo 
„menejcenného druhého“ na „kus mäsa“, na kus 
„škodlivej matérie“, ktorej zničením sa do 
spoločnosti navráti harmónia.335  
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Masové vraždy 20. storočia ukázali, že na 
základe jedného vágneho slova rasa je možné 
mobilizovať jednotlivcov, davy, národy či štáty, aby 
po miliónoch zabíjali deti, ženy, starých ľudí, chorých 
a na pomoc  odkázaných ľudí, susedov, (bývalých) 
priateľov, politických oponentov či ľudí v susediacich 
štátoch. Vágneho slova, ktorým sa označovalo 
mimoriadne veľké množstvo rozdielnych „vecí“ od 
farby pleti, tvaru lebky, pôvodu, dedičnosti, kultúry, 
jazyka, náboženstva, etnicity, národnosti. Pozorní 
a vnímaví ľudia si uvedomili, že existuje jeden 
význam slova rasa, ktorý, len čo  sa vynorí zo stoky 
nenávisti a použije sa, dopadne na každého človeka. 
Tento význam rasy – rasistický – znie:  

Rasy sú separátne ľudské skupiny, 
identifikovateľné predovšetkým na základe farby 
pleti, ktoré sa neodlišujú iba podľa podobných 
vonkajších dedičných fyzických znakov, ale aj ale aj 
dejinne, jazykovo, mentálne, kultúrne a sociálne. 
Rozumové schopnosti (inteligencia, „mentalita“), 
morálne a charakterové vlastnosti, správanie a 
spôsob života danej rasovej skupiny neovplyvňuje 
okolité prostredie, ale sú výhradne výsledkom 
vrodených, dedičných, „genetických“ zákonitostí, 
ktoré prenášajú nevyhnutne a nemenne, danú 
mentalitu, morálku, charakter, správania a spôsob 
života do ďalších generácií v rámci tejto rasy. Takéto 
chápanie rasy falošne a zavádzajúco chápe ako 
„genetické“ aj vlastnosti, ktoré si človek osvojuje zo 
svojho sociálneho okolia (jazyk, kultúra, vzťah 
k práci atď.). „Nosiča“ týchto rozumových 
schopností, morálnych a charakterových vlastností, 
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správania a spôsobu života naprieč generáciami 
v rámci danej rasy sa, pri takomto chápaní rasy, sa 
popisuje cez vágne výrazy ako „gény“ alebo „krv“. 
Z takéhoto chápania rasy vyplýva, že jedna rasa 
(identifikovaná predovšetkým na základe farby pleti) 
je kvalitatívne („fyzicky“, „kultúrne“, „mentálne“, 
„správaním“, „charakterovo“, „civilizačne“) vyššia 
a nadradená, pretože má dedične „krajší“ fyzický 
výzor (farbu pleti), má dedične lepšie rozumové 
schopnosti, má dedične kvalitnejšie morálne 
a charakterové vlastnosti, má dedičné predpoklady 
na vytváranie „dokonalejších“ foriem spoločnosti (má 
„dokonalejší“ jazyk a kultúru) – než iné kvalitatívne 
nižšie a menejcenné rasy. Medzi rasami preto nemôže 
dochádzať k vzájomnému kríženiu ani k inej forme 
vzájomného vzťahu, pretože vyššia rasa stelesňuje 
jednoznačne hodnotnejší prínos pre planétu a 
miešaním by sa hodnota vyššej rasy stratila v 
rasovom chaose, čo by malo fatálne následky na ďalší 
pokrok spoločnosti, dokonca celej planéty. Nižšie a 
menejcenné rasy môže vyššia a nadradená rasa 1. 
v „lepšom“ prípade vedľa seba strpieť na 
pomáhajúcich pozíciách namáhavej fyzickej práce vo 
svoj prospech, teda na najnižších priečkach sociálnej 
hierarchie, pretože menejcenná rasa nie je pre svoju 
nízku „genetickú kvalitu“ schopná dosiahnuť vyššie 
sociálne, pracovné alebo intelektuálne pozície 
(menejcenné rasy sa teda samy odsúdili svojou 
„horšou biológiou“ na perifériu spoločnosti a nemali 
by žiť a pohybovať sa medzi členmi nadradenej rasy); 
alebo 2. v horšom prípade zavedie nadradená rasa 
akékoľvek opatrenia – segregáciu, sterilizácie, 
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zastavenie sociálnej pomoci až vraždenie – aby 
menejcennú rasu vylúčila zo spoločnosti. 

George L. Mosse preukázal, že rasová ideológia 
sa cez tento význam slova rasa zmocnila vlastností, 
ktoré sa v Európe považovali (a považujú) za 
preferované – sloboda, zdravie, vzdelanie, 
inteligencia, krása, pracovitosť, statočnosť, cnostný 
charakter, kultúrnosť – a „vložila“ ich do „tela“ len 
jednej somatickej skupiny. Po tomto zmocnení sa 
uvedených vlastností vystupuje rasová ideológia ako 
forma spoločenskej utópie: daná spoločnosť môže byť 
slobodná, zdravá, vzdelaná, inteligentná, krásna, 
pracovitá, statočná, cnostného charakteru, kultúrna, 
len ak vylúči skupiny (rasy), ktoré tieto preferované 
vlastnosti, kvôli svojej „podradnej rase“ nikdy 
nemôžu mať ani získať. Budúca prosperita danej 
spoločnosti závisí od vylúčenia alebo vyvraždenia 
„menejcenných rás“.336    

Rasová ideológia využíva tento význam slova 
rasa (rasistický), ktorý nemá nič spoločné 
s významom slova rasa používaným v prírodných 
vedách. Zopakujme, že nie každá rasová klasifikácia 
sa použila na podporu politík agresie, dehumanizácie, 
diskriminácie, vylučovania až vraždenia.337 
Napríklad: existujú hypotézy, že rasy sú lokálne 
(regionálne) populácie adaptované na konkrétne 
vonkajšie podmienky, tzv. ekotypy. V tomto zmysle 
môžu ľudské rasy existovať, nemajú však nič 
spoločné s tzv. „ľudovým“ až rasistickým chápaním 
rás ako „geneticky“ izolovaných, „farebných“ 
(„národných“, „etnických“, „biologických“) skupín, 
majúcich spoločný pôvod, spoločný („jednotný“) 
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fyzický výzor (farbu pleti) a spoločné charakterové 
vlastnosti.338  

Na základe odlíšenia rasových a rasistických 
klasifikácií je potrebné upozorniť, že výrazy ako 
„rasové predsudky“, „rasová diskriminácia“, „rasový 
motív“, „rasový čin“, „rasovo motivovaný trestný 
čin“, „rasovo motivované násilie“, „rasová vražda“ 
atď. sú nesprávne. Výrazy rasový a rasistický nie sú 
synonymá. Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch 
sa jedná o rasizmus, a teda ide o „rasistické 
predsudky“, „rasistickú diskriminácia“, „rasistický 
motív“, „rasistický čin“, „rasisticky motivovaný 
trestný čin“, „rasisticky motivované násilie“, či 
„rasistická vražda“.339 Ako uvádza Tomáš Kamín 
a Tatiana Machalová: 

 
Diskriminačné konanie „pre jeho rasu“ by 
nemalo byť označované a interpretované 
ako konanie „rasové“ (...). V konečnom 
dôsledku totiž vôbec nejde o príslušnosť 
napadnutých  k nejakej „rase“, ale 
o rasizmus útočníkov, ktorí sa navyše 
snažia prípadnú vinu za napadnutie 
preniesť jazykovou prešmyčkou na obeť. 
Inak povedané, využívanie výrazov „rasová“ 
vražda, „rasový“ motív, „rasový“ trestný čin 
„rasový“ kontext atď. poukazuje, či už vo 
svojej ideologickej alebo praktickej rovine 
na rasistickú podstatu problému a nie na 
existenciu „rasovo“ odlišných skupín 
ľudí.340    
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Rôznorodé významy slova rasa 
 

Rasa ako kontinentálno-kolektívna skupina 
Ak je rasa separátna ľudská skupina, ktorá je 

zároveň biologickým druhom (alebo plemenom), 
ktorá sa pre jej geografické ukotvenie v danom 
zemepisnom a klimatickom pásme adaptovala na 
dané podmienky, čím sa odlišuje od iných takýchto 
biologických druhov (rás) sfarbením kožného 
pigmentu, potom môžeme identifikovať tri takéto 
rasy („biela“, „čierna“, „žltá“). V tomto prípade by 
sme mohli milióny ľudí obývajúcich „Západ“ 
generalizovať do, napríklad, „bielej (kaukazskej) 
rasy“. Takúto „bielu (kaukazskú) rasu“ netvoria 
homogénne a rovnaké „genetické typy“ ľudí. Takéto 
použitie slova rasa vytvára z miliónov jedinečných a 
odlišných ľudí akúsi „bielu kolektívnu masu“. A je 
zrejmé, že takejto veľkej „bielej mase“ nie je možné 
pripísať spoločný pôvod, spoločný charakter, 
spoločný spôsob života, spoločné hodnoty či zvyky. 
Čím väčšie „zoskupenia“ zo vzájomne si podobných 
ľudí (napríklad: farbou pleti) vytvárame, tým viac 
čelíme nepresnostiam „na úrovni“ ich údajne 
„rovnakých vnútorných“ vlastností.341 Avšak, ako 
upozorňuje sociologička Ann Morning, je „korektné 
hovoriť o priemerných rozdieloch medzi populáciami, 
v zmysle frekvencie konkrétnych genetických 
znakov“ – no len ak hovoríme o populáciách, nie 
rasách.342 Definícia pojmu rasa ako kontinentálnej 
skupiny s danou farbou pleti ešte nemusí byť 
rasistická. Určite ale bude zavádzajúca a vedecky 
nepoužiteľná. Rasy ako kontinentálne skupiny 
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s danou farbou pleti určite neexistovali 
(a neexistujú), ale boli (a sú) generalizáciou sociálnej 
skúsenosti vedcov v 18. a 19. storočí. 

Problém s takýmto zaraďovaním ľudských 
populácií do „rasových kolektívov“ s danou farbou 
pleti – okrem toho, že je nepresné a vágne – je, že si 
málokedy „udrží“ svoje neutrálne a nepolitické 
použitie. Dlhá história používania skupinových 
farebno-rasových klasifikácií nám prináša dôkazy, že 
aj údajne neutrálne delenie ľudských populácií do 
farbených rás sa zrútilo do tendencií pripisovať 
týmto farebne odlišným rasám aj ich vnútorné 
vlastnosti. Skupinové farebno-rasové klasifikácie 
neraz viedli k tomu, že sa všetkým „členom“ danej 
farebnej rasy (napríklad „bielej“) pripísali nejaké 
kolektívne vlastnosti (napríklad, že všetci členovia 
„bielej rasy“ majú „vyššie IQ“ alebo minimálne 
„predpoklady pre vyššie IQ“). A rovnako, práve 
skupinové farebno-rasové klasifikácie tvoria aj jeden 
z kľúčových „charizmatických“ zdrojov rasovej 
ideológie. Napriek tomu, že sa rasová ideológia 
považuje, najmä po skúsenostiach s nacizmom, za 
„vražednú“ ideológiu, potenciál tejto ideológie 
primárne vychádza, čo sa môže zdať paradoxné, 
z príťažlivého sebachápania. Obhajcovia „svojej rasy“ 
vedú „boj“ o „záchranu“ hodnôt „svojej rasy“, ktorú 
považujú za jednoznačne „nadradenú“ a „lepšiu“ než 
iné.  

 
Rasa ako kolektívno-národná skupina 

Avšak takáto definícia pojmu rasa (ako 
kontinentálnej skupiny s danou farbou pleti) nestála 
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„osamote“, ale boli jej pridané aj iné, špecifickejšie, 
kritériá. Táto kontinentálna rasa s danou farbou pleti 
sa v 19. storočí „rozpadá“ do lokálnejších celkov, tzv. 
„národov“ a takémuto „rasovému národu“ nebola 
pripísaná iba farba pleti (napríklad „biela“), ale aj 
tvar lebky a jazykové, kultúrne a sociálne správanie, 
ku ktorým sa pripojili aj príslušné rozumové 
schopnosti (inteligencia, „mentalita“), morálne a 
charakterové vlastnosti a spôsob života (kultúra).343 
Práve definícia pojmu rasa ako kolektívno-národnej 
skupiny s danou farbou pleti sa zrútila do rasovej 
ideológie, pretože práve rasám, ako veľkým 
„národno-farebným kolektívom“, sa pripisovali 
údajne kolektívne a „dedične“ zdieľané hodnoty, 
rituály a symboly. Takto môže, slovami Iva T. Budila, 
dôjsť k vytvoreniu kolektívnej imaginácie v podobe 
záväznej minulosti, záväzného pôvodu, záväzných 
udalostí a heroických postáv, ktoré dodávajú 
„národu“ jeho stmeľujúci obsah. Vytvárajú sa tak isté 
kultúrne obsahy, ktoré pre daný „národ“ rezervujú 
pôsobivé a prestížne historické vzory a udalosti, 
s cieľom získať prevahu nad iným „národom“. Rasa 
potom už nie je iba esencializácia telesných rozdielov 
– v ktorej je nejaká skupina definovaná cez 
vykonštruované prepojenie jej fyzického výzoru 
(napríklad farby pleti) s jej údajnými vnútornými 
vlastnosťami – ale esencializácia telesných rozdielov 
viazaných na historické, kultúrne, náboženské 
a geografické totality.344  

 

rasa.indd   145 23. 2. 2021   22:10:38



Rasa ako kultúrno-národno-biologický typ 
Poslednou „fázou“ je premena rasy ako farebnej 

kolektívno-národnej skupiny s danou farbou pleti 
a príslušnými rozumovými schopnosti (inteligencia, 
„mentalita“) a príslušnými morálnymi a 
charakterovými vlastnosti, a spôsobom života 
(kultúra) na „kultúrno-národno-biologickú“ rasu. 
Rasa tu vystupuje ako „fyzicko-biologická entita“, 
súhrn somatických (fyzických) vlastností, ktoré 
jednotlivca s týmito vlastnosťami spájajú s inými 
jednotlivcami s týmito vlastnosťami do jednej 
kolektívnej skupiny („biologická rasa“). Zároveň je 
však táto „fyzicko-biologická entita“ aj „dejinno-
kultúrnou entitou“, v ktorej sa prepája jej „biológia“ 
s dejinami a „kultúrou“ do výsledného „mixu“: rasa 
je uzavretá skupina („kolektív“, „národ“) 
s príslušnými („biologickými“) fyzickými (farba 
pleti) a „duševnými“ („mentálnymi“ a 
„charakterovými“) vlastnosťami, tvoriacou dejiny.345  

A je to práve súčasný tzv. „nový rasizmus“, 
ktorý využíva tento význam slova rasa, pretože 
nevychádza iba z „biologickej“ hierarchizácie rás 
(konflikt „vyšších“ a „nižších“ rás), ale obhajuje aj 
„neprekonateľné rozdiely medzi kultúrne 
definovanými etnikami“.346 Nový rasizmus považuje 
tzv. „biologické znaky rás“ za sekundárne a zaujíma 
sa o „kultúrne skupiny“, ktorým pripisuje im daný, 
špecifický pôvod. Nový kultúrny rasizmus tak 
prechádza od nacistického zákazu „miešania rás“ 
k navodzovaniu strachu z „miešania kultúr“, k 
mixofóbii (mixophobos). Každá rozdielnosť má zostať 
„na svojom mieste“, nemá „prenikať“ na „nové 
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územia“. Rozdielne „kultúry“ sa nemajú miešať, čo sa 
navonok maskuje pseudo-pozitívnym tvrdením 
o „práve na identitu“. Vzbudzovanie strachu z 
métissage (z kríženia) vedie na jednej strane 
k presadzovaniu politík etnocentrizmu, nacionalizmu 
a regionalizmu a na druhej strane k odmietaniu 
globalizácie, plurality a diverzity. Obhajcovia tohto 
strachu z „miešania“ tvrdia, že čelíme údajnej hrozbe 
(„kultúrnej“) degenerácie či „kultúrnej náhrady“, 
pretože už samo slovo „miešanie“ navodzuje pocit 
ohrozenia, zániku a zničenia niečoho jedinečného, 
stabilného a pevného.347 Hoci „tradičný rasizmus“ 
hovorí o hierarchizácii „biologických“ rás, je to práve 
myšlienka údajnej nezlučiteľnosti „kultúr“, ktorá 
patrí k najdeštruktívnejším prejavom „nového 
rasizmu“. Slovami historika Miloslava Szabó:  

 
Jedným zo zásadných kritérií ideológie 
moderného rasizmu je však práve otázka 
asimilácie, jej akceptovanie, resp. 
odmietanie.348  
 
Nárast tohto nového kultúrneho rasizmu 

podnietili štrukturálne zmeny, ktoré zasiahli západné 
demokracie. Rýchla transformácia z industriálnej 
ekonomiky na postindustriálnu, politická 
internacionalizácia a globalizácia, oslabujúca 
politickú autonómiu a autoritu národných štátov 
a ich inštitúcií, zasiahla práve tie skupiny, ktorých 
sociálna pozícia závisela od „starého“ usporiadania:  
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Kým niektorí zvíťazili, iní prehrali, čo viedlo 
k pocitu úplného alebo relatívneho nedostatku 
(...) Osoby s nízkym kultúrnym kapitálom sa 
v narastajúcej miere ocitli v situácii 
sociálneho úpadku a statusovej deprivácie, čo 
ich učinilo ovplyvniteľnými politickými 
podnikateľmi, sľubujúcimi návrat status quo 
ante, a ktorí zdôrazňovali témy etnicko-
nacionálnej identity. Rovnako, kvôli pocitom 
úzkosti, frustrácie a hnevu, vychádzajúcim 
z chudoby a nezamestnanosti, ľudia v situácii 
absolútneho nedostatku začali v narastajúcej 
miere podliehať príťažlivosti politikov, 
využívajúcich xenofóbne témy (...) a začali 
obviňovať z nezamestnanosti a finančných 
problémov sociálneho štátu imigrantov.349  
 
Politická problematizácia migrácie v niektorých 

európskych štátoch existovala už v 70. rokoch 20. 
storočia – pretože prítomnosť „druhého“ umožnila 
niektorým politikom reagovať na požiadavky „zdola“, 
ktoré boli nesené zneistením z náhlej prítomnosti 
„kultúrne“ a „biologicky“ odlišných populácií.350 
Elisabeth Åsbrink uvádza, že európski pravicoví 
extrémisti v 60. rokoch 20. storočia pochopili, že ak 
chcú získať popularitu v ich boji proti 
prisťahovalectvu, musia odmietnuť „poškvrnený 
pojem rasa“ a začať hovoriť o „kultúre“.351 Následne 
začal nový kultúrny rasizmus premyslene pracovať 
s ideálom „rovnosti“ – každá „kultúra“ (rasa) má 
právo na existenciu, ale výhradne vo „vlastnej 
krajine“, vo „vlastnom prostredí“, a nemá prichádzať, 
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integrovať sa, ani asimilovať, do „kultúrne“ odlišnej 
krajiny. Navodzovanie strachu z „miešania“ opúšťa 
svoju výhradne „biologickú“ rovinu a obohacuje sa 
požiadavkou „nemiešania“ sa jazykov, náboženstiev, 
kultúr, „etník“, národov alebo štátov. 

