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HUMOR AKO FORMA SOCIOKULTÚRNEHO KONFLIKTU 
 

 

Lenka Gogová 
 
Abstrakt 
Koexistencia rôznych kultúr v rámci istého pluralitného priestoru so sebou prináša nielen pozitívne, ale 
taktiež negatívne dôsledky. Okrem výmeny kultúrnych obsahov medzi jednotlivými spoločenstvami, 
dochádza k ich vzájomnému ovplyvňovaniu a k sociálnej interakcii, pri ktorej sa posilňujú vzájomné 
kultúrne a etnické špecifiká ako aj sebaidentifikácia jednotlivca v rámci konkrétneho kultúrneho 
spoločenstva. Tendencie zdôrazňovania rozdielností formujú etnocentrické myslenie/správanie 
a hierarchické usporiadanie kultúr. Jedným z častých prostriedkov podporujúcich sociokultúrnu 
odlišnosť je humor, ktorý ako výrazový prostriedok (reflektujúci emócie, nálady, názory, presvedčenia) 
zohráva dôležitú úlohu v sociálnom diskurze. Práve prostredníctvom humoru sa liberalizujú sociálne 
normy a dochádza k sociálnej anómii. Bipolárny charakter humoru v spoločnosti vyplýva z jeho 
postavenia a funkcií. Ako kultúrne špecifický fenomén, na jednej strane slúži ako sociálny unifikátor, 
no na strane druhej ako separátor. Hlavným cieľom príspevku je poukázať na dôležité postavenie 
humoru vo vývoji spoločností, jeho kľúčové funkcie a silu ovplyvňovať/formovať dejiny jednotlivých 
kultúr. Na konkrétnych príkladoch humorných textov etablovaných do spoločenského života rôznych 
etnických skupín sa snažíme predstaviť humorný diskurz ako významný nástroj kritizovania 
spoločenských javov. 

 

 