To však neznamená, že nový kultúrny rasizmus 
opustil svoj hlavný dôraz na „biologickú odlišnosť“. 
Takpovediac, novú kariéru prežívajú slová pôvod 
a príbuznosť. Keď vzdelaní obhajcovia nového 
kultúrneho rasizmu pochopili, že pôvodný koncept 
farebných rás bol vyvrátený prírodnými 
a spoločenskými vedami, obrátili svoju pozornosť na 
pojmy pôvod a príbuznosť. Inými slovami, 
zástancovia nového kultúrneho rasizmu prešli z 
priority „povrchnej úrovne“ (fyzický výzor a farba 
pleti) na prioritu „hlbšej úrovne“ – na úroveň 
„genetického pôvodu“ a „genetickej príbuznosti“. 
Kým „starý rasizmus“ hovoril o farbe pleti, nový 
kultúrny rasizmus hovorí o farbe génov. Iba tá 
„kultúrna skupina“ (rasa), ktorá môže dokázať cez 
svoju „dlhú genetickú líniu“ (pôvod), že vždy obývala 
geografický priestor, historicky obývaný takmer 
výhradne príslušníkmi „bielej farby pleti“, si môže 
nárokovať na „kvalitné gény“. Pretože iba v tomto 
„bielom“ geografickom priestore sa zrodili 
najslávnejšie a najveľkolepejšie kultúrno-civilizačné 
„produkty“ planéty. „Geneticky“ podmienená 
usilovnosť, pracovitosť, charakter, morálka 
a inteligencia „bielej kultúry“ je dôvodom existencie 
katedrál, bohatých miest, opery, filozofie atď., 
súhrnne, „vysokej civilizačnej kultúry“ všeobecne. 
Táto „metodologická a epistemologická 
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zraniteľnosť“352 pojmu kultúra sa stáva novým 
indikátorom rasovej príslušnosti. Pre obhajcov 
nového kultúrneho rasizmu nie je iba zbytočné, ale 
dokonca „životu“ nebezpečné, prijímať na Západ 
migrantov z „cudzích kultúr“. Rovnako zbytočné je 
integrovať do akejkoľvek západnej krajiny 
„menšiny“, síce dlhodobo žijúce na území danej 
krajiny, ak „geneticky“ pochádzajú z „nebieleho“ 
geografického priestoru. Ak je civilizácia a kultúra 
Západu výsledkom výhradne „bielych kultúr 
(génov)“, potom akákoľvek skupina, ktorá pochádza 
z geografického priestoru, ktorý bol historicky 
obývaný príslušníkmi „nebielych kultúr“, nemôže 
k ďalšiemu rozvoju civilizácie a kultúry „bieleho“ 
Západu ničím prispieť, iba na nej „parazitovať“. 
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08 
RASOVÁ IDEOLÓGIA A OBČIANSTVO 
 

„Nikomu nemožno odňať štátne občianstvo Slovenskej 
republiky proti jeho vôli.“  

ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY: Prvá hlava, Čl. 5 
(2) 

 
I. 

Rasová ideológia (Le racisme, Rassismus, 
Racism), v jej pôvodnom význame definovanom 
Edmondom Vermeilom, Magnusom Hirschfeldom, 
ako aj Ruth Benedict (1) umožnila nemeckým 
nacionalistom využiť „rasu“ ako „nástroj/metódu“, 
pomocou ktorej sa pokúsili identifikovať  – a zároveň 
odlíšiť – „skutočných Nemcov“ od všetkého, čo 
považovali za „nenemecké“. „Rasa“ sa stala základom 
nacionalistickej ideológie, kritériom, ktorý 
rozhodoval, kto patrí a kto nepatrí k „národu“; (2) 
umožnila, aby v rámci politík segregácie rôzne 
postoje, presvedčenia, názory, doktríny, „teórie“, či 
konania „parazitovali“ na pojme rasa, s cieľom 
„zmeniť“ (rasizovať) isté typy sociálneho správania 
danej sociálnej triedy na biologické a hereditárne 
(„genetické“, „dedičné“) znaky celej danej sociálnej 
triedy.  

Rasová ideológia tak ponúka vlastné doktríny a 
programy na „rekonštrukciu“ spoločnosti, ktoré sú 
založené na prijatí nejakej konkrétnej rasovej 
klasifikácie, a teda na prijatí nejakého konkrétneho 
významu slova rasa. V tomto zmysle nemá „rasa“ nič 
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spoločné s prírodnými vedami, respektíve s vedou 
vôbec, ale ide, ako upozorňuje historik Jean-Frédéric 
Schaub, o „nástroj politického boja“,353 alebo slovami 
Iva T. Budila za „teóriu politiky“.354 Rasová ideológia, 
s jej využitím istého významu slova rasa ako 
základného kritéria príslušnosti alebo nepríslušnosti 
k danému „národu“ („etniku“, „spoločenstvu“), ako aj 
rasizácie istých typov sociálneho správania danej 
sociálnej triedy na biologické a hereditárne 
(„genetické“, „dedičné“) znaky celej danej sociálnej 
triedy, je preto slovami historika Clémenta Thibauda, 
v zásadnom rozpore s myšlienkou „moderného 
občianstva“ [citoyenneté moderne]: suverenity ľudu 
(demokracia), individuálnych práv, práv 
národnostných menšín, rovnosti pred zákonom, 
občianstva a ústavy.355 Podľa tohto vymedzenia sú 
demokracia a právny štát previazané na občianske 
práva, slobody a rovnoprávnosti pred zákonom. Bez 
slobodných a rovnoprávnych občanov nemožno 
hovoriť o skutočnej realizácii demokratického 
právneho štátu. Z tohto dôvodu by bez základných 
ľudských práv a rovnosti pred zákonom nemohla 
demokracia existovať, pretože by ani neexistoval 
slobodný a rovnoprávny občan, napĺňajúci svoju vôľu 
(demokracia: vôľa ľudu) tým, že slobodne deleguje 
(voľby) vlastných zástupcov realizujúcich výkon 
moci. Prepojenie demokracie a právneho štátu 
vyjadruje myšlienku, že právny štát je realizáciou 
občianskeho princípu, čo je historicky najefektívnejší 
model, ako môže slobodný a rovnoprávny občan 
kontrolovať svojich zvolených zástupcov 
vykonávajúcich moc. A práve (medzi iným) rasová 
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ideológia je útokom na túto slobodu občana v jeho 
možnosti kontrolovať vlastníkov politickej moci. 
Rasizmus pripisuje konkrétnemu jednotlivcovi, a to 
iba na základe jeho fyzického výzoru, jeho 
„biologický osud“, kde jeho „rasa“ „určuje“ jeho 
možnosť patriť alebo nepatriť k danému národu, štátu 
či spoločenstvu, či pobývať alebo nepobývať na území 
daného národa, štátu alebo spoločenstva. Taktiež, 
kým demokratické ústavy chápu každého človeka 
pobývajúceho na území štátu s danou ústavou, za 
človeka bez „biologických/rasových kvalít“, ale ako 
jedinečný „elementárny atóm“ spoločnosti, obdarený 
neodnímateľnými ľudskými právami, tak skrze 
rasizmus je každý jednotlivec vnímaný, slovami 
Georgesa Vachera de Lapouge, ktorý prirovnal rasu 
ku knihe, iba ako písmeno v knihe rasy. Písmeno 
samotné nemá nijaký význam, ale kniha áno.356 
Vidíme tu jasný konflikt medzi „biologickou 
príslušnosťou“ a ústavnou demokraciou.  

Cieľom obhajcov rasizmus, ich kľúčovou 
motiváciou, je úsilie o ich vlastné klasifikovanie ľudí 
podľa ich fyzického výzoru, a touto rasovou 
klasifikáciou spochybňujú autoritu ústavnej 
demokracie. Obhajcovia rasovej ideológie tak nie sú 
ľudia s „predsudkami“, ale ideologické hnutie 
usilujúce sa o odstránenie ochranných „bariér“ vôkol 
konkrétneho ľudského života, ktoré definuje ústavná 
demokracia. Hlavnou prekážkou obhajcov rasovej 
ideológie je legitimita ústavy. A aby bolo možné 
rasovo „predefinovať občanov“ daného štátu, a tým 
zaútočiť na ich život, musí byť odstránený (alebo 
zásadne zmenený) právny systém (ústava), ktorý ich 
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chráni. Obhajcovia rasovej ideológie tak nie sú ľudia 
s „predsudkami“, ale ideologické hnutie usilujúce sa 
o odstránenie ochranných „bariér“ vôkol 
konkrétneho ľudského života, ktoré definuje ústavná 
demokracia.357  

II. 
Rasová ideológia, tak ako sme to mohli vidieť 

v nacistickej právnej filozofii, bola „mystická náuka 
o duši ľudu“ [Volksgeist], napojenej na „rasovú dušu“ 
[Rassenseele], ktorá „žije v krvi“ [etwas im Blute 
Lebendes]. Nacistická právna filozofia presadzovala 
vytvorenie „organickej komunity“,358 ktorú, ako sme 
uviedli vyššie, „kreatívne“ popísal Carl Schmitt ako 
„druhovú jednotu“ [Artgleicheit]. A pre definovanie 
základného prvku tejto druhovej jednoty využil 
Schmitt pojem rasa [Rasse]. Občania štátu, ktorí 
neboli súčasťou tejto druhovej jednoty (rasy), tak 
okamžite stratili svoje ústavné práva. Historik 
Eduard Nižňanský upozorňuje, že už počas 
Weimarskej republiky nachádzame v programe 
nacistickej strany NSDAP „árijský“ paragraf. 
V štvrtom, piatom a šiestom bode programu 
nacistickej strany NSDAP z 24. 2. 1920 je vyjadrený 
vzťah k Židom v Nemecku. V štvrtom bode programu 
nachádzame rasovú ideológiu:  

 
Štátnym občanom [Staatsbürger] môže byť len 
súkmeňovec [Volksgenosse]. Súkmeňovcom je 
iba ten, kto je nemeckej krvi [deutschen 
Blutes], bez ohľadu na vierovyznanie. Žiadny 
Žid nemôže byť preto súkmeňovcom.“359  
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Už v roku 1920 tak môžeme vidieť, že rasová 
ideológia NSDAP jednoznačne určovala, kto by mal 
byť a kto nie štátnym občanom Nemecka. K skutočnej 
realizácii rasovej ideológie však dochádza až po 
inštrumentalizácii a inštitucionalizácii rasovej 
ideológie. Bez získania politickej moci by rasová 
ideológia NSDAP predstavovala iba jeden z 
programov politických strán vo vtedajšom Nemecku. 
Avšak po získaní politickej moci začala NSDAP 
priamo realizovať princípy svojej rasovej ideológie. 
Dňa 15. 9. 1935 prijal Ríšsky snem „Zákon o štátnom 
občianstve“. Obyvateľov nacistického Nemecka 
rozdelil na ríšskych občanov a ríšskych príslušníkov. 
Podľa zákona:  

 
Ríšskym občanom je iba štátny príslušník 
nemeckej alebo druhovo príbuznej krvi, ktorý 
svojím správaním dokazuje, že je ochotný verne 
slúžiť nemeckému národu a ríši.“  
 
To znamenalo, že (napríklad) Židia nemohli 

získať plnoprávne postavenie „nemeckého ríšskeho 
občana“.360 Pre rasovú ideológiu je zásadné „vložiť“ 
príslušnosť k rase do „vnútra tela“ a „definovať“ rasu 
ako „večné niečo“, „spirituálne niečo“, „vnútorne 
vitálne niečo“, čo sa predáva v línii generácií a uniká 
preto presnej definícii a využíva pri „definovaní“ 
tohto „niečoho“ rovnako neurčité „kategórie“ krvi, či 
pôdy. Takéto „vloženie“ príslušnosti k rase do 
„vnútra tela“ umožňuje vytvoriť deliacu líniu medzi 
tým byť človekom ako človekom (human) (len človek – 
nie zviera – dokáže napĺňať rolu byť občanom, byť 
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súčasťou spoločnosti, byť „príslušníkom rasového 
celku“, či vytvárať kultúru) a byť človekom 
v biologickom chápaní (being) (mať ruky, nohy, 
hlavu, srdce, kosti atď.). Napríklad európski 
kolonizátori síce videli, že nejaký domorodý obyvateľ 
je s nimi fyzicky identický, že bol tiež bytosťou 
podobnou ním samým (v biologickom zmysle: mal 
dve ruky, dve nohy, hlavu, srdce atď.), ale podľa nich 
táto fyzická identickosť ešte neznamenala, že ho 
chápali ako človeka (human) (teda, či spĺňal kritériá, 
podľa ktorých definovali kolonizátori človeka). 
Kolonizátori si neboli istí, „či sú to muži a nie 
diabolské stvorenia alebo zvieratá“. V tomto zmysle 
môže aj človek, ktorý je obhajcovi rasovej ideológie 
fyzicky podobný, byť len „zvieraťom“ („parazitom“, 
„nižšou rasou“), pretože takáto „bytosť“ nespĺňa 
kritériá byť človekom podľa rasovej ideológie.361 

III. 
Obhajcovia rasovej ideológie, tak ako sme to 

mohli vidieť na príklade nacistickej strany NSDAP, 
nezakrývajú svoje skutočné úmysly, ktoré by 
realizovali po získaní politickej moci. Politické 
programy obhajcov rasizmu nemusia explicitne 
obsahovať slovo rasa, ale takmer vždy je v nich 
možné nájsť nejakú formu identifikácie „skutočných 
občanov“ a „falošných občanov“ daného národa, štátu 
alebo spoločenstva, a to cez výrazy ako napríklad 
„paraziti“, „asociáli“ či „príživníci“. Skutočnosť, že 
obhajcovia rasovej ideológie (ani vo svojich 
vyjadreniach) nezakrývajú svoje skutočné úmysly, 
vyvracia „mýtus“, že rasová ideológia je priama 
(kauzálna) reakcia na nejaké spoločenské krízy. Ak 
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nejaká spoločnosť čelí ekonomickej, politickej či 
hospodárskej kríze, ešte to neznamená, že v tejto 
spoločnosti získajú na sile rasistické hnutia. 
Ekonomická, politická či hospodárska kríza však 
môžu nepriamo súvisieť (korelovať) s narastaním 
vplyvu rasistických hnutí v danej spoločnosti. Avšak 
nie v tom zmysle, že rasistické hnutia oslovia 
potenciálnych voličov, ktorí uveria, že práve dané 
rasistické hnutie dokáže tieto krízy vyriešiť.  

Nepriama súvislosť medzi nejakými 
spoločenskými krízami a nárastom rasistických hnutí 
odhaľuje, že na náraste popularity rasistických hnutí 
v spoločnosti sa podieľa zlyhanie aktuálnych 
politických elít a politickej kultúry, riešiť tieto krízy. 
Ivo T. Budil dokonca tvrdí, že je to 
 

[...] stav a povaha dominantnej politickej 
kultúry (skôr než sila vedeckých argumentov), 
ktorá predstavuje rozhodujúci faktor, či rasová 
ideológia prosperuje, alebo nie.362 

 
Problém však je, že niektoré antirasistické 

hnutia pokladajú takúto nepriamu súvislosť medzi 
nejakou spoločenskou krízou a nárastom rasistických 
hnutí za kauzálne vysvetlenie. Podľa P.-A. Taguieffa 
tak dochádza k presadeniu sa „krízologického 
vzorca“: údajne existuje zopár jasne 
identifikovateľných príčin – kríz – ktoré sú kauzálnou 
príčinou nárastu rasistických hnutí v danej 
spoločnosti: napríklad, nárast rasistických hnutí v 
spoločnosti spôsobuje nezamestnanosť, korupcia, 
migrácia, problémy s minoritami či nedostatočné 
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vzdelanie.363 Lenže takáto argumentácia, paradoxne, 
vedie k záveru, že rasista (rasistické hnutie) sa náhle 
stáva „radikálne nevinným“364, či dokonca je člen 
daného rasistického hnutia „normalizovaný“ tým, že 
je členom dominantnej politickej kultúry prizývaný 
riešiť dané spoločenské krízy. Rasistické hnutie už 
nebude obhajcom rasovej ideológie, ani hnutím, ktoré 
sa usiluje o vylúčenie niektorých skupín zo 
spoločnosti alebo hlása zastavenie ich sociálnej 
podpory, ale akousi „legitímnou súčasťou politického 
spektra“, prizvanou pomáhať „opraviť“ tieto 
problémy (krízy) spoločnosti.365 Historik Jakub 
Drábik ponúka dôležitú historickú súvislosť: 

 
Netreba zabúdať ani na to, že nárast fašizmu 
umožnili i samotní demokratickí politici. 
Neospravedlniteľným spôsobom buď podcenili, 
alebo neadekvátne reagovali na hrozbu fašizmu. 
Zrejme preto, že ju sami celkom nechápali. 
I v Taliansku, i v Nemecku sa dostali fašistické 
strany k moci v koaličných vládach. V oboch 
krajinách skúsení politici verili tomu, že budú 
schopní fašistických vodcov ovládať a dokážu 
využiť fašistický dynamizmus a schopnosť 
mobilizovať masy vo svoj prospech. Zásadným 
a fatálnym spôsobom sa zmýlili.366 

 
A v neposlednom rade, krízologický vzorec 

ponúka danej „dominantnej politickej kultúre“ 
možnosť vlastnej obhajoby. Namiesto pripustenia 
vlastného 
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politického zlyhania riešiť spoločenské krízy, 
paktovania s členmi rasistického hnutia, obhajobou 
výrokov členov rasistického hnutia či neschopnosťou 
zaujať jasný prodemokratický postoj dochádza k 
presmerovaniu pozornosti na „prijímanie riešení“ v 
týchto zopár, zdanlivo, jasne identifikovaných 
príčinách (krízach). „Boj“ proti rasovej ideológii sa, 
namiesto prijatia zásadných opatrení proti rasovej 
ideológii, mení na „boj“ proti korupcii, na „boj“ proti 
chudobe, na „boj“ za zníženie nezamestnanosti, na 
úsilie o presadenie prísnejších imigračných zákonov, 
na „zvýšenie“ informovanosti a vzdelania, na 
podporu „kontextuálneho a kritického“ myslenia či 
na „ocenenie odlišnosti“ – akoby „jedinou“ a 
„skutočnou“ príčinou nárastu rasistických hnutí v 
danej spoločnosti bola iba nezamestnanosť, korupcia, 
migrácia, problémy s minoritami či nedostatok 
historických kníh a štúdií o nebezpečenstve rasovej 
ideológie.367 Ešte raz jedna historická súvislosť, 
slovami historika Jakuba Drábika: 

 
Vo finále to teda nebol volebný úspech, 
vojenský prevrat či sila más, čo dostalo 
nacizmus k moci. Bola to séria kritických 
rozhodnutí, ktoré medzi rokmi 1930 a 1933 
urobili Brüning, Hugenberg, von Papen, von 
Schliecher a Hindenburg. Boli to oni, kto zmenil 
parlamentný systém na prezidentský, čo 
následne umožnilo Hitlerovi legálne sa dostať 
k absolútnej moci. Títo muži verili, že dokážu 
Hitlera skrotiť, podobne, ako si mnoho 
konzervatívnych pravicových politikov myslelo, 
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že bude dobré sa spojiť s Hitlerom proti nimi 
vnímanému ohrozeniu zo strany ľavice 
a marxizmu.368 
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09 
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA: Georges Vacher de 
Lapouge (1854-1936) 

 

„Les hommes normaux ne savent pas que tout est 
possible.“  

(Bežný človek nevie, že všetko je možné.) 

DAVID ROUSSET: LʼUnivers concentrationnaire. 
Paris: Les éditions de minuit (1946), s. 181. 

 
I. 

Historik a lingvista Christopher M. Hutton 
v jeho štúdii Lingvistika a tretia ríša (Linguistics and 
the Third Reich), v ktorej analýzou prác významných 
nemeckých lingvistov potvrdil hypotézu viacerých 
odborníkov skúmajúcich rasové klasifikácie – medzi 
lingvistikou a rasovými klasifikáciami existuje 
preukázateľná súvislosť: 

 
Lingvistika je rodičom aj dieťaťom rasovej 
teórie. Rodičom v zmysle, že fyzickí 
antropológovia v devätnástom storočí prevzali 
svoje kategórie z lingvistiky. Dieťaťom v zmysle, 
že lingvistika sa domáhala roly primárnej vedy 
v klasifikácii ľudskej odlišnosti vypracovaním 
„charakterizácie“ a „typológie“ svetových 
jazykov a tým aj typológie etnických skupín.369 
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Podľa Huttona aj povrchný pohľad na problém 
indoeurópskej (indogermánskej, árijskej) rasy 
odhaľuje, že sa rodí počas 19. storočia na pôde 
lingvistiky. Lenže neskoršie povojnové reflexie o 
pôvode myšlienky árijskej rasy prisúdili „vynález“ 
árijskej rasy „diabolskému aristokratovi“ – ktorý si 
však svoj šľachtický titul uvádzal neoprávnene370 –  a 
vyhlásili Arthura Gobineaua za priam „najväčšieho 
rasového darebáka“ v 19. storočí. Odsudzovanie 
Arthura Gobineaua však zakrylo to, že myšlienka 
indoeurópskej (indogermánskej, árijskej) rasy 
získavala svoj „vedecký status“ prostredníctvom prác 
akademicky vzdelaných meštiakov a pokrokových 
liberálov, ku ktorým patrili aj niektorí lingvisti a 
prírodní vedci.371 Presadenie sa nacistickej rasovej 
ideológie umožnili skôr dôstojné a vážené vedecké 
autority, ktoré čerpali z myšlienok sociálneho 
darvinizmu a eugeniky, ako aj zlyhanie dobových 
politických inštitúcií, než rôzni „rasoví darebáci“.372 
Bez „prepojenia“ niektorých politikov – hlásajúcich 
ideologicko-politický Weltanschauung, trvajúci na 
nevyhnutnosti spoločenského pokroku a revitalizácie 
spoločnosti – s autoritou modernej vedy, by rasová 
ideológia nikdy nezískala svoj deštruktívny potenciál. 

Rasová ideológia úzko súvisí so snahami ako 
dosiahnuť spravodlivejšiu spoločnosť, „kráľovstvo 
pozemské“, „kráľovstvo“ pokroku, zlepšenia, rozvoja 
či revitalizácie spoločnosti. Obhajcovia rasovej 
ideológie opakovane tvrdili (a tvrdia), že demokracia 
a moderná kultúra je skazená a dekadentná, 
kritizovali (a kritizujú) skorumpovanosť elít, 
korupciu, klientelizmus a individualizmus, pričom 
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hlásali (a hlásajú) o potrebe vytvorenia „nového 
človeka“, a odstránenie „neplodných“ a „nižších“, a 
„parazitujúcich“ „zložiek“ spoločnosti.373 I keď sa 
obhajcovia rasovej ideológie neraz odvolávajú na 
dôležité historické postavy vlastnej minulosti, či 
odkazujú na predošlé štátne celky, v jadre rasovej 
ideológie je myšlienka pokroku a revitalizácie 
spoločnosti.  

Tak napríklad Gobineau tvrdil, že nadradená 
„biela árijská rasa“, ktorá stála na vrchole hierarchie 
rás vďaka jej „vznešenej ľudskosti“,374 v dôsledku 
miešania rás definitívne zanikla. Tento názor doviedol 
Gobineaua k pesimistickému záveru: ani jedna rasa 
už nie je schopná zásadného pokroku. To bol aj 
dôvod, prečo Gobineau odmietal ašpirácie 
osvietenstva, ktoré presadzovalo myšlienku vývoja a 
pokroku ľudstva. Gobineauov „pesimistický“ alebo 
„nostalgický rasizmus“ môžeme odsúdiť ako názory 
neúspešného literáta, ale sotva ho môžeme prehlásiť 
za ideologický zdroj nacizmu či „vedeckého“ rasizmu. 
Definitívne zmiešanie rás, z ktorého už niet úniku, 
okamžite diskvalifikuje každú „spásnu“ spoločenskú 
utópiu, každú myšlienku pokroku, zlepšenia 
a pozdvihnutia ľudstva. A v ironickom postrehu 
filozofa P.-A. Taguieffa, práve tento Gobineauov 
pesimistický rezultát mohol byť použitý proti 
skutočnému „vedeckému“ rasizmu – ktorý sa snažil 
„revitalizovať“ spoločnosť prebudovaním jej 
„biologických“ („rasových“) základov – keby sa 
v povojnovej reflexii nacizmu nevytvoril z Gobineaua 
už spomínaný prototyp najväčšieho „rasového 
darebáka“ v dejinách.375 To ale neznamená, že by 
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Gobineau nebol rasistickým „teoretikom“. Gobineau 
pripísal niektorým ľudským skupinám viacero 
menejcenných vlastností, ktoré ale môžeme objaviť 
napríklad aj u Alexisa de Tocquevilla. Historik 
Edward Beasley upozornil na obchádzané alebo 
zriedka citované úvahy Tocquevilla o vojne v 
Alžírsku, v ktorých navrhoval likvidáciu dedín, 
fariem a potravín v mene pacifikácie Alžírčanov, 
úvahy sprevádzané požiadavkou po násilnej redukcii 
populácie Alžírčanov v prospech francúzskeho 
osídľovania.376 No kým na „očistení“ odkazu 
Tocquevillea sa zaslúžili viacerí intelektuáli, hlavne 
Raymond Aron, Gobineau nenašiel podobných 
obhajcov.377 

Podľa Iva T. Budila dôvodom odsunutia 
Gobineaua do „rasistickej karantény“ bolo, že 
zásadne spochybnil osvietenský ideál pokroku, 
založený na kresťanskom univerzalizme a 
humanizme. Gobineau kritizoval „masovosť“ a 
priemernosť demokracie, ktorá prestáva vytvárať 
výnimočné individuality a produkuje vládu 
priemernosti a nevzdelanosti (kde sa za „člena 
árijskej rasy“ môže dokonca vyhlásiť aj človek s 
nízkym vzdelaním, bez „aristokratických cností“).378 
K tomu poznámka André Pichota, že mnohí „kritici“ 
asi Gobineaua nečítali, pretože Gobineauovo chápanie 
rás stojí na schopnosti alebo neschopnosti rás, 
považovaných skôr za akési sociálne kasty, tvoriť 
„civilizácie“. Rasa, ktorú Gobineau nazýval biela 
alebo árijská, sa vyznačovala cnosťami, aristokraciou, 
vznešenosťou, vzdelaním a inteligenciou, takže pod 
rasou u Gobineaua by sme mali vidieť skôr vzdelanú a 
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cnostnú šľachtu (lʼartistocratie de lʼhumanité): „la 
version bourgeoise du racisme aristocratique“. 
A keďže podľa Gobineaua dlhotrvajúce miešanie rás 
spôsobilo, že „stav civilizácie“ (vo svojej dobe) 
považoval za definitívne úpadkový, nemohla sa v 
rámci jeho „teórie“ ani objaviť výzva po vyhladení 
nejakej rasy.379 

Gobineau rovnako odmietal ambície eugeniky v 
jej vízii zlepšenia rasových („biologických“) základov 
spoločnosti. A nebol to Gobineau, ale vedecké 
autority obhajujúce sociálny darvinizmus, eugeniku a 
rasovú hygienu, ktoré ponúkli ideologický projekt 
novej „revitalizácie“ a „rekonštrukcie“ spoločnosti.380 
Budil dodáva: 

 
Je príznačné, že v okamihu, keď moderná veda 
nedokázala skrotiť démonov, ktoré svojou 
nerozvážnosťou vyvolala [...], bola zdôraznená 
úloha excentrických a marginálnych autorov 
odvádzajúcich pozornosť od inštitúcií, ktoré 
rasovú hygienu a eugeniku intelektuálne a 
finančne zastrešili. Prišiel čas „obetných 
baránkov“.381 

 
II. 

Jedným z týchto hlásateľov nevyhnutnosti 
revitalizácie spoločnosti, o ktorom André Pichot 
prehlásil, že sa mu „historici rasizmu“ vyhýbajú a len 
zriedka ho citujú,382 autor vnášajúci slovo eugenika 
do francúzskeho jazyka,383 bol dnes takmer 
zabudnutý, ale vo svojom čase známy sociálny 
darvinista, aristokrat a socialista Georges Vacher de 
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Lapouge (1854–1936). Vacher de Lapouge je radený 
spolu s Arthurom Gobineauom k „predchodcom“ 
nacistickej rasovej ideológie,384 za „duchovných 
otcov“ nacizmu, k autorom, ktorí mali „priamy vplyv 
na nacistickú doktrínu“.385 Toto neustále tradované 
klišé pretrváva i napriek tomu, že Vacher de Lapouge 
zásadne odmietol závery, vyplývajúce z myslenia 
Gobineaua.386 Údajný kauzálny reťazec, v zmysle, že 
Gobineau splodil Vachera de Lapouge, Vacher de 
Lapouge Chamberlaina a Chamberlain Hitlera, je 
zavádzajúci. Jedným z príkladov z repertoáru tohto 
klišé môže byť poznámka historičky Jennifer 
Hechtovej, že myšlienky Vachera de Lapouge sa 
vyznačovali „pesimistickým ateizmom“, ktorý 
hraničil so samovražedným nihilizmom“.387 Ak by bol 
Vacher de Lapouge „pesimista“ a „nihilista“, prečo 
ale potom napísal svoje štúdie a knihy, v ktorých 
volal po „praktickej selekcii“ smerujúcej k zlepšeniu 
a ochrane „nadradených členov spoločnosti“ a svoju 
„teóriu“ nazval v roku 1933, v rozhovore s novinárom 
z Le Temps, novým náboženstvom humanity“?388 Už 
tento jeden príklad odhaľuje neustále trvajúce 
nepochopenie myšlienok obhajcov rasovej ideológie. 
Obhajcovia rasovej ideológie sa sami chápu ako 
„apoštoli“ novej „humanity“389 a snažia sa, aby sa 
v spoločnosti presadili, z ich pohľadu, „kvalitní“ a 
„nadradení“ členovia spoločnosti.  

Podobne ako Gobineau, aj Vacher de Lapouge 
bol odsunutý do „rasistickej karantény“, a to 
z dôvodu, že rovnako spochybnil osvietenský ideál 
pokroku, demokraciu a humanizmus. No na rozdiel 
od niektorých vedeckých autorít, obhajujúcich 
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sociálny darvinizmus, eugeniku a rasovú hygienu 
s cieľom nového „pokroku“, novej „revitalizácie“ a 
„rekonštrukcie“ spoločnosti, sa v rasistickom cordon 
sanitaire ocitli práve títo kritici pokroku, demokracie, 
liberalizmu a humanizmu, a to navzdory tomu, že ani 
Gobineau, ani Vacher de Lapouge nikdy nevolali po 
masovom vraždení celých „rasových“ skupín a nikdy 
nezaložili nijaké „vedecké“ inštitúcie zaoberajúce sa 
„definovaním“ skupín („rás“), ktoré mali byť v mene 
„pokroku“ vyhubené.390 

Zaradiť Gobineaua a Vachera de Lapouge, 
dnešnými slovami, medzi „haterov“, teda medzi 
obhajcov nihilizmu, krutosti, nenávisti, amorálnosti 
a násilia, vnáša do výskumu problematiky rasy 
moralizmus, ktorý ponúka skôr zavádzajúce 
metafory, než kritickú analýzu. Historik Johann 
Chapoutot preukázal vo svojom výskume 
korešpondencie denníkov a listov nacistických 
zločincov, že ľudia ako Franz Stangl (veliteľ 
Treblinky), Rudolf Höss (veliteľ Osvienčimu) alebo 
Karl Jäger (veliteľ Einsatzkommanda 3 
a Einsatzgruppe A) pri svojom „dennodennom plnení 
povinností“ nepociťovali radosť, ani nepociťovali 
nenávisť, ale páchanie zločinov chápali ako 
nepríjemnú, ale nevyhnutnú „prácu“.391 Tak ako 
v prípade Gobineaua, aj v prípade Vachera de 
Lapouge platí, že bol rasistickým „teoretikom“, ale 
sotva „duchovným otcom nacizmu“. V roku 1933 
uskutočnil Guy Laborde, novinár Le Temps, rozhovor 
s Vacherom de Lapouge. Na otázku, čo si myslí o tom, 
ako Adolf Hitler zavádza do života jeho myšlienky, 
odpovedal:  
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Pokiaľ ide o árijskú rasu, deformoval ju 
osobitým spôsobom. Neurobil ostatne nič iné, 
než že nadviazal na tradíciu nemeckých 
učencov, ktorí prekrútili Gobineaua a mňa 
samotného“.392 

 
Vacher de Lapouge, na rozdiel od Hitlera, 

nevzýval na masové vraždenie „menejcenných“ rás 
a jasne sa vymedzil proti tomu, aby bol spájaný s 
„germanizmom“.393 

III. 
Vacher de Lapouge pochádzal zo starej 

aristokratickej rodiny, študoval antropológiu, 
históriu, filológiu, egyptológiu, asýrčinu, hebrejčinu, 
čínštinu a japončinu. V roku 1866 sa stal 
univerzitným knihovníkom v Montpellier, kde 
prvýkrát predniesol cyklus prednášok o antropológii, 
ktoré sa stali základom jeho knihy Árijec, jeho 
sociálna úloha (L'Aryen, son rôle social, 1889-1890). 
V roku 1890 založil Vacher de Lapouge v Montpellier 
pobočku Parti ouvrier, prvej marxistickej politickej 
strany vo Francúzsku a kvôli povesti radikálneho 
socialistu mu bolo v roku 1892 zrušené akademické 
miesto.394 V rámci prednášok sa Vacher de Lapouge 
pokúsil vysvetliť konflikty rôznych sociálnych tried 
optikou „biológie“, čím môžeme v jeho myslení vidieť 
„extrémnu variantu revizionistického marxizmu“395 či 
„rasizmus ľavice“.396 Aristokrat a zároveň socialista a 
rasista? Tento rozpor sa vysvetľuje odkazom na 
objavenie sa „novej ľavice“, o ktorej sám Vacher de 
Lapouge napísal: 
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(...) je pozoruhodné, že takmer všetci špecialisti 
v anthroposociológii boli socialisti 
a najaristokratickejšie závery robia demokrati, 
ktorí zmenili názor štúdiom reality. M. Niceforo 
uvidel, a mal na to dobré dôvody, že otázka, 
ktorá si zaslúži preskúmanie znie (...) či sa pri 
dôkladnom výskume chudobných tried nedajú 
objaviť nejaké nové veci. Preto volá 
antropológiu chudobných tried 
anthroposociológiou (...).397  
 
A chudobné triedy, podľa Vachera de Lapouge, 

nehľadajú vlastné pozdvihnutie ani vyššie vzdelanie, 
ale to, čo závidia nadradeným triedam, nie sú ich 
vlohy a nadania, ale iba ich ekonomické benefity.398 
Toto stanovisko viedlo Vachera de Lapouge k záveru, 
že musí existovať „nerovnosť od prírody“, tak vo 
fyzickom výzore, ako aj v mentalite a inteligencii, 
ktorú je potrebné „prakticky selektovať“ v prospech 
nadradených tried, pretože len tieto usilujú o vlastné, 
a v tomto zmysle aj „civilizačno-kultúrne“, 
pozdvihnutie. Jeho vízia praktickej selekcie vychádza 
z Darwinových myšlienok, ktoré však neboli podľa 
neho správne pochopené. Skutočná podstata 
Darwinovej teórie nie je o pôvode druhov, ale o ich 
prežití, lenže z evolučného pohľadu sa môže presadiť 
aj podradná forma života. Preto si nevystačíme len 
s Darwinovu tézou o „prírodnej selekcii“, ale je 
potrebné pristúpiť k plánovanej selekcii. Sociálny 
selekcionizmus je doktrína, ktorá má korigovať 
nepriaznivé dôsledky „prírodnej selekcie“ a má 
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aktívne napomôcť presadeniu sa najkrajších 
a najlepších dolichocefálnych árijských rás. 
Selekcionizmus sa podľa Vachera de Lapouge podobá 
socializmu, ktorý koriguje ekonomické nedostatky 
politických systémov smerom k najlepšiemu 
ekonomickému usporiadaniu. Za príklad volí USA. 
Chváli Spojené štáty, že našli odvahu a prijali sumu 
legislatívnych opatrení, zabraňujúcich reprodukcii 
potomstva, považovaného za nežiadúce, a ako príklad 
uvádza zákony amerických štátov, ktoré zakázali 
manželstvá medzi epileptikmi, imbecilmi, 
slaboduchými, syfilitikmi, alkoholikmi či ľuďmi 
s tuberkulózou.399 Presvedčenie o existencii 
sociálneho konfliktu medzi chudobnými 
a nadradenými triedami, ktorý, ako uvedieme nižšie, 
prevedie Vacher de Lapouge do rasového slovníka, 
aplikoval aj na jeho pochopenie zlyhania ideálov 
Francúzskej revolúcie, pretože sa prehliadlo, podľa 
neho, že tu nešlo o „súboj ideí“ alebo o „súboj rás“. 
Francúzska revolúcia odhalila, že myšlienky bratstva 
a rovnosti všetkých ľudí sú proti zákonom prírody; 
skutočným zákonom dejín je konflikt rás.400  

VI. 
Vacher de Lapouge vo svojej knihe rázne 

odmieta Gobineauov pesimistický pohľad na pokrok 
rás. A za nositeľa potenciálu nového sociálneho a 
kultúrneho rozmachu života európskych spoločností 
prehlásil jednu zo „zoologických vetiev“ európskych 
rasových typov, ktorý pomenoval Homo europæus. 
Túto jednu konkrétnu vetvu, ktorá sa podľa neho 
vyznačuje dolichocefálnym (dlhým a úzkym) tvarom 
lebky a svetlou farbou pleti, pomenoval árijská. 
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Označenie árijský volí Vacher de Lapouge z dôvodu, 
že pojem árijský všeobecne potvrdili filológovia. 
Súhlasí s pôvodom pojmu árijský (vypožičaným zo 
„svätých kníh Indie a Perzie“), ale nesúhlasí s 
pôvodom skupiny, ktorú pojem árijský popisuje. 
Vacher de Lapouge nepovažuje za „šťastnú 
myšlienku“, že sa snáď všetci Európania odvolávajú 
na árijský pôvod. Vacher de Lapouge kladie 
dolichocefálnu rasu, árijskú rasu par excellence, 
a teda aj Árijskú civilizáciu do škandinávskeho 
regiónu, do nížin Severného a Baltického mora.401 
Najváženejšie odsúdenie preto vyslovuje Vacher de 
Lapouge proti pojmu árijskej rasy, ak sa 
pripisuje nejakému národnému či etnickému typu.  

Slovo rasa vychádza zo zoologickej taxonómie, 
ale neoznačuje „národné rasy“, čo je myšlienka 
„úplne metafyzická“, a veda „nikdy nehovorí o rase 
latinskej, rase germánskej, rase slovanskej“. Pojem 
árijský preto nemôže byť pripísaný rase v národnom 
alebo etnickom význame. Jediné vhodné použitie 
pojmu árijská rasa, i keď stále do istej miery 
nepresné, je, ak ide o árijskú civilizáciu geografickú 
s jej zoologickým typom (definovaným výškou, 
farbou očí a vlasov a tvarom lebky).402 Vacher de 
Lapouge kritizuje politikov a spisovateľov 
hovoriacich o „latinských rasách“ alebo o 
„slovanských rasách“. Rasy neexistujú v ich 
„národno-etnickom“ chápaní, ale iba v zoologickom 
význame.403 Árijec je pre Vachera de Lapouge skôr 
akýsi antropologicko-charakterový typ, jednota 
vonkajších antropologických znakov (dolichocefálna 
lebka, úzka a dlhá tvár, biela farba pleti) 
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a vnútorného charakteru (tvorivá, asertívna, bojovná, 
vitálna, morálna a nábožensky prevažne 
protestantská), ktorá putujúc dejinami buduje veľké 
a mocné civilizácie. Nadradenosť Árijca neleží v jeho 
„etnicite“ alebo „národnosti“, ale v jeho nadradených 
antropologických znakoch a charakterových 
vlastnostiach.  

Druhý európsky antropologicko-charakterový 
typ, úplne odlišný od Árijcov, sú rasy 
s brachycefálnou (krátkou a širokou) lebkou. Medzi 
brachycefálne rasy radí Vacher de Lapouge šesť rás. 
Homo hyperboreus (Laponci), Homo contractus, 
Homo Alpinus, Homo Dinaricus, Acrogonus a rasu 
Furtooz. Pôvod brachycefálnych rás nie je podľa 
Vachera de Lapouge známy a prikláňa sa k hypotéze, 
že ide o evolučný proces, ktorý prebiehal na úkor 
dolichocefálnych árijských rás. Vacher de Lapouge sa 
domnieva, že tieto brachycefálne rasy sa na konci 
neolitu rozliali cez Belgicko, Anglicko, Taliansko, 
Poľsko a Rusko a neskôr sa vmiešali medzi 
dolichocefálnych Árijcov. Brachycefálne rasy sa, 
podľa Vachera de Lapouge vyznačujú prevažne 
katolíckym náboženstvom, náchylnosťou 
k zotročeniu, sú vynikajúci otroci každého politického 
systému, pretože tolerujú jeho chyby a zlyhania. Kým 
dolichocefálni Árijci pracujú intelektuálne, 
v písomníctve, vede, umení a riadení, no 
brachycefálne rasy pracujú iba v najťažších 
manuálnych profesiách. Brachycefálne rasy môžu byť 
inteligentné, ale myšlienky skôr zbierajú než 
vynaliezajú; sú pacifistické, ale len preto, lebo 
nemajú odvahu a ich práca má menšiu kvalitu.404 
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Výsledné rasové zloženie Európy sa skladá z dvoch 
antropologicko-charakterových („lebkových“) typov: 
a) dolichocefálny Árijec, nadradený rasový typ, 
prevažuje vo Veľkej Británii, severnom Nemecku, 
Holandsku, Škandinávii a v Spojených štátoch 
a charakterizuje ho protestantizmus; b) 
dolichocefálna rasa, podradnejší rasový typ, 
obývajúci Francúzsko, Švajčiarsko, južné Nemecko, 
Rakúsko, Poľsko, severné Taliansko, Balkán, Malú 
Áziu a Kaukaz a je prevažne katolícka.405  

Navzdory týmto jeho „lebečným“ definíciám rás 
je zrejmé, že fyzické znaky rás sú len „povrchové“ 
definície. Vnútorné vlastnosti, ktoré Vacher de 
Lapouge pripisuje rasám, odhaľujú, že tu máme 
dočinenia skôr so sociálnymi triedami, pričom 
lebkovo-rasové kritériá:  

 
(...) sú iba politické kritériá, ktoré sú s pomocou 
niektorých úvah o forme lebky a farbe chlpov 
prestrojené za kritériá rasové (...) politický 
diskurz jasne presvitá cez tieto biologické 
termíny.406  
 
A už v tomto bode môžeme vidieť, ako sa 

neskoršie nacistické rasové klasifikácie, ktoré spojili 
árijskú rasu s konkrétnym „etnickým pôvodom“ 
(germánsky), etnicitou (Germán) a jazykom 
(nemecký), zásadne odklonili od myšlienok Vachera 
de Lapouge  

V. 
Podľa Vachera de Lapouge sú 

najnebezpečnejšími konkurentmi dolichocefálnych 
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Árijcov Židia. Avšak nie v zmysle (vtedajšieho) 
politického francúzskeho antisemitizmu, ktorý 
stotožňoval Árijcov s Francúzmi. Vacher de Lapouge 
radil Francúzsko medzi krajiny s prevahou „menej 
kvalitných“ brachycefálnych rás, a práve 
brachycefálne rasy, podľa neho, vyvolali Revolúciu a 
chopili sa vlády. Antisemiti sú brachycefálne „nižšie 
(sociálne) triedy“ a jediným cieľom ich 
antisemitizmu je získať politickú a ekonomickú moc. 
Nebezpečenstvo Židov pochádza zo skutočnosti, že 
majú taktiež prevažne dolichocefálne lebky (nie však 
árijský pôvod), čím sa stávajú priamymi konkurentmi 
dolichocefálnych Árijcov v schopnosti „dobývať svet“, 
a to prostredníctvom vysokých intelektuálnych kvalít 
a vitálnym duchom rasy. Židia sú efektívni vo 
využívaní práce brachycefálnych „otrockých“ rás 
a dokážu ich prácu pretaviť do vlastného kapitálu. 
Vacher de Lapouge ale nevolal po vraždení Židov, 
pretože podľa neho sa Árijec nemusí obávať 
konkurencie Židov (Árijec je obdarený mocnejšími 
a silnejšími charakterovými vlastnosťami než Židia), 
ale skôr si vyčká na to, že sa Židia zničia sami.407  

Medzi neeurópske farebné rasy radí Vacher de 
Lapouge Homo asiaticus (japonské, čínske, arabské 
rasy) a Homo Afer (černochov). A opäť, 
dolichocefálny Árijec sa týchto rás nemusí obávať, 
nakoľko je im antropologicky aj charakterovo 
nadradený, skôr by sa mal obávať menejcenných 
brachycefálnych rás vo vlastných radoch. Ak by raz 
došlo na nahradenie žltých a čiernych rás na pozícii 
robotníkov „európskymi“ brachycefálnymi rasami, 
nebol by to, podľa Vachera de Lapougeveľký pokrok 
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pre ľudstvo. Ázijské a čierne rasy totiž vynikajú v 
manuálnych pozíciách, a preto zo selekcionistického 
pohľadu nepovažuje za vhodné, aby sa eliminovali 
farebné rasy. Namiesto toho presadzuje víziu budúcej 
duálnej spoločnosti, v ktorej „nadradené a kvalitné“ 
dolichocefálne árijské rasy budú vládnuť a „podradné 
a nekvalitné“ brachycefálne a farebné rasy – budú 
vykonávať iba hrubú manuálnu prácu. Čo vyčítal 
Vacher de Lapouge Židom – využívanie práce 
brachycefálnych rás vo svoj prospech – je sociálna 
pozícia, ktorú pripisuje Árijcom. Závažným 
dôsledkom jeho duálnej „európskej“ rasovej schémy 
(„kvalitné“ dolichocefálne rasy verzus „nekvalitné“ 
brachycefálne rasy), ktorý nacistickí rasoví 
„teoretici“ odmietli, bolo jeho tvrdenie, že nie každá 
biela dolichocefálna („európska“) rasa patrí zároveň 
k árijskej rase. Ak člen dolichocefálnej rasy nedokáže 
preukázať svoj pôvod, ktorý Vacher de Lapouge 
lokalizoval do nížin vôkol Severného a Baltického 
mora, potom má síce dolichocefálnu lebku, ale nemá 
árijský pôvod. Vacher de Lapougeupozorňoval, že je 
veľkým omylom označovať akýkoľvek európsky národ 
ako celok pojmom árijská rasa. Európske národy sú 
zmesou dolichocefálnych a brachycefálnych rás. 
Takže bariéry pre presadenie sa dolichocefálnych 
árijských rás nevyplývajú z evolúcie, ale z politických 
zriadení. Brachycefálne rasy s ich „otrockou 
psychológiou“ presadzujú myšlienky slobody, 
rovnosti, humanizmu a ľudských práv, ktoré 
zabraňujú, aby sa v spoločnosti presadili 
dolichocefálne árijské rasy s ich odvahou, 
bojovnosťou, asertivitou, vzdelaním, podnikavosťou, 
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inteligenciou – vlastnosti, ktoré učinili a vybudovali 
zo západnej civilizácie silnú, bohatú a vitálnu 
civilizáciu.408  

VI. 
Dôvod, prečo Vacher de Lapouge odmietol 

demokraciu, liberalizmus a humanizmus nebola jeho 
„nenávisť“ voči týmto politickým ideám či jeho 
„nenávistný rasizmus“, ale jeho zhrozenie sa nad 
stavom spoločnosti. Vacher de Lapouge sa v jednom 
nevydanom článku z roku 1928 sťažoval, že 
demokracia a myšlienky solidarity, humanizmu 
a rovnosti vytvorili, podľa neho, prostredie, v ktorom 
sa rozbujnela „hrozivá korupcia vo všetkých 
triedach“, kde „všetko je na predaj, ženy, sudcovia, 
úradníci, parlament, duchovenstvo, vlády“.409 
Demokracia a jej snaha vytvoriť „raj na zemi“ viedla 
k skorumpovanej spoločnosti, ktorá už nemá záujem 
o podporu talentovaných a inteligentných 
dolichocefálnych rás. Riešením, tvrdil Vacher de 
Lapouge, preto nemá byť nová snaha o pozdvihnutie 
chudobných tried, ale práve naopak, odstránenie 
sociálnej solidarity, pretože „zlepšenie más je utópia 
vychádzajúca z nesprávneho pochopenia myšlienky 
evolúcie“.410 Pre Vachera de Lapouge, jedine 
dolichocefálni Árijci vybudovali veľké a mocné 
civilizácie, jedine táto rasová skupina bola tvorivá, 
vitálna a morálna, schopná odolať vnútenému 
rozkladu a korupcii. Vacher de Lapouge bol pesimista 
pokiaľ išlo o snahy demokratov a humanistov 
o pozdvihnutie chudobných tried, pretože tieto 
politiky nevedú v skutočnosti k ich pozdvihnutiu, ale 
k skorumpovaniu všetkých tried. Nebol však 
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pesimista pokiaľ išlo o novú víziu - revitalizáciu 
spoločnosti, ktorá má cez „praktickú selekciu“ 
odstrániť „skazené a neschopné“ osoby a podporiť tak 
rozmnožovanie dolichocefálnej elity.411 Jeho negatívne 
chápanie demokracie, ktorá vedie k skorumpovaniu 
„všetkých tried“, ho motivovalo k jeho slávnemu 
proroctvu, ktoré vyslovil v roku 1887 a neskôr v roku 
1899:  
 

Konflikt rás práve začína v národoch a medzi 
národmi, a možno sa pýtať, či myšlienky 
bratstva, rovnosti ľudí nie sú proti zákonom 
prírody (...) Som presvedčený, že v budúcom 
storočí sa budú ľudia podrezávať po miliónoch 
pre jeden alebo dva stupne lebečného indexu. 
Tento znak, ktorý nahradí biblický šibolet 
a jazykovú príbuznosť, bude slúžiť na 
identifikáciu národnosti (...) a poslední 
sentimentalisti budú svedkami masového 
vraždenia ľudí.412  

 
Vacher de Lapouge sa vo svojich knihách 

striktne držal jeho duálneho chápania dvoch 
konkurujúcich si „lebečných skupín“ (rás) a zásadne 
odmietol, aby sa rasami nazývali národy. V roku 1915 
uviedol Vacher de Lapouge v časopise Mercure de 
France, že viera v nadradenosť nemeckého národa je 
zmrzačenie histórie a antropológie, ktoré vedie 
jedine k určovanie akéhosi mystického pôvodu. 
V roku 1935, niekoľko mesiacov pred svojou smrťou, 
napísal Vacher de Lapouge svojmu žiakovi Du Pontovi 
ohľadom Hitlera:  
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Budúcnosť povie, či strašidelná politika tohto 
veľkého človeka nepovedie iba k príšernému 
zabíjaniu a ku koncu najlepších.413  
 

VI. 
Šlomo Sand upozornil, že Raymond Aron 

uvažoval nad tým, či rasizmus nie je „snobizmus pre 
chudobných“.414 Avšak príklad Vachera de Lapouge 
odhaľuje, že rasová kategorizácia umožnila aj 
vzdelanému aristokratovi a socialistovi, aby svoje 
chápanie spoločenskej elity podoprel „biológiou“. 
Takže podľa P.-A. Taguieffa skôr ako v nacistickom 
rasizme môžeme dnes vidieť „realizáciu“ praktickej 
selekcie Vachera de Lapouge v snahách o „seba-
zlepšenie ľudského druhu“ – čo má ďaleko od 
presadzovania árijského rasizmu – v túžbach 
niektorých skupín vytvoriť zo seba „novú biologicko-
genetickú elitu“ cez metódy genetických terapií, 
klonovania, biotechnológii, až genetického 
„prerobenia“ ľudských embryí.415  

VII. 
Ivo T. Budil naznačil, že zvodnú tvár rasovej 

ideológie predstavovala premena rasy na symbol 
civilizačnej a historickej nadradenosti. 
Prostredníctvom rasovej ideológie sa západná 
civilizácia – a neskôr nacistickí Árijci – pokúsila 
predstaviť v podobe „bielej“, „fyzicky krásnej“ a 
„rozumovo, kultúrne a civilizačne vyspelejšej“ 
rasovej skupiny, ktorá mala z týchto „dôvodov“ právo 
vládnuť nad inými spoločenstvami.416  
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Nami skúmaní „rasoví darebáci“ Arthur 
Gobineau a Vacher de Lapouge boli jednoznačne 
presvedčení, že „rasová elita“ (či už išlo o Árijcov 
alebo dolichocefálne rasy s árijským pôvodom) by 
nemala byť spájaná so žiadnym národom, a z ich 
pohľadu by bolo hovorenie o „latinských rasách“, 
„slovanských rasách“ či „germánskych rasách“ 
nezmyslom. Ich vízia „rasovej elity“ mala 
predstavovať výnimočné individuality, ktoré sa 
vyznačujú cnosťami, aristokraciou, vznešenosťou, 
vzdelaním, talentom a inteligenciou. Elita 
odmietajúca korupciu, pracujúca intelektuálne 
v písomníctve, vede, umení a riadení, produkujúca 
vysoké kultúrne a umelecké diela. Elita, ktorá sa 
z dôvodu ich „kvalitnejšieho charakteru“ neobáva 
nijakej konkurencie, a preto nemá záujem 
o elimináciu ani vraždenie „neárijských rás“. Títo 
„rasoví darebáci“ by rozhodne odmietli, aby bol 
medzi privilegovaného člena „rasovej elity“ zaradený 
človek, ktorého jediným prínosom k „rasovej elite“ 
bola iba jeho „farba pleti“, a že by sa len z tohto 
„titulu“ cítil byť „biologicky“ nadradený nad inými 
„menejcennými rasami“.417 Vacher de Lapouge 
dokonca označil antisemitov za brachycefálne „nižšie 
(sociálne) triedy“, ktorých jediným cieľom ich 
antisemitizmu je získať politickú a ekonomickú moc. 
A podobne, v prvom preklade knihy Arthura 
Gobineau Essai sur l‘inégalité des races humaines do 
českého jazyka v roku 1942 (O nerovnosti lidských 
plemen) boli vypustené celé pasáže, v ktorých 
Gobineau ocenil rasové kvality Židov.418 
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S istou dávkou tragickej irónie môžeme 
povedať, že Gobineau aj Vacher de Lapouge by asi 
museli byť zhrození, akí intelektuálne priemerní, 
chabo vzdelaní, skorumpovaní a necnostní politickí 
demagógovia zneužili a prekrútili ich charakteristiku 
„rasovej elity“, a použili ju pre potreby získania 
politickej moci.  
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10 
PREKLAD: François Bernier: Nové rozdelenie 
zeme podľa odlišných druhov alebo rás ľudí, 
ktoré ju obyvajú. 

 
Preklad z: BERNIER, F. (1684): Nouvelle division de 
la terre par les différentes espèces ou races d’homme 
qui l’habitent, envoyée par un fameux voyageur à M. 
l’Abbé de la ***** à peu près en ces termes. In: Le 
Journal des sçavans, du lundi 24. Avril, M. DC. 
LXXXIV. Paris : Florentin Lambert, Jean Cusson, p. 
133 – 140). 

 
Do tejto knihy sme zaradili aj historicky prvý 

slovenský preklad eseje od Françoisa Berniera, ktorú 
anonymne uverejnil 24. apríla 1684 v časopise 
Journal des sçavans: Nové členenie zeme na základe 
odlišných druhov alebo rás ľudí, ktoré ju obývajú 
(Nouvelle division de la terre par les différentes 
espèces ou races d’homme qui l’habitent, 1684). 
Bernierov text sa považuje za jeden z prvých textov 
v dejinách rasových klasifikácií, v ktorom sa ľudské 
populácie začali zaraďovať do rás. 
 
Preklad: 
 

Zemepisci rozdeľovali až doteraz Zem podľa 
odlišných krajín a regiónov, ktoré objavili. Čo som si 
ale všimol medzi ľuďmi na všetkých mojich dlhých 
a častých cestách, mi vnuklo myšlienku rozdeliť ju 
inak. Pretože podľa vonkajšej formy tela a hlavne 
tváre sú takmer všetci ľudia odlišní jeden od 
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druhého, podľa rôznych častí Zeme, ktoré obývajú, 
a to tak jasne, že tí, ktorí často cestujú môžu často 
a bez omylu odlíšiť jeden národ od druhého; predsa 
len som spozoroval, že všetci sa delia do štyroch 
alebo piatich druhoch [Espèces] alebo rás [Races] 
ľudí, ktorých rozdielnosť je tak značná, že môže slúžiť 
ako presný základ pre nové rozdelenie Zeme.   

Za prvý druh [première espèce] považujem 
Francúzsko, Španielsko, Anglicko, Dánsko, Švédsko, 
Nemecko, Poľsko a všeobecne celú Európu, 
s výnimkou časti Moskovského veľkokniežatstva. Sem 
môžeme ešte pridať malú časť Afriky, menovite, od 
kráľovstiev Fezu a Maroka, Alžírska, Tuniska, 
Tripolisu až po Níl1; rovnako aj veľkú časť Ázie, Ríšu 
veľkého Pána2, s troma Arábiami, celú Perzia, ríšu 
Veľkého Mogula3, kráľovstvo Golkonda4, teda 
Bídžápur5, Maldivy, a časť kráľovstva Arakanu, Pegu6, 
Siam7, Sumatra, Bantam8  a Borneo9. Napríklad tak 
ako Egypťania aj Indovia sú veľmi tmaví, alebo skôr 
opálení, táto farba je pre nich iba náhodná, a je 
spôsobená iba tým, že sú vystavení slnku; pretože tí 
z nich, ktorí sa chránia, a nevystavujú sa slnku tak 

1 viac-menej súčasná Severná Afrika 
2 Osmanská ríša 
3 v 17. storočí ríša v dnešnom Afganistane, Pakistane 
a severnej Indii 
4 India 
5 mesto v Indii 
6 juhozápad Barmi 
7 Thajsko 
8 mesto na Jáve 
9 ostrov v Malajzii 
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často ako bežní ľudia, nie sú černejší [noirs] ako 
väčšina Španielov. Je pravda, že väčšina Indov sú 
trocha odlišní od nás, pokiaľ ide o tvar tváre a vo 
farbe, ktorá má sklon byť žltá; ale toto sa mi nejaví 
ako dostatočné, aby som ich zaradil do samostatného 
druhu [espèce particulière]: alebo lepšie, bolo by 
nutné tiež zaradiť [do špeciálneho typu; MH] 
Španielov, do iného Nemcov, a takto aj ostatné 
národy [Peuples] Európy. 

Za druhý druh [espèce] považujem celú Afriku, 
s výnimkou prímorských oblastí, o ktorých sme už 
hovorili. Čo dáva dôvod radiť Afričanov do odlišného 
druhu [espèce différente]: (1) ich tučné pery a ich 
hrubé nosy, lebo len málo z nich má orlí [aquilin] nos 
a pery priemernej veľkosti (2) čiernosť [noirceur], 
ktorá je pre nich podstatná, a ktorá nie je spôsobená 
žiarou slnka, ako si myslíme; pretože ak 
premiestnime čierneho Afričana a čiernu Afričanku 
do nejakej chladnej krajiny, ich deti zostávajú čierne, 
ako aj ich potomkovia, kým sa nevydajú za biele 
ženy. Preto musíme hľadať príčinu v zvláštnej stavbe 
ich tiel [corps], alebo v zárodku [semence], alebo 
v krvi [sang], ktorá je však rovnakej farby ako 
kdekoľvek inde (3) ich koža je akoby olejovitá, hladká 
a jemná, okrem miest, kde je spálená slnkom (4) 
majú tri alebo štyri chlpy na brade (5) ich vlasy, 
ktoré nevytvárajú presne vlasy, ale skôr druh vlny, 
podobnej srsti jedného z našich Barbetov10. 
A nakoniec ich zuby sú belšie ako tá najlepšia 
slonovina, ich jazyk a vnútro úst s ich perami sú 
rovnako červené ako koral.  

10 druh španiela, loveckého psa. 
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Za tretí druh [espèce] považujem časť 
kráľovstva Arakanu a Siamu, ostrov Sumatra 
a Borneo, Filipíncov, Japoncov, kráľovstvo Pegu, 
Tonkin11, Kočinčína, Čínu, Tartária12, ktoré je medzi 
Čínou, Gangov a Moskovským veľkokniežatstvom, 
Uzbekistan, Turmenistan, Taškent a malú časť 
Moskovského veľkokniežatstva, Tartárov, 
a Turkménov, ktorí žijú pozdĺž Eufratu blízko Aleppa. 
Obyvatelia všetkých týchto krajín sú skutočne bieli, 
ale majú veľké plecia, rovnú tvár, malý hrubý nos, 
malé prasačie oči [petits yeux de porc], dlhé 
a vpadnuté a tri chlpy na brade. 

Laponci (Sámovia) tvoria štvrtý druh [espèce]. 
Sú malej postavy s tučnými nohami, širokými 
ramenami, krátkymi krkmi a predĺženou tvárou, 
veľmi škaredou, podobnej medveďovi. Videl som len 
dvoch z nich v Gdansku; ale podľa portrétov, ktoré 
som videl a správ, ktoré mi poskytolo viacero osôb, 
ktoré navštívili ich krajinu, sú to škaredé zvieratá 
[vilains animaux].  

Čo sa týka Američanov, majú väčšinou olivovú 
farbu pleti a majú tváre dosť odlišné od našich. 
Domnievam sa však, že tento rozdiel nie je taký 
veľký, aby umožňoval zaradiť ich do špeciálneho 
druhu [espèce particulière] odlišného od nášho. 

Nakoniec, ako v našej Európe; postava, obvod 
tváre, farba a vlasy sú zvyčajne veľmi odlišné, ako 
sme už povedali, v ostatných častiach sveta, 
napríklad čierni [Noirs] na Myse dobrej nádeje sa 
zdajú byť iného druhu [espèce] v porovnaní so 

11 severná časť Vietnamu 
12 oblasť severnej a strednej Ázie 
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zvyškom Afriky. Sú zvyčajne menší, chudší, škaredí v 
tvári; rýchlo behajú, vášnivo milujú mäso zo 
zdochlín, ktoré jedia surové, ktorých črevá 
obmotávajú vôkol svojich rúk a krkov, ako to niekedy 
vidíme u našich psých mäsiarov, aby ich hneď v núdzi 
jedli, pijú vodu z mora, keď nemajú nič iné a hovoria 
podivným jazykom, takmer nenapodobniteľným pre 
Európanov. Niektorí Holanďania hovoria, že 
rozprávajú ako moriaky. 

To, čo som pozoroval ohľadom krásy žien, nie 
je o nič menej zvláštnejšie. Všade sú ženy, ktoré 
budeme považovať za krásne a za škaredé. V Egypte 
som videl skutočne krásne ženy, ktoré mi 
pripomenuli krásu a slávu Kleopatry. Medzi čiernymi 
v Afrike som tiež videl veľmi krásne ženy, ktoré 
nemali hrubé pery a tučné nosy. Sedem alebo osem 
z tých, ktoré som stretol na rôznych miestach, boli 
takej ohromujúcej krásy, že podľa mňa prekonali 
Venušu v paláci Farnese v Ríme. Ich orlí nos 
[aquilin], malé ústa, korálové pery, slonovinové zuby, 
veľké a živé oči, vznešená tvár a ich prsia a všetko 
ostatné sa javili ako dokonale perfektné. Videl som 
v Moke13 viacero takýchto, úplne nahých, čakajúcich 
na predaj, a môžem povedať, že nebolo nič krajšie na 
svete na videnie, ale boli extrémne drahé, pretože 
boli predávané za trojnásobok než iné. 

Videl som tiež veľmi krásne ženy v Indii 
a môžeme povedať, že sú krásne hnedé [Brunes]. 
Medzi nimi sú také s farbou, ktorá inklinuje 
k trochu žltej, ktoré sú veľmi cenné, a zistil som, že 
sa mi tiež veľmi páčia, pretože ich jemná žltosť je 

13 dnešný Jemen 
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živá a žiariaca a nemá nič z mrzkej a sinavej žltosti. 
Predstavte si krásne a mladé dcéry Francúzska, ktoré 
by iba začali mať túto žltosť, ale namiesto tváre 
chorej, bledej s nažltlými očami, apatickými 
a chradnúci im dajte tváre zdravé, sladké, smejúce 
sa, krásne oči, ligotavé a zamilované, to je približná 
predstava akú vám môžem dať.   

Pri Indoch, treba povedať, že niet krásnych 
žien v krajinách, kde je zlá voda a kde zem nie je 
hojná a plodná. Vskutku, kvalita vody a potravín 
veľmi prispieva, bez pochybností, ku kráse. No 
predsa len univerzálne neplatí, že kde sa stretávajú 
tieto dve kvality, nájdeme ženy, ktoré sú vždy krásne. 
Podľa mňa to závisí ešte od iných podmienok, že 
krása je veľmi vzácna a rozptýlená do malých oblastí. 
Nepochádza iba z vody, potravín, pôdy a vzduchu, ale 
tiež zo zárodku [semence], ktorý vytvára [to] 
špecifické v niektorých rasách alebo druhoch 
[particulière à certaines races ou espèces]. 

Ženy, ktoré sú vôkol Gangy v Benáres14, vôkol 
Bengálska, sú všeobecne vysoko cenené. Ženy 
v kráľovstve Kašmír tiež, nie len preto, lebo sú biele 
ako ženy v Európe, ale majú jemnú tvár 
a pozoruhodný vzrast [taille], a tiež z tejto oblasti 
pochádzajú ženy, ktoré sú na osmanskom dvore 
a dvore Veľkého Mogula. Spomínam si, že keď sme sa 
vrátili z tejto krajiny, nevideli sme nič iné než malé 
dievčatká tohto druhu [espèce] v nošiach, ktoré muži 
nosili na pleciach cez hory. Ale aj keď boli tieto 
Lahorské15 dievčatá hnedé, rovnako ako ostatné 

14 Váránasí 
15 mesto v Pakistane 
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Indky, napriek tomu sa mi zdali šarmantnejšie než 
všetky ostatné; ich pekný malý vzrast a voľnosť 
s jemnosťou v ich tvárach stále ďaleko prevyšovali 
Kašmírčanky. 

Nemôžeme povedať, že ženy perzského pôvodu 
sú krásne: to však nebráni tomu, že by sa mesto 
Isfahán16 nemohlo naplnilo množstvom veľmi 
krásnych žien, ako aj veľmi krásnych mužov, a to 
kvôli veľkému počtu krásnych otrokov, ktorých sem 
priviezli z Gruzínska a Circassie17. 

Turci majú tiež veľké množstvo veľmi 
krásnych žien; pretože okrem tých narodených v tejto 
zemi, ktoré nie sú škaredé [laides], majú ženy gréckej 
krásy, o ktorej ste tak často počuli, a navyše, je tu 
množstvo úžasných [prodigieuse] otrokov, ktorých 
sem priviezli z Mingrelie18, Gruzínska a Cirkassie, 
kde podľa názoru všetkých z Levanty a všetkých 
cestovateľov, je možné nájsť najkrajšie ženy na svete. 
Navyše, v Konštantínopole nie je povolené kresťanom 
a židom kupovať otrokyne z Cirkassie. Sú vyhradené 
len pre Turkov. Keď náš priateľ ... o nich hovorí, je 
očarený a prehlásil, že nikdy na svete nevidel takú 
krásu. Nepoviem vám ale nič o krásach Európy, 
nepochybne o nich viete toľko čo ja. 

 
 
 
 
 

16 mesto v Iráne 
17 región Severného Kaukazu 
18 západ Gruzínska 
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11 
ZÁVER 
 

„παράγει γὰρ τὸ σχῆμα τοῦ κόσμου τούτου“ 

(tvary tohto sveta zanikajú) 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α' 7, 31 

 
 

I. 
V tejto knihe som sa pokúsil obhájiť hypotézu, 

že práve genealogický význam slova rasa (rasa ako 
pôvod) sa stal (a stále je) základom rasovej ideológie. 
Pre obhajcov rasovej ideológie nie je prioritným 
kritériom prináležitosti (alebo neprináležitosti) do 
príslušnej rasy („etnika“, národa, štátu) fyzický 
výzor, ale do akého „príbuzenstva“ („populácie“, 
„potomstva“) „genealogicky“ patrí, a to neurčuje 
prioritne fyzický výzor daného človeka, ale „kvalitný“ 
alebo „nekvalitný“ rodokmeň, a či je možné u neho 
nájsť „prítomnosť“ alebo „neprítomnosť“ „modrej 
krvi“, „aristokracie“, „nobility“ „vznešenosti“ a 
„ušľachtilosti“. Práve k tomuto významu slova rasa – 
z dôvodu, že takýto pojem rasa je nedefinovateľný – 
bolo následne možné „prilepiť“ príslušný fyzický 
výzor, príslušnú „kultúru“ a príslušnú „mentalitu“. 
V tomto prípade nemá tento význam slova rasa nič 
spoločné s vedeckým výskumom, ale ide skôr o akúsi 
pseudo „biologicko-dejinnú“ entitu, „v“ ktorej sa daní 
jednotlivci stávajú súčasťou „kolektívu“ (rasy), ktorý 
tvorí dejiny. Medzi neustále tradovanú „prax“ patrí 
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vyhľadávanie rôznych „rasových darebákov“, ktorí 
umožnili, aby sa takýto význam slova rasa presadil 
v rámci západnej civilizácie. Vo väčšine prípadov sa 
môžeme stretnúť s tým, že za takýchto „rasových 
darebákov“ sú považovaní takmer všetci autori, ktorí 
nejakým spôsobom rozvíjali rasové klasifikácie 
a ponúkli svoje vlastné zadeľovanie ľudí do rás. 
Jedným z takýchto autorov je napríklad antropológ 
Johann Friedrich Blumenbach (1752–1840), ktorého 
označenie „bielej rasy“ ako kaukazskej sa dosiaľ 
používa v imigračných dotazníkoch americkej vlády. 
Avšak, ako uvádza Ivo T. Budil, Blumenbach bol 
veriaci kresťan, ktorý videl ako sa v druhej polovici 
18. storočia začínajú objavovať nové formy 
kolektívnej nenávisti a reagoval na ne vypracovaním 
jednotnej koncepcie ľudstva, zohľadňujúc aktuálne 
poznatky o fyzickej rozdielnosti ľudských skupín, 
pričom neznižoval schopnosti ani dôstojnosť žiadnej 
z týchto odlišných ľudských skupín. Podľa Budila 
však bol zradený filozofom Immanuelom Kantom 
(1724–1804),419 ktorý pripísal „originalitu spôsobu 
myslenia“ len „bielej rase“ a hierarchizoval národy 
od „civilizovaných“ po „necivilizované“.420  

Rasové klasifikácie, vytvárané v rámci západnej 
civilizácie, sa pokúšali o zadeľovanie ľudských 
populácií do rás na základe výberu niektorých 
dedičných fyzických znakov. Ich počet a spôsob 
klasifikácie sa výrazne líšil od autora k autorovi. 
V tomto zmysle sú rasové klasifikácie len pokusom 
zachytiť veľkú rozmanitosť a diverzitu medzi 
ľudskými skupinami. Je preto zavádzajúce klásť 
každý typ rasových klasifikácií do akejsi „kauzálnej 
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reťaze“, ktorá viedla k Hitlerovi.421 Rasové 
klasifikácie môžeme kritizovať v tom zmysle, že im 
chýba vedecké zdôvodnenie. Môžeme kritizovať 
svojvoľnosť vo výbere tzv. rasových znakov či 
neschopnosť zhody na počte ľudských rás. Dokonca je 
možné tvrdiť, že neexistuje nijaká „nezaujatá“ rasová 
klasifikácia, pretože každá metóda výberu rasových 
znakov môže podliehať ideologickému aspektu 
a môže „podliehať ideologickým a mocenským 
záujmom“.422 Ale tvrdiť, že akékoľvek tematizovanie 
rasových klasifikácií priamo viedlo k nacizmu, je 
skresľujúce, ak nie rovno zavádzajúce. Mnohí známi 
autori rasových klasifikácií (napríklad: J. F. 
Blumenbach v 18./19. storočí alebo Carleton S. Coon 
v 20. storočí) síce zaraďovali ľudské populácie do 
rás, ale nikdy nevolali po zákaze „miešania rás“, po 
„nerovnosti rás“, po vylúčení niektorých rás zo 
spoločnosti ani po „biologicky nadradených“ 
rasách.423 Trefne to popísal Ivo T. Budil: 

 
Táto vedecky legitímna snaha rozčleniť ľudstvo 
do odlišných skupín na základe biologicky 
vymedzených a dedičných znakov sa stáva 
rasizmom či rasovou ideológiou vtedy, keď je 
zmienená vnútrodruhová klasifikácia, využitá k 
presadeniu či ospravedlneniu sociálnej 
hierarchie a k reprodukcii sociálnej, politickej 
alebo ekonomickej nerovnosti, to znamená, ak 
je sociálno-kultúrna sféra redukovaná iba na 
somatično.424 
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Rasové klasifikácie sa stávajú rasovou 
ideológiou, keď sa význam slova rasa ako skupiny, 
ktorá zdieľa čo najväčší počet (vopred vybraných) 
vonkajších fyzických znakov, mení na, slovami Erica 
Voegelina, politickú ideu rasy: pokus o povýšenie 
istého telesného („farebného“) typu na nositeľa 
politickej (a civilizačnej) „misie“ v dejinách.425 

II. 
Pojem dejiny [Geschichte] popisuje skutočné 

udalosti, činy, konanie (diania) v čase a priestore. 
Tieto príbehy (deje) mali vždy konajúci subjekt, ktorý 
ich „spôsoboval“: kráľa, jednotlivca, štát alebo 
akýkoľvek iný subjekt. Pojem dejiny sa ale v 18. 
storočí mení na kolektívny singulár, takže všetky 
udalosti v minulosti sa previedli na jeden spoločný 
pojem (súhrn všetkých minulých jednotlivých 
príbehov). Tým sa samotné dejiny stali subjektom, čo 
spôsobilo, že samotným dejinám sa začalo pripisovať 
„samostatné konanie“.426 Na základe tejto predstavy 
– že samotné dejiny „konajú“ podľa nejakej hlbšej, 
imanentnej logiky, predstava, že tým, kto v týchto 
dejinách „koná“ už nie je jednotlivec – bolo možné 
prehlásiť, že konajúcim sa stávajú iba veľké sociálne 
celky (skupiny), a to na základe pochopenia 
„zákonitosti dejín“. Táto predstava dejín, ktorá sa 
neskôr presadila v nacistickej rasovej ideológii 
chápania dejín ako veľkej narácie konfliktu rás a 
v marxistickom chápaní dejín ako veľkej narácie 
konfliktu tried,427 presunula význam z konania 
individuálnych aktérov na konanie svojbytných 
sociálnych skupín (rás či tried), ktoré sú údajne 
v neustále vyhrotenej opozícii.428 Príručka SS pre 
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ideologické vyučovanie (SS-Handblätter für den 
weltanschaulichen Unterricht) cituje Hitlerove slová: 

 
Náš program nahrádza liberálnu predstavu 
jednotlivca a marxistické poňatie humanity, 
ľudom definovaným skrze jeho krv a jeho 
zakorenenosťou v pôde. Možno sa zdá, že je to 
iba jednoduchý a stručný výrok, ale jeho 
dôsledky sú obrovské.429 

 
Takéto chápanie dejín kladie pred výskumníka, 

skúmajúceho problematiku rasy, viaceré prekážky. 
Výskumník skúmajúci rasovú ideológiu, ktorý 
nevezme do úvahy túto premenu pojmu dejiny, môže 
výskum rasovej ideológie oprieť o analýzu sociálnych 
a politických „štruktúr“. „Štrukturálny“ výskum sa, 
slovami historika Simona Schamu, zmení na grafy, 
štatistiky či mikroekonomické analýzy rôznych 
sociálnych skupín alebo regiónov, či na makroanalýzy 
štátov a ich obchodnej bilancie, inak povedané, 
záujem sa presmeruje na skupiny, nie na prehlásenia 
a vyjadrenia, na chlieb, nie na presvedčenie, viery 
a názory. V tomto prípade bude výskumníka pri 
analýze vzniku rasovej ideológie zaujímať formovanie 
spoločnosti (napríklad: kolonializmus), a do svojich 
hypotéz môže zapájať aj ekonomické teorémy 
(napríklad: rôzne ekonomické krízy) či politické 
úvahy (napríklad: totalitarizmus). „Štrukturálny“ 
výskum ale môže podceniť konanie individuálnych 
aktérov (napríklad: Adolfa Hitlera) – ktorí boli 
inšpirovaní  alebo nasledovali myšlienky z vedeckých, 
filozofických (alebo nevedeckých a nefilozofických) 
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kníh, napísaných znovu inými individuálnymi 
aktérmi, teda konkrétnymi a identifikovateľnými 
ľuďmi s vlastnou voľou.430  

Navyše, ak sú dejiny pochopené ako neustály 
konflikt rôznych skupín (rás či tried), potom 
dochádza aj k zmene chápania eschatológie („konca 
dejín“). Johann Chapoutot tvrdí, že takéto chápanie 
dejín ako „pozemského boja“ prináša aj myšlienku 
nejakého „pozemského konca“, finálnej „une querre 
victorieuse“, ktorá čas dejín definitívne ukončí. 
Pretože až konečné víťazstvo môže „zastaviť“ 
pozemské dejiny, to „prúdenie času“, ktoré prináša 
neustále vojny, konflikty, trápenia a starosti. Nie je 
to teda druhý príchod Krista (parúzia), ale iba 
víťazstvo „nadradenej rasy“ (alebo vytvorenia 
beztriednej spoločnosti), ktorá môže priniesť 
definitívny pokoj „kráľovstva pozemského“ a  

 
(...) tento priestor bude usporiadaný a riadený 
novými pravidlami, ktoré umožnia trvalé 
zachovanie vlády po všetky veky vekov.431  
 

III. 
Ak by sme využili ako modelový príklad knihu 

Mein Kampf, Hitler v nej hovoril o „tisícročnej práci 
vyššieho šľachtenia“432, čo znamená, že „árijská rasa“ 
nemala vládnuť iba preto, lebo bola „silnejším 
druhom“, ale preto, lebo bola „kultúrnejším druhom“ 
– Árijec, podľa Hitlera, bol nositeľom „vyššej“ kultúry 
a civilizácie, árijská rasa jediná disponovala 
„kultúrnymi silami“.433 V tomto zmysle nebol 
Hitlerov „rasový boj“ „bojom o potravu“ s cieľom 
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holého fyzického prežitia. Hitler „bojoval“ 
o zachovanie existencie Árijca, pretože len Árijec bol 
„Prometeom“ ľudstva, z ktorého vyskočila „božská 
iskra génia“, ktorá vytvorila celú ľudskú kultúru 
a civilizáciu. Hitler hlásal, že v „rasovom chaose“ 
zanikne existencia Árijca, čo nakoniec zničí aj 
základy planetárneho života.434 Príťažlivosť 
Hitlerovej rasovej ideológie spočíva v tom, že 
víťazstvo Árijca vytvorí nový „kultúrny“, 
„civilizovaný“, „slobodný“ svet bez „miešancov“ a 
„bastardov“: 

 
Hitler si myslel, že zabitím istých ľudí môže 
zlepšiť morálny vzrast ľudstva. Takto spáchal 
najhoršie zverstvá svetovej histórie v mene 
morálky.435  
 
Podobný typ argumentácie môžeme nájsť u 

lingvistu, zoológa, geografa a eugenika, najprv počas 
Weimarskej republiky a neskôr počas nacizmu, 
považovaného za najvplyvnejšiu postavu vo 
formovaní nacistickej rasovej ideológie, Hansa F. 
Günthera (1891–1968), ktorý napísal:  
 

Tak nie je prekvapením, že práve nordická rasa 
vytvorila toľko tvorivých ľudí, že celá 
prevládajúca časť vynikajúcich ľudí európskych 
a severoamerických dejín väčšinou vykazuje 
nordické rysy.436  
 
Právnik, historik, antropológ a obhajca 

eugeniky Madison Grant (1865–1937), ktorému po 
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prečítaní jeho knihy v nemeckom preklade zasiela 
Adolf Hitler blahoprajný telegram, píše:  
 

Ak sa však zmiešajú hodnotné elementy 
nordickej rasy s podradnými druhmi alebo 
zanikne cez rasovú samovraždu, tak bašta 
civilizácie padne pre nedostatok obrancov.437  
 
Ak by sme rasovú ideológiu – pod vplyvom 

vyššie uvedeného chápania dejín – definovali len ako 
„ideológiu hlásajúcu nerovnosť ľudských rás“, potom 
by bol anti-rasizmus iba snahou o dosiahnutie 
„rovnosti rás“, snahou o „rasovú rovnosť“. 
Antirasizmus by usiloval o potlačenie konfliktov 
medzi „rasami“.  Avšak, antirasizmus, argumentujúci 
proti tomuto chápaniu rasovej ideológie, „útočí“ iba 
na základný bod tohto chápania rasizmu: nerovnosť 
rás. Tým však nedochádza ku kritike pojmu rasa: 
cieľom tohto typu antirasizmu bude iba obhajoba 
rovnosti rás.438 A proti tomuto chápaniu rasovej 
ideológie („nerovnosť rás“) „povolali“ západné 
spoločnosti vedecký výskum, v zmysle tvrdenia 
Tomáša Sluku, že: 

 
(...) mnohé scestné teórie biologického 
determinizmu mohli byť zavrhnuté práve vďaka 
prehĺbeniu poznatkov ľudskej biológie, evolúcie 
a genetiky (...).439  
 
Avšak kritika alebo kríza vedeckej objektívnosti 

zadeľovania ľudí do rás, kritika eugeniky, 
spochybnenie sociálneho darvinizmu či nacistickej 
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rasovej hygieny sa neobjavila vo vnútri vedeckej 
komunity, ale anomáliou, ktorá spochybnila 
„vedeckosť“ nacistických rasových klasifikácií, boli 
konania konkrétnych aktérov: nacistické zločiny. 
Lenže úsilie anti-rasistov zapojiť do kritiky rasovej 
ideológie vedecký výskum – anti-rasistov, ktorých P.-
A. Taguieff nazýva „antiracistes de laboratoire“440 – 
znovu opakuje „starý vzorec“, kedy sa majú „vedou“ 
kritizovať „vedecké tvrdenia“ nových obhajcov 
rasovej ideológie a pomocou „vedy“ prehlásiť rasu za 
„vedeckú fikciu“, či dokonca k snahám zaradiť 
samotné slovo rasa do „lexikálnej karantény“.441 

Problém je v tom, že „viera v existenciu rás“ je 
(neustále) súčasťou „ľudových klasifikácií“ a v „boji“ 
proti rasovej ideológii nám preto nepomôže „viac 
vedy“ – pretože veda v budúcnosti môže dokázať 
platnosť nejakej typológie rasovej klasifikácie ľudí – 
ale skôr pochopenie, aký význam slova rasa – čo si 
vyžaduje lingvistický, filozofický, historický či 
sociologický výskum – používajú obhajcovia rasovej 
ideológie ako motív pre svoje násilné a agresívne 
konanie voči iným. Slovami P.-A. Taguieffa: 

 
Všeobecne povedané, tí, ktorí sú vnímaní alebo 
označovaní ako „rasisti“, nie sú odcudzení 
ľudskému rodu, uvažujú a reagujú ako všetci 
ľudia, ale generalizujú znaky, zveličujú rozdiely 
medzi skupinami a pomocou fantázií preháňajú 
hrozby, démonizujú „druhých“, oddávajú sa 
negatívnym vášňam, a tým odhaľujú, že si nie 
sú schopní stanoviť limity alebo ich ovládať (...) 
Nesmieme však odmietnuť identifikovať ich ako 
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nepriateľov, keď takto označujú nás a takto 
s nami zaobchádzajú.442  
 
Efektívne nie je ani argumentovať tým, že 

obhajcovia rasovej ideológie sú tí, ktorí „uvažujú 
chybne“, kým odporcovia rasových klasifikácií 
„uvažujú správne“. Omnoho efektívnejšie je pripustiť, 
že nevieme, čo je to rasa,443 ale zároveň zdôrazniť, že 
na základe rozsiahleho výskumu vieme, pomocou 
akého významu slova rasa bolo možné mobilizovať 
jednotlivcov, davy, národy či štáty, aby po miliónoch 
zabíjali deti, ženy, starých ľudí, chorých a na pomoc 
odkázaných ľudí, susedov, (bývalých) priateľov, 
politických oponentov či ľudí v susediacich štátoch. A 
ak vieme, aký konkrétny význam slova rasa sa využil 
na masové vraždenie ľudí, potom môžeme založiť 
„boj proti rasizmu“ na zdôraznení „rešpektovania 
ľudskej dôstojnosti, nad rámec všetkých 
pozorovateľných skupinových rozdielov“.444 
Skutočným anti-rasizmom by preto nemalo byť 
presadzovanie „rovnosti rás“ či „rasovej rovnosti“, 
ale pochopenie, že obhajcovia rasovej ideológie 
usilujú o vytvorenie spoločensko-rasového 
politického systému, v ktorom sa – s využitím istého 
konkrétneho významu slova rasa – usilujú o získanie 
politickej moci. Dôležité je pochopiť, slovami Claude 
Léviho-Straussa z roku 1971, že rasová ideológia je 
len „ideologickým krytím pre reálnejšiu opozíciu, 
zakladajúcu si na podmaňovaní a mocenských 
vzťahoch“.445  

IV. 
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Ak sa sústredíme na problematiku rasy, tak 
vyššie uvedené chápanie neosobných dejín kríva, 
minimálne, na jednu nohu. „Vedecké“ argumenty pre 
presadenie rasovej ideológie rozvíjali a aplikovali na 
ľudské skupiny konkrétni a identifikovateľní autori, 
ktorí neboli „pod vplyvom“ abstraktných ideológií či 
„štruktúr“, ale priamo sa spolupodieľali na ich 
vytváraní. Možno z dôvodu, že mnohí z týchto 
autorov sú dávno zabudnutí (alebo opomínaní), sa 
mohla presadiť domnienka, že pomyslené „dejiny 
rasy“ sú en réalité vyjadrením pôsobenia „večných“ 
hybných síl „prírody“ či dejín. Bez uvedomenia si 
významu, vo výskume problematiky rasy zabúdaných 
alebo opomínaných individuálnych aktérov, ktorí vo 
svojich knihách rozpracovali „vedecké“ argumenty 
pre obhajobu rasovej ideológie, nebude možné 
spochybniť údajnú „samozrejmosť“ rasy ako 
„objektívneho faktu v prírode“.  

Vyššie uvedené chápanie neosobných dejín 
však ponúka aj pozoruhodný paradox. Pokiaľ ide 
o problematiku rasových klasifikácií, tak v nej 
dochádza práve k tomuto zacieleniu na konanie 
individuálnych aktérov, ktoré sa prejavuje 
v identifikovaní údajných „rasových darebákov“ či 
„duchovných otcov“ nacizmu (napríklad: Arthur 
Gobineau alebo Georges Vacher de Lapouge). Avšak 
pokiaľ ide o problematiku rasovej ideológie, o 
problematiku rozvíjania „vedeckých“ argumentov pre 
presadenie rasovej ideológie, ktorá, ako uvádza 
Christopher M. Hutton, získavala svoj „vedecký 
status“ cez práce akademicky vzdelaných meštiakov a 
pokrokových liberálov, ku ktorým patrili aj niektorí 
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lingvisti a prírodní vedci,446 už podobné zacielenie na 
konanie individuálnych aktérov nevidíme. Mená 
vedeckých autorít, ktoré rozvíjali myšlienky 
„biologizácie“ sociálneho správania, eugeniky, 
rasovej hygieny či sterilizácie, či už počas éry 
sociálneho darvinizmu alebo nacizmu, zostávajú 
neznáme, na rozdiel od mien spomínaných „rasových 
darebákov“. Vedecké kapacity rozvíjali svoje „teórie“ 
údajne pod vlajkou nestrannej a nepredpojatej vedy. 
Lenže, daní bezmenní vedci priamo aplikovali svoje 
„nestranné teórie“ na presadenie ideologických 
projektov, ktoré sa náhle, skrze autoritu „nestrannej“ 
vedy, už nepovažovali za ideológie, ale za realizáciu 
„vedeckých zákonitostí“. Antisemitské predsudky 
(napríklad o „svetovláde Židov“) sa mohli stať 
„vedecky“, a tým „nezaujato potvrdené“, až keď sa 
zastrešili „nestrannou“ „biologickou teóriou“ o 
„rasovom charaktere Židov“. 

V. 
Odmietnutie interpretácie dejín ako „konfliktu 

rás a tried“, ako neosobnej „moci skupín či štruktúr“, 
a priklonenie sa k dejinám ako ku konaniu 
individuálnych aktérov s ich prehláseniami, 
vyjadreniami, vierami, presvedčeniami a názormi, 
umožňuje v prípade problematiky rasy zacieliť 
výskum rasy na metódu Begriffsgeschichte (história 
pojmov) od Reinharta Kosellecka. Podľa neho sa 
metóda Begriffsgeschichte zameriava na skúmanie 
textov a slov, vychádza z filozofickej histórie pojmov, 
historickej filológie, sémantológie a onomatológie.447  

A práve z hľadiska Begriffsgeschichte sa 
ukazuje, že už skúmanie samotnej etymológie slova 

rasa.indd   199 23. 2. 2021   22:10:47



rasa môže napomôcť aj v hlbšej analýze rasovej 
ideológie. V pojme rasa sa vzájomne prelína (1) 
genealogický význam slova rasa, slovo rasa ako 
synonymum „pôvodu“: prvotný význam slova rasa, 
ktorý sa začal používať na označenie koní (alebo 
psov) s „dobrým pôvodom“ (z „dobrého chovu“) a (2) 
typologický význam slova rasa, slovo rasa ako 
synonymum „typu“ (species, varieta): druhotný 
význam slova rasa, od 19. storočia využívaný 
v antropológii a biológii na označenie skupín, ktoré 
zdieľajú niektoré podobné fyzické znaky. Kým 
antropologické a biologické vedy postupne vytvorili 
presnejšie a vedeckejšie definovanie biologického 
druhu (species), v ktorom sa typologický význam 
slova rasa ukázal byť prakticky nepoužiteľný 
(respektíve vedúci k neustálym polemikám), tak 
genealogický význam slova rasa sa stále využíva 
v typológii tzv. „geografických rás“ (delenie ľudských 
skupín do rás podľa ich geografického pôvodu), v 
typológii tzv. „genetických rás“ (delenie ľudských 
skupín do rás podľa ich spoločného genetického 
pôvodu), či dokonca v „náhrade“ za slovo „etnicita“ 
(delenie ľudských skupín do „etník“ podľa ich 
domnelého spoločného pôvodu a zdieľanej histórie). 
No napriek tomu, že dochádza k využívaniu slova 
rasa v prípade „geografických rás“ či „genetických 
rás“, vedci, ktorí tento význam slova rasa používajú, 
odmietajú diskusie o presnom počte rás, diskusie o 
„farebných rasách“, o ich presnej charakterizácii a, 
čo je najdôležitejšie, odmietajú rasám pripisovať 
mentálne a charakterové vlastnosti. Napríklad, 
antropológ a forenzný expert Norman J. Sauer tvrdí, 
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že identifikácia osoby podľa lebky a kostry, ktorá má 
geografický pôvod napríklad v severnej Európe, 
neznamená identifikovať biologickú rasu tejto osoby. 
Forenzná antropológia svojím zaradením kostrových 
pozostatkov do rás nedáva vedecké imprimatur aj 
existencii biologických rás, ale ponúka predpoveď 
založenú na skúmaní kostrových pozostatkov, ktorú 
následne zaraďuje do kultúrne vytvorenej 
kategorizácie:  

 
Určite by sme mali v triedach učiť o neexistencii 
rás a urobiť všetko pre to, aby sme objasnili 
používanie rás vo forenznej antropológii. 
Prinajmenšom by sme nemali padnúť do pasce 
akceptovania rás ako platných biologických 
kategórií, napriek tomu, že tak často používame 
rasovú klasifikáciu.448  
  
Človek, ktorý verí, že ľudské populácie je možné 

deliť do separátnych farebných rás („čierna“, „biela“, 
„žltá“), môže vychádzať z nedostatočných či 
zavádzajúcich informácií – čo vyžaduje skôr kritiku, 
nie obvinenie z rasizmu – ale nemusí na túto farebnú 
skupinu verbálne alebo fyzicky zaútočiť, či pre 
niektorú z týchto farebných rás žiadať jej 
dehumanizáciu, zastavenie sociálnej pomoci, až jej 
(násilné) vylúčenie zo spoločnosti. Dôvod, prečo 
nejaký človek používa túto farebnú rasovú 
klasifikáciu, nezriedka pramení v neznalosti, pretože 
– nie jeho vlastnou vinou – sa k nemu, ani z médií, ani 
počas školskej dochádzky, či dokonca na vysokej 
škole alebo univerzite, nedostali informácie, že takáto 
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farebná rasová klasifikácia je nepresná a vágna. 
Alebo rovnako z neznalosti, pretože – nie jeho 
vlastnou vinou – sa k nemu z médií alebo počas 
školskej dochádzky, či dokonca na vysokej škole 
alebo univerzite, dostali zavádzajúce informácie, že 
takáto farebná rasová klasifikácia je údajne presná 
a údajne vedecky potvrdená.  

Ak nejaký človek pociťuje „hrdosť na vlastnú 
rasu“, ešte to neznamená, že takýto človek je rasista, 
pokiaľ ho táto „hrdosť“ nemotivuje k tomu, aby 
verbálne alebo fyzicky prejavoval antipatiu, odpor či 
nenávisť voči „iným rasám“, aby verbálne alebo 
fyzicky dehumanizoval „iné rasy“, či dokonca 
verbálne alebo fyzicky útočil na „iné rasy“.449 
Sebazaradenie sa do nejakej farebnej rasy, teda 
pretrvávanie rasovej klasifikácie v bežnom, laickom 
diskurze – hoci nepresné a vágne – môže vychádzať, 
ako bolo uvedené vyššie, z nekvalitného 
vzdelávacieho systému. Ak nejaký vzdelávací systém 
produkuje učebnice450, ktoré žiakom a študentom 
ponúkajú – ako jeden zo spôsobov (seba)identifikácie 
– možnosť zaradiť sa do nejakej farebnej rasy, potom 
by sa takýto spôsob sebaidentifikácie nemal 
kritizovať ako „rasizmus“, ale mala by sa kritizovať 
kvalita daných učebníc.  

VI. 
Na záver si zaslúži našu pozornosť prehľadné 

zhrnutie aktuálnych rôznorodých diskusií o existencii 
rás, ktoré uviedla filozofka Megali Bessone.  

(1) Prvá pozícia je „radikálne skeptická“. Ak 
neexistuje žiadna „rasová esencia“, neexistujú ani 
rasy. Ani sociálne ani prírodné vedy nedokážu 
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priniesť všeobecne prijímanú definíciu pojmu rasa. 
Rasový skepticizmus považuje pojem rasa za 
„prázdny“, pretože neexistuje referent slova „rasa“: 
ak vyslovíme výrok „Peter uteká“, potom referentom 
pre slovo „Peter“ je konkrétna osoba, avšak pri 
výroku „rasa existuje“, nedokážeme určiť referent 
slova „rasa“.451 Táto pozícia („žiadne rasy“) je 
v prírodných vedách menšinová.452  

(2) Druhá pozícia považuje „rasy za reálne“, 
pretože referentom slova rasa sú viditeľné a dedičné 
fyzické znaky. Rasa je „prírodný typ“ [natural kind], 
avšak tento význam slova rasa nemá nič spoločné s 
„kultúrnymi“, intelektuálnymi, morálnymi 
a kognitívnymi vlastnosťami a charakteristikami 
danej rasovej skupiny.453 Vyššie v tejto knihe sme 
uviedli aj príklad druhej pozície, hypotézu, že rasy 
môžu byť lokálne (regionálne) populácie adaptované 
na konkrétne vonkajšie podmienky, tzv. ekotypy. 
Takéto chápanie rás ale nemá nič spoločné s tzv. 
„ľudovým“ [folk] chápaním rás ako „geneticky“ 
izolovaných, „farebných“ („národných“, „etnických“) 
skupín majúcich spoločný pôvod, spoločný 
(„jednotný“) fyzický výzor (farbu pleti) a spoločnú 
„kultúru“, „mentalitu“ a spoločné charakterové 
vlastnosti.454 Druhá pozícia má niekoľko variant.  

(2a) Podľa „vzhľadovej varianty“ [superficial 
position] sa „členstvo“ v danej rasovej skupine určuje 
iba vizuálne: pomocou vonkajšich fyzických znakov 
tela (fenotyp). Takéto určovanie rás je však 
subjektívne a nie je isté, ktoré fyzické znaky tela 
máme považovať za skutočné rasové znaky. Iba 
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z fyzických znakov tela nie je možné vyvodiť nejakú 
presnú rasovú klasifikáciu.455  

(2b) Podľa „genetického realizmu“ [genetic 
realism] sa „členstvo“ v danej rasovej skupine 
neurčuje pomocou fenotypu, ale genotypu. Ľudia sa 
biologicky líšia, otázka ale je, či môžeme túto 
biologickú odlišnosť zaraďovať do separátnych skupín 
nazvaných rasy, z ktorých každá sa vyznačuje 
súborom niektorých spoločných fyzických znakov 
(napríklad: sfarbenie kožného pigmentu). Takéto 
chápanie rás bolo dominantné počas 19. storočia 
a približne do polovice 20. storočia.456 Aj v tomto 
prípade ale čelíme subjektívnemu výberu, pretože 
najprv do výskumu vstupuje otázka o existencii rás 
(pozícia 2) a až následne sa u týchto rás hľadá ich 
„genetické potvrdenie“. Navyše genetické rozdiely 
medzi členmi tej istej skupiny (napríklad „biela 
rasa“) sú väčšie než medzi dvoma údajnými rasovými 
skupinami.457 Problém s chápaním rás podľa 
„genetického realizmu“ je ten, že sfarbenie kožného 
pigmentu ovplyvňujú niektoré gény, a otázka je, či tie 
isté gény ovplyvňujú aj iné ľudské chrakteristiky 
(napríklad: inteligenciu alebo rýchlosť behu). Takéto 
chápanie rás už nedefinuje rasy iba z hľadiska 
vonkajších fyzických vlastností, ale aj na základe 
morálnych a intelektuálnyh charakteristík. Medzi 
jednotlivcami môžeme nájsť rozdiely 
v intelektuálnych schopnostiach, ale tieto 
individuálne rozdiely ešte neznamenajú, že takéto 
rozdiely v intelektuálnych schopnostiach vykazujú aj 
celé skupiny (rasy).458  
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(2c) Podľa „populacionizmu“ [populationism] 
sa „členstvo“ v danej rasovej skupine neurčuje ani 
pomocou fenotypu, ani pomocou genotypu, ale 
pomocou tzv. fylogenetického stromu, kde rasy sú 
populácie, ktoré vznikli na základe reprodukčnej 
izolácie. Dlhodobá vzájomná reprodukcia iba v rámci 
danej skupiny vytvorila údajne separátny typ 
populácie, ktorú môžeme nazvať rasami (alebo 
„kladmi“ [clades]). Takéto chápanie rás ale 
neodpovedá „ľudovému chápaniu“ rás: napríklad 
skupinu Amišov (v USA), napriek ich prísnemu 
uplatňovaniu manželských zväzkov, nenazývajú 
separátnou rasou.459  

(3) Posledná pozícia je „rasový 
konštruktivizmus“ [racial constructivism], ktorý 
môžeme zaradiť medzi skeptické pozície, no nie 
radikálne skeptické pozície. Rasy existujú, nie ako 
„prírodné typy“ [natural kind] ale ako „sociálne 
typy“ [social kind]. Rasy sú v tomto zmysle reálne, 
i keď takéto rasy nemajú žiadnu esenciu, a nie sú „z 
prírody“. Realita takýchto rás nepochádza z biológie, 
ale zo sociálno-historických súvislostí založených na 
viere v existenciu rás. Rasy sú preto sociálnym 
faktom, podobne ako peniaze: to znamená, že takto 
chápané rasy nemôžu existovať mimo ľudských 
vzťahov a inštitúcií. Navyše, takto chápané rasy sú 
„interaktívnymi typmi“ [interactive kinds]. Objekty, 
ktoré sú klasifikované (rasy) sú v interakcii s ľuďmi, 
ktorí tieto objekty klasifikujú, takže ľudia sú 
ovplyvnení vlastnými klasifikáciami a môžu na 
základe identifikácie s danými objektami (rasy) prijať 
alebo odmietnuť nejaké typy správania alebo 
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hodnôt.460 Rasa ako „sociálny typ“ [social kind] sa 
využíva ako seba-identifikačný znak (alebo 
identifikačný znak druhých) – teda súvisí s identitou 
a sociálnymi vzťahmi – a v závislosti na prijatej 
definícii pojmu rasa sa následne vyčleňujú príslušné 
typ správaní a hodnôt, ktoré (údajne) „vykazuje“ 
daný člen rasovej skupiny. Ak platí táto hypotéza, že 
rasové klasifikácie súvisia s identitou a sociálnymi 
vzťahmi, a tým aj s politikou a ekonomikou, potom je 
akákoľvek „biologická téoria rás“ irelevantná. Rasové 
klasifikácie, v tomto chápaní, predstavujú snahu o 
„čítanie tela“, ktoré je možné využiť ako „filter“, cez 
ktorý sa „dekódujú“ individuálne, sociálne, politické 
ako aj ekonomické vzťahy.461    Takéto chápanie rás 
kladie zvýšený dôraz na zodpovednosť intelektuálov, 
odborníkov, novinárov, bežných ľudí či 
individuálnych aktérov, v ich (vedomom či 
neuvedomelom) pripisovaní nejakých typov správaní 
a hodnôt všetkým členom skupiny chápanej ako 
rasa.462 

Všetky tri pozície odhaľujú, že aktuálne 
neexistuje všeobecne záväzná odbrná definícia pojmu 
rasa. Neexistencia záväznej odbornej definície pojmu 
rasa vedie k tomu, že odborník skúmajúci 
problematiku rasy by mal jasne zadefinovať, z akej 
definície pojmu rasa vychádza. Mal by ponúknuť 
vlastnú definíciu pojmu rasa, respektíve uviesť 
definíciu od odborníka (odborníkov), ku ktorému sa 
prikláňa. Tento prístup umožňuje zbaviť rasu jej aury 
údajne samozrejmého faktu, či akéhosi „zdravého 
sedliackeho rozumu“, ktorý nepotrebuje byť ďalej 
kriticky skúmaný. Na tomto základe je možné 
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vybudovať kritický postoj v tom zmysle, že ak nejaká 
štúdia tvrdí, že existuje jednoznačný počet farebných 
rás (napríklad tri alebo štyri), potom môžeme 
povedať, že vychádza iba z niektorých kritérií a 
neponúka pohľad na širokú diskusiu o rasách. Ak 
pojem rasa nie je dosiaľ jednoznačne definovaný, 
potom by mala každá seriózna štúdia o rase 
zadefinovať, čo pod rasou chápe – a to so zásadným 
dôsledkom: otvára sa kritike a stráca „honosné 
privilégium“ údajne presného definovania rasy. 
Odborníci píšuci o rasizme, stoja preto pred výzvou, 
že skôr než ďalšie nové štúdie o rasizme, chýba 
dôkladný a kritický rozbor rôznych významov slova 
rasa. Slovo rasa ale nie je „temné“, „nebezpečné“ ani 
„negatívne“. A ak už chceme hovoriť o 
„nebezpečenstve rasy“, tak v tom zmysle, že pojem 
rasa je vágny a neurčitý.  
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ODKAZY A POZNÁMKY 

KRITIKA „SAMOZREJMÉHO“ POUŽÍVANIA SLOVA RASA 
1 (Hrabovský 2011, 16) 

2 Pozri napríklad: (Šmausová 1999) • (Kamín a Machalová 
2003, 52) 
3 „La France est une République indivisible, laïque, 
démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi 
de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou 
de religion.“ (Article 1er). Francúzsky filozof P.-A. Taguieff 
napísal k tejto snahe vylúčiť slova rasa z Ústavy kritickú 
knihu: (Taguieff 2018a) 
4 „Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner 
Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat 
und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder 
politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt 
werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung 
benachteiligt werden.“ (Art 3).  
5 (Bullion 2020) 
6 (Taguieff 2018a, 21, 88, 229, 233) 
7 Frankofónne odborníčky a odborníci chápu pojem 
epistemológia ako kritické štúdium vedeckého poznania, 
nie poznania všeobecne. Ide teda špeciálne o kritický 
výskum cieľov, metód, princípov vedeckého poznania.   
8 (Machery a Faucher 2017, 1137) 
9 (Marks 2017, 73) 
10 (Doron 2018, 479). Machery a Faucher hovoria v tejto 
súvislosti o „rasovaní“ [racialism], teda o „zaraďovaní ľudí 
do rás“ (Machery a Faucher 2017, 1137), ktoré sa ale 
odlišuje od „rasizácie“ [racialisation]. Pojem rasizácia 
(racialization, racisation, rassifizierung, rasializace) je 
neologizmus a ťažko sa prekladá do slovenčiny. P.-A. 
Taguieff zdôrazňuje, že pojem rasizácia by mal byť 
rezervovaný iba na prípady, keď je rasizácia vedomá 
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a zamýšľaná a keď rasizácia vytvára z nejakej sociálnej 
skupiny výhradne „biologické rasy“. Rasizácia je vedomé 
a zamýšľané redukovanie vlastností ako pracovitosť, 
usilovnosť, racionalita, vzdelanosť, charakter, morálka, 
talent či kreativita iba na ich „biologické“ (rasové) príčiny 
(Taguieff 2013d,  1490-1499). 
11 (Machery a Faucher 2017, 1137)
12 (Budil 2013a, 9) 
13 (Sand 2009, 28) 
14 Zvrat „význam slova“ je sporný a adekvátnejšie je 
hovoriť o „význame výrazu“, avšak na účely zjednodušenia 
výkladu sa prikláňam, predsa len, k „prirodzenému 
jazyku“ a používam zvrat „význam slova“, i keď som si 
vedomý problematickosti tohto zvratu. Ku kritike zvratu 
„význam slova“ pozri: (Austin 1998, 250-265) 
15 (Winant 1994, 13) 
16 (Saini 2019, 7) 
17 (James 2017) 
18 (Mallon 2006) 
19 (Mallon 2006) 
20 (Glasgow 2009) • (Bessone 2013) 
21 (James 2017) • (Blum 2010, 298) • (Bessone 2013) 
22 (Soudien 2013, 15-37) 
23 (Soudien 2013, 15-37) 
24 (Saini 2019) 
25 (Selcer 2012, 173-184) • (Reardon 2005, 23-31). 
26 (Doron 2018, 478) 
27 (Taguieff 2013a, 65-87) 
28 (Doron 2018, 477-499) 
29 (Snyder 2015, 15) • Pozri aj: (Hrabovský 2018, 51) 
30 (Nociar 2016, 44-91) 
31 (Drábik 2019) 
32 (Hrabovský 2018, 51) 
33 (Saini 2019, 287) 
34 (Fullwiley 2007, 225) 
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35 (Gravlee 2009, 49) 
36 (Brennan 2004, 154) 
37 (6) The European Union rejects theories which attempt 
to determine the existence of separate human races. In: 
Council Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 
implementing the principle of equal treatment between 
persons irrespective of racial or ethnic origin. 
38 (18) In very limited circumstances, a difference of 
treatment may be justified where a characteristic related 
to racial or ethnic origin constitutes a genuine and 
determining occupational requirement, when the objective 
is legitimate and the requirement is proportionate. Such 
circumstances should be included in the information 
provided by the Member States to the Commission. In: 
Council Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 
implementing the principle of equal treatment between 
persons irrespective of racial or ethnic origin. 
39 Article 5. With a view to ensuring full equality in 
practice, the principle of equal treatment shall not prevent 
any Member State from maintaining or adopting specific 
measures to prevent or compensate for disadvantages 
linked to racial or ethnic origin. In: Council Directive 
2000/43/EC of 29 June 2000 implementing the principle 
of equal treatment between persons irrespective of racial 
or ethnic origin. 
40 (Cremer 2009, 4) 
41 (Cremer 2017) 
42 (Hrabovský 2018, 266) 
43 (Cremer 2009, 6) 
44 (Kuna 2019, 9) 
45 (Lochak 1992, 292) 
46 (Turner 2014) • politológ Tomáš Zálešák ponúka inú 
hypotézu krízy humanitných vied, predovšetkým 
politických vied, a to je štúdium politických záležitostí 
výlučne cez metódy ne-humanitných disciplín „a previesť 
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tak výstavbu systému poznatkov politickej vedy na kritériá 
kvázi-prírodovedné či kváziexaktné“ (Zálešák 2009, 817). 
47 (Taguieff 2011, 4) 
48 (Wierzbicka 2014, 322) • (Tužinská 2020, 36) 

PROBLÉMY SO SLOVOM RASA 
49 Niektorí autori oponujú myšlienke skúmania rasovej 
ideológie (rasizmu) cez významovú analýzu pojmu rasa 
(Kamín a Machalová 2003, 78). Avšak, práve v prípade 
rasovej ideológie zohrával jazyk kľúčovú rolu 
v rekonštrukcii „pôvodu“ ľudských skupín. V 19. storočí 
dokonca došlo k spojeniu rasových klasifikácií 
a lingvistiky: lingvistické špekulácie patrili až do objavenia 
sa kraniometrie, medzi zásadné metódy definovania rás 
(Budil 2019, 142).   
50 (Isaac 2006, 30) 
51 (Blackburn 2000, 5) • (Tužinská 2010, 80) • (Tužinská a 
Voľanská 2016, 126) • (Cichá 2011, 27) • (Kamín 
a Machalová 2003, 18) 
52 (Hrabovský 2018, 56) 
53 (Doron 2018, 482) 
54 (Taguieff 2018c) 
55 (Rubiés,2017, 33-81) 
56 (Pigliucci a Kaplan 2003, 1161-1172) • Podobne považuje 
Quayshawn Spencer za legitímne uvažovať o rasách ako 
o ľudských skupinách odlišujúcich sa biologickými znakmi, 
však tieto odlišnosti nezakladajú žiadnu sociálnu ani 
mentálnu hierarchizáciu medzi takto chápanými rasami 
(Spencer 2019, 73-110) 
57 American Sociological Association (2003): The 
Importance of Collecting Data and Doing Social Scientific 
Research on Race.  
58 (Hirschman 2004, s. 388-389) • Pozri aj: (Cichá 2011, 
38) 
59 (Jackson a Weidman 2004, xi) 
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60 (Jablonski 2012, 27) • (Pospíšil 2005, 33) • (Rutherford 
2020, 38) 
61 (Jablonski 2008, 41) 
62 (Jablonski 2012, 26) 
63 (Banton 2001, 51-52) 
64 (Jackson a Weidman 2004, xi) 
65 (Hrabovský 2018, 54) 
66 Napríklad: (Banton 1998) • (Connelly 1999, 1-33) • 
(Budil 2019) 
67 (Budil 2005a, 8) 
68 (Popper 1997, 9-11) • (Glymour 1983, 3-26) 
69 Pojem „ľudový model“ som si vypožičal z preklad knihy: 
(Lakoff 2006, 126) 
70 (Glymour 1983, 3-26) 
71 (Connelly 1999, 1-33) 

DVA VÝZNAMY SLOVA RASA 
72 (Whiter 1822, 1037-1038) 
73 (Banton 1998) 
74 (Whiter 1822, 1037-1038) 
75 (Banton 2010, 127-149) • (Fish 2011, 2) • (Banton 1998) 
76 Banton používa slová vertikálny a horizontálny vo 
význame, ako ich používajú vedy ako archeológia, geológia 
či biológia: a) horizontálny prístup analyzuje a porovnáva 
nejaké x v prítomnosti (napríklad: dve vrstvy zeme vedľa 
seba; dva druhy žijúce vedľa seba), kým b) vertikálny 
prístup skúma vývoj nejakého x v čase, zaoberá sa 
históriou a evolúciou (napríklad, tak ako sa v čase kopí 
nová vrstva zeme nad starú vrstvu; vývoj druhov v čase). 
Tento prístup sa však líši od využívania slov vertikálny 
a horizontálny napríklad historikmi: a) horizontálny 
vyjadruje pohyb v čase od minulosti do prítomnosti, kým 
vertikálny vyjadruje status v hierarchii. 
77 (Doron 2012, 75-109) 
78 (Asma 1995, 13) 
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79 (Asma 1995, 13-14) 
80 (Bowler 1989, 268) 
81 (Skeat 1882a, 428) 
82 (Skeat 1882b, 495) 
83 (Stratmann 1867, 448) 
84 (Kluge 1891, 277) 
85 (Diez 1864, 364) 
86 (Pick 1869, 221) 
87 (Budil 2013a, 38). 
88 (Doron 2016, 10) • (Banton 1998, 17-43) 
89 (Conze a Sommer 1994, 139) •  (Wodak a Reisigl 1999, 
176) • (Sand 2009, 28) • (Banton 1998, 43-80) 
90 (Mayr 1971, 10-13) • Jaroslav Flegr ale upozorňuje, že 
aktuálne existuje minimálne 30 veľmi odlišných definícií 
druhu. Pre pohlavne rozmnožujúce sa druhy platí tzv. 
definícia biologického druhu (izolačná definícia druhu), 
avšak: „Hlavným problémom tejto definície je, čo znamená 
- "môžu sa rozmnožovať"... Toto vymedzenie však platí iba 
v danej dobe a na danom mieste.“ Flegr preto tvrdí, že: 
„Druh je s najväčšou pravdepodobnosťou síce praktická, 
ale zároveň úplne umelá kategória.“ In: (Flegr 2015, 163-
165) 

HISTÓRIA SLOVA RASA 
91 (Hrabovský 2019, 14) 
92 (Hannaford 1996, 5) • (Conze a Sommer 1994, 137) • 
(Wodak a Reisigl 1999, 176) 
93 Louis Ruchames uvádza, že talianske razza sa objavuje 
v 14. storočí, španielske raza, portugalské raça 
a francúzske race v 15. storočí a anglické race v 16. storočí. 
In: (Ruchames, 1967 255-256) 
94 (Cremer 2009, 1-15) • (Budil 2005b, 1-167) • (Banton 
2004, 333-334) • (Barnshaw 2008, 1091-1092) • (Smedley 
a Smedley 2012, 35-36) • (Thompson 2009, 684) 
95 (Smedley a Smedley 2012, 36) • (Voegelin 1998, 80) 
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96 (Poliakov 1996) • (Mosse 1985) • (Fredrickson 2002) 
97 (Voegelin 1998, 82) 
98 (Hannaford 1996, 5) • (Burleigh a Wippermann 1991, 
24) • (Conze a Sommer 1994, 140) •  (Klein 1966, 1294) • 
(Smedley a Smedley 2012, 36) • (McAlister 1987, 52-53) • 
(Stewart 1992, 365-366) 
99 Memmi 1992, 12) • (Valpy 1828, 392) •  (Liddell a Scott 
1901, 1355) •  (Smedley a Smedley 2012, 36) • (Klein 1966, 
1294) • (Chiarelli 1991, 7) • (Budil 2013a, 31-32) 
100 „Le mot race tire son étymologie du latin radix, icis, qui 
signifie la racine généalogique d'une postérité, dont on ne 
connoît point le commencement“ [Slovo rasa získava svoju 
etymológiu z latinského radix, icis, čo označuje 
genealogický koreň potomstva, ktorého počiatok nie je 
známy]. Podobne: „genus, eris, (terme de Généalogie) 
génération continuée de père en fils, descendans & 
ascendans d'une lignée noble, ancienne & illustre“ [genus, 
eris, (pojem z genealógie) nepretržitá generácia od otca 
k synovi, zostupná a vzostupná vznešená línia, starobylá 
a slávna]. In: (Diderot a DʼAlembert 1779, 202) 
101 (Smedley a Smedley 2012, 36) 
102 (Doron 2016, 44) 
103 (Liberman 2009) • (Conze a Sommer 1994, 139) • 
(Whiter 1822, 1038) 
104 (Nicot 1606) •  (Miramon 2013, 200) 
105 „Votre race est leur ennemye !“ In: (Miramon 2013, 
201) •  (Brézé 1858, 21) 
106 (Miramon 2013, 201) 
107 (Vogel 1932, 213-214) 
108 „Li un disoient que Nicodeme il donna, il autre 
afferment qu'il fu nez em son haras.“ In: (Miramon 2013, 
202) 
109 „Che aveva l'onghie fesse come dita, e li suo' piedi 
sembiavano quasi piedi d’uomo. L'uomo diceva che re 
Nicodeme di Bettinia li ’l dono, e altri affermavano ch'elli 
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fu nato in suo raza.“ In: (Miramon, 2013, 202) • (Banchi 
1863, 276) 
110 (Flutre 1934, 88) 
111 (Flutre 1934, 202) 
112 „se dit des especes particulières de quelques animaux, & 
surtout des chevaux. (..) Pour faire race, il faut choisir de 
bonnes cavales. Cheval de première race, est celui qui vient 
d'un cheval étranger connu pour excellent“. In: (Diderot a 
DʼAlembert 1779, 202) 
113 (Miramon 2008, 157-210) 
114 „En .1. haras le roi fu poulenés trové illuec fu d'un 
luiton en .1. iue engenré, Ja hom ne l'atendist s'il fust 
descaïné“ (1263-1264). „En un haras le roi l'ot on poulain 
trové, Car il i fu norris et s'i fu faouné (1268-1269). in: 
(Mayer 1886, 164) • (Godefroy 1881, 746) 
115 „poutrels orent de Capadoce, qui nʼont mehaig, jale ne 
boce, dʼun marveillos haraz de mer, et molt sont legier 
a armer“ [„žriebätá z Kapadócie, ktoré nemajú omrzliny, 
kostné tumory, ani hrb, nádherné morské haraz [„stáda“], 
a veľmi rýchlo skrotiteľné.“] In: (Salverda de Grave 1983-
1985, 3935-3937) 
116 Ordonnance de Roy, Concernant les Haras du Roussillon. 
Paris : De Lʼimprimerie Royale, MDCCLI, s. 1-2. 
117 (Miramon 2013, 208-209, 212) 
118 (Doron 2016, 9) 
119 (Braude 1997, 103-104) 
120 (Poliakov 1996, 7) • (Hoquet 2013b, 1473) 
121 (Budil 2013a, 222) 
122 (Castro a Fernández 2018, 195) 
123 „(...) que vanter sa race, c'est louer le mérite d'autrui. 
Si le mérite des pères rehausse la gloire des enfans qui les 
imitent, il est leur honte quand ils dégénèrent: il éclaire 
également leurs vertus & leurs vices. C'est un heureux 
présent de la fortune qu'un beau nom, mais il faut savoir 
le porter“ [„(...) chváliť rasu je pochváliť zásluhy druhých. 

rasa.indd   215 23. 2. 2021   22:10:51



Ak zásluhy otcov zväčšujú slávu detí, ktoré ich 
napodobňujú, je to ich hanba, ak upadnú: on rovnako 
ožaruje ich cnosti a ich neresti. Dobré meno je skvelý dar 
šťasteny, ale je potrebné ho vedieť nosiť“]. In: (Diderot a 
DʼAlembert 1779, 202)   
124 (Castro a Fernández 2018, 195-196) 
125 (Dumezil 2015, 42) 
126 (Castro a Fernández 2018, 196) 
127 (Ariès a Duby 1988, 85-119) 
128 (Ariès a Duby 1988, 85-119) 
129 Dominique Barthélemy In: (Ariès a Duby 1988, 120) 
130 (Jouanna 1975, 17) 
131 (Miramon 2008, 157-210) 
132 (Miramon 2008, 216) 
133 (Conze a Sommer 1994, 138) 
134 (Banton 1979, 16-17) 
135 (Tournier 1992, 105-107)  
136 (Teysseire 1992, 43) 
137 (Conze a Sommer 1994, 138) 
138 (Jouanna 1975, 17) 
139 (Wade 2010, 6) 
140 (Sand 2009, 14-22, 62) 
141 (Saini 2019, 212) 
142 (Hannaford 1996, 6) 
143 (Isaac 2006, 33) 
144 (Hund 2010, 57–96) 
145 Pozri aj: „politisch-soziale Gruppenbezeichnung“. In: 
(Conze a Sommer 1994, 135) 
146 (Sand 2009, 62) 
147 Budil 2013a, 10-14) 
148 (Conze a Sommer 1994, 139) 
149 (Banton 1998, 17) • (Banton 2010, 129) 
150 (Smedley a Smedley 2012, 36) 
151 (Montagu 1965, 8) • (Banton 1998, 18) 
152 (Courtine-Denamy, 2013 1009-1011) 
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153 (Fredrickson 2002, 32–36) • (Budil 2013a, 265–266) • 
(Szabó 2004, 249) • (Martinéz 2008) 
154 Podobne rasistické zákony na americkom Juhu 
legislatívne zaviedli pravidlo „jednej kvapky krvi“ [one 
drop rule], ktoré malo určiť „neviditeľnú čiernosť“. In: 
(Fredrickson 2002, 32-36, 124) 
155 (Smedley a Smedley 2012, 37-38) 
156 (Nirenberg 2013, 248-249) 
157 (Conze a Sommer 1994, 140) 
158 (Nirenberg 2013, 249-250) 
159 (Nirenberg 2013, 252) 
160 (Voegelin 1998, 81) • (Ruchames 1967, 255-256) 
161 (Voegelin 1998, 81) • (Ruchames 1967, 255-256) 
162 (Chiarelli 1991, 7)   
163 (Voegelin 1998, 84) 
164 (Voegelin 1998, 80-86) 
165 (Voegelin 1998, 86) 
166 (Blumenbach 1798, 259) 
167 (Grimm J. a Grimm W. 1854–1961) heslo „Rasse“. 
168 (Machek 1957, 509) • (Rejzek 2001, 528) 
169 (Králik 2016, 492) 
170 (Bernolák 1825, IV.2683, III.2027). 
171 J. F. Blumenbach (De gen. hum. variet. nativa, 1795), G. 
Cuvier (Leçons d'anat. comp., 1803; Le règne animal, 1817),  
W. Lawrence (Lect. on physiol. zool. and the nat. hist. of 
man, 1819), J. R. Prichard (Researches into the phys. hist. 
of mankind, 1826), A. Desmoulins (Hist. nat. des races 
hum., 1826), C. F. Heusinger (Grundr. der phys. u. 
psych. Anthropo., 1829), W. F. Ewards (Des caract. physiol. 
des races hum., 1829), W. F. Wagner (Naturgesch. des 
Mensch., 1830-31), J. S. Presla (Ssawectwo, 1831). In: 
(Šafařik 1869, 25) 
172 (Šafařjk 1837, 23) • Pozri aj: „Der Slowak scheint sich 
auch wegen seines raz: razsocha, rab, rastem“. In: (Šafařik 
1869, 32) • (Doruľa 2015, 189-190) 
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173 (Vajanský 1901) 
174 Slovníkový portál Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV. 
Heslo: „rasa“.  
175 Slovníkový portál Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV. 
Heslo: „rasa“. 
176 (Wikipédia 2019), heslo: „Rasa (človek)“ 
177 (Malina 2009), heslo „Rasa“ 
178 (Wikipédia 2019):, heslo: „Lidská rasa“ 
179 (Banton 1979, 17) • (Hannaford 1996, 5) • (Budil 2013a, 
31-32) • (Stoczkowski 2013, 1479) • (Wodak a Reisigl 1999, 
177) • (Conze a Sommer 1994, 137) 
180 (Smedley a Smedley 2012, 37) 
181 (Conze a Sommer 1994, 135) 
182 (Plato 5.735b,c,d) 
183 (Kamín a Machalová 2003, 94) 
184 (Rubiés 2017, 33-81) 
185 (Budil 2005b, 41) 
186 (Kamín a Machalová 2003, 16) • (Banton 2004, 333) • 
(Thompson 2009, 684) 
187 (Barnshaw 2008, 1091) 
188 (Harper 2001-2016) 
189 (Barnshaw 2008, 1091) • R. D. Watson popisuje ako sa 
na tomto význame rase spolupodieľali romány Waltera 
Scotta. In: (Watson 2008, 47-71) 
190 „Race, se dit, par extension, d'une multitude d'hommes 
qui sont originaires de même pays, et se ressemblent par 
les traits du visage, par la conformation extériure.“ • Pozri 
aj (Budil 2005a, 41) • (Isaac 2006, 25) 

RASA AKO GENEALÓGIA 
191 (Günter 1926, 8) 
192 (Reichel 2004, 304) 
193 (Knapp 1947, 15) 
194 (Proctor 1998, 149) 
195 (Hitler 1936, 428) 
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196 (Knapp 1947, 50-54) 
197 (Nižňanský a Hrabovský 2013, 190-191) 
198 (Chapoutot 2014, 76) 
199 (Quinchon-Caudal 2013, 1635) 
200 (Åsbrink 2015, 88) 
201 (Chapoutot 201496-97, 148) 
202 (Doron 2013, 918-922) • Pozri aj: (Pichot 2000) 
203 (Hrabovský 2018, 193) 
204 (Proctor 2006, 46-47) • Pozri aj: (Švihranová 2014, 
288-314) • (Švihranová 2015) • (Švihranová 2016, 280-
286) 
205 (Schmidt-Degenhard 2008, 8) 
206 (Voegelin 2001, 42) • (Voegelin 2000, 27-28) 
207 (Hitler 1936, 234) 
208 (Schmitt 1935, 5) 
209 (Schmitt 1935, 5-6) 
210 (Schmitt 1935, 7-8) 
211 (Schmitt 1935, 11-13) 
212 (Schmitt 1935, s. 33) 
213 „absenciu vodcu.“ (Schmitt 1935, 35-36) 
214 (Schmitt 1935, 42) 
215 (Schmitt 1935, 42, 46) 
216 (Schmitt 1935, 45)  
217 (Schmitz 1965, 169) 
218 (Saini 2019, 106) 
219 (Chapoutot 2014, 187-188) 
220 (Budil 2013a, 10-14) 
221 (Chapoutot 2014, 520) 

RASA AKO TYPUS 
222 Bielik, Gahér a Zouhar upozorňujú pri ich výklade 
o klasifikáciách definícií, že definícia nejakého výrazu 
[napríklad „rasa“, MH] závisí od určitého konceptuálneho 
systému. „Z logicko-metodologického hľadiska to znamená, 
že nejaký pojem sa v tomto zmysle definuje len v rámci 
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konkrétneho konceptuálneho systému; neexistujú definície 
pojmov, ktoré by boli nezávislé od akejkoľvek pojmovej 
sústavy.“ In: (Bielik a Gahér a Zouhar 2010, 726-727). 
Podobne upozorňuje Michael Banton, že slová môžu mať 
mnoho významov, ale pojem by mal mať jasný význam. In: 
(Banton 2010, 130) 
223 (Cain 1956, 98-109) 
224 (Mayr 1971, 10-13) 
225 (Mayr 2000, 36) 
226 (Simpson 1951, 285-298) • (Mayr 1971, 13-14) 
227 (Voegelin 1998, 7-8) 
228 Falk, Raphael. In: (San, 2009, 274) 
229 (Hrabovský 2018) 
230 (Wade 2010, 9) 
231 (Budil 2013a, 351–358) • (Budil 2019, 148) 
232 (Bernier 1684, 133–134) 
233 (Bernier 1684, 133–137) 
234 (Bernier 1684, 137) 
235 (Hrabovský 2018, 123) 
236 (Conze a Sommer 1994, 142) 
237 (Berry 2001, 25-27) 
238 (Hannaford 1996, 202–203) 
239 (Ray 1691/1735, 1) 
240 (Voegelin 1998,. 33–39) 
241 (Ray 1691/1735, 296–297) 
242 (Linnaei 1758, 20-22) 
243 (Lakoff 1987, 34-38) • (Cain 1958, 148, 156) 
244 (Doron 2012, 81-86) 
245 (Hoquet 2013b, 1474) 
246 (Banton 2010, 133-134) 
247 (Buffon 1801, 203) 
248 (Stoczkowski 2013, 1479) • Pozri aj: (Diderot a 
DʼAlembert 1779, 202) 
249 (Voegelin 1998, 78) 
250 (Budil 2009, 20) 
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251 (Budil 2013a, 612-613) 
252 (Hoquet 2013a, 242) 
253 (Buffon 1856, 211) 
254 (Murphy 2002, 12) 
255 (Laurence a Margolis 1999, 15-28) 
256 „Prvý metodologický problém leží (...) v neurčitosti 
kritérií, v definovaní (...).“ In: (Bös 2005, 22) 
257 Napríklad: (Herrnstein a Murray 1994) • (Rushton 
1997) • (Bakalář 2003) • (Lynn a Vanhanen 2006) • (Lynn 
2006) •  (Lynn2008) 
258 Napríklad: (Hirschfeld 1996) • (Kanovský 2009) 
259 Napríklad: (Montagu 1945) • (Appiah 1985) • (Bonilla-
Silva 2006) • (Smedley a Smedley 2012) 
260 (Zadeh 1965, 338-353) • (Zack 1993) • (Zack 2011) • 
(Morning 2011) 
261 (Mayr 1971, 10-11) 
262 (Mayr 1971,. 10-13) 
263 (Mayr 1971, 16) 
264 (Mayr 1971, 401-402) 
265 (Sapp 2015, 56-63) 
266 (Flegr 2015, 163-165) 
267 (Bös 2005, 24) 
268 (Sand 2009, 28) 
269 (Isaac 2006, 32-33) 
270 (Montagu 2000, 102-103) 
271 (Isaac 2006, 28) 
272 (Coon 1939, 11) 

RASOVÁ IDEOLÓGIA 
273 (Taguieff 2018b, 123–126). 
274 (Kamín a Machalová 2003, 101, 102) 
275 (Maurass 1895). Pozri aj: (Taguieff 2018b, 127). 
276 (Bernasconi 2014, 9)  
277 (Mery 1897). Pozri aj: (Taguieff, 2018b 126). 
278 (Guillaumin 1995, 29) 
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279 « Une campagne a même été ébauchée pour éliminer du 
parti national les activistes d'extrême droite connus sous 
le nom de groupe 'germaniste' ou 'raciste' 
(deutschvölkisch), dont les chefs les plus en vue sont 
Wulle, Henning, von Graefe, et dont Ludendorff, passe 
pour être l'inspirateur secret » (Lichtenberger, 1922, 107). 
Pozri aj: (Taguieff 2018b, 130). 
280 (Taguieff 2018b, 130–132). 
281 (Simar 1922, 229) • (Fredrickson 2002, 158-159) 
282 (Simar 1922, 343) •
283 (Taguieff 2018b, 131–132). Pozri aj: (Doron 2018, 480) 
284 (Guillaumin 1995, 29) 
285 « C'est ansi que le parti national-allemand s'est peu à 
peu scindé en deux camps. L'extrême droite 'raciste' 
(völkisch) s'est séparée du parti. Le racisme prétend 
renforcer le nationalisme, lutter à l'intérieur contre tout 
ce qui n'est pas allemand et à l'extérieur pour touts ceux 
qui portent le nom d'Allemnads » (Vermeil 1925, 55). Pozri 
aj: (Taguieff 2018b,  131). 
286 (Taguieff 2018b, 18). Porovnaj: (Hitler 1936 428). 
287 (Vermeil 1939, 16) 
288 (Vermeil 1937, 19) 
289 (Taguieff 2018b, 131–133). 
290 (Hirschfeld 1938) 
291 (Miles 1993, 29) • (Bauer 2017, 14) 
292 (Demby 2014) 
293 (Hirschfeld 1938, 41) 
294 (Chapoutot 2016, 5) 
295 (Fredrickson 2002, 162–164) • (Arthur 2007, 9) 
296 (Budil 2013a, 742) 
297 (Blum 2002, 83–84, 102) 
298 (Szabó 2007, 81) 
299 (Bernasconi 2014, 10) 
300 (Benedict 1945, 9)  
301 (Benedict 1945, 12–18) 
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302 (Benedict 1945, s. 4) 
303 (Benedict 1983, 97) 
304 (Benedict 1945, 126) 
305 (Benedict 1945, 155. Pozri aj: (Bernasconi 2014, 11) 
306 (Benedict 1945, 126-127) 
307  (Lévi-Strauss 1983, 15). Pozri aj: (Taguieff 2018b, 81). 
308 (Teslow 2014, 228) 
309 (Brattain 2007, 1386-1413) 
310 (Fredrickson 2002, 9) 
311 (Arthur 2007, 8–9) 
312 (Sowell 1994) 
313 (Rubiés 2017, 33-81) 
314 (Bernasconi 2014, 14) 
315 (Salzman 2003, 161–171) 
Massimo Pigliucci ponúka iný príklad: „Kľúčová otázka nie 
je, či sme identickí (nie sme), ale či sú ľudské bytosti 
podobné mobilným telefónom, či môžu byť Nokia, 
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RESUMÉ 
 

The reason for writing this study stems from 
the existence of two problems concerning the concept 
of race. 
(1) The study of race issues reveals that in the 
interdisciplinary scientific literature on race in 
anthropology, archaeology, biology, economics, 
philosophy, genetics, history, human geography, 
cultural anthropology, cognitive sciences, linguistics, 
political science, sociology, psychology, sociology, 
psychology, is used an implicit ("beforehand clear") 
meaning of the word race, but is not critically 
examined further, because the authors of these 
studies, as well as their readers, (probably), know 
"what we are talking about ". Thus, the authors of 
these studies, as well as their readers, (perhaps) 
consider the word race to be so "understandable" 
that they do not put in their studies a definition of 
the term race they work with in these studies. 
Therefore, the first of the problems in examining the 
concept of race is the frequent absence of a definition 
of the term race in professional studies that write 
about and use racial classifications. 

The first of the problem are addressed by 
pointing out that the best approach to studying race 
issues is not to succumb to the "temptation" of 
knowing (in advance) "what a race is". This also 
implies not to be tempted to consider the meaning of 
the word race that we use (or criticize) as supposedly 
scientifically confirmed (or refuted) in advance. In 
this study, we will argue that (a) the professional 
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community has not yet reached a uniform, 
unambiguous and generally accepted definition of the 
concept of race (problem: there is no single 
definition; rather we find a plurality of definitions); 
(b) the professional community has not yet 
developed common, unambiguous and generally 
accepted criteria for classifying people - that is, 
'racial characteristics' to be considered as 'real' 
racial characteristics (problem: ambiguous 
identification criteria); (c) there is no consensus 
among experts on the number of races (problem: the 
absence of a generally accepted definition plus 
ambiguous identification criteria). In this study, we 
hypothesize that the term (word) race is just a word 
that we do not know in advance of its meaning (until 
we introduce its definition). 

(2) The second problem is that the word race 
is examined through persuasion that the word race is 
a misleading, negative, unscientific concept, so-called 
"dangerous word." Authors who believe that the 
word race is a "dangerous word" are likely to 
examine racial classifications almost exclusively in 
the context of racial ideology (racism): racial 
classifications (or the word race itself) should be of 
interest to us because of racism. However, there is 
another approach to the study of racial 
classifications. Historian Claude-Olivier Doron writes 
about "histoire épistémologique" (epistemological 
history) of different types of racial classifications. In 
this case, we are interested in research of the 
historical meanings of the word race, where the 
meaning of the word race used in racism (racial 

rasa.indd   231 23. 2. 2021   22:10:56



ideology) is only one of the many meanings of the 
word race that has appeared in the history of 
Western civilization. It is, therefore, necessary to 
distinguish between (1) examining the 
epistemological history of the different meanings of 
the word race that have been (and are) used in 
scientific research; (2) examining the history of the 
specific meaning of the word race that led to racial 
ideology (racism). This distinction implies a concrete 
consequence: not every meaning of the word race has 
led (and leads to) racism (racial ideology); not every 
use of the word race is racism. 

The second of the problem are addressed in 
the present study by a thorough analysis of the 
etymology of the word race, with the result that, 
although the etymology of the word race is unclear, 
three likely hypotheses of the origin of the word race 
have been established: Arabic, Greek-Latin and 
French. Within these three hypotheses, we can 
identify two main meanings of the word race: The 
first meaning of the word race understands race as 
origin, line (ligne), lineage, ancestry, branch, 
pedigree, generation. And the second meaning of the 
word race understands race as type, class, kind, sort. 
And what is important, taking sides one of these 
meanings of the word race will have 
significant impacts whether or not that meaning of 
race becomes (or not) be usable in racial ideology 
(racism). 
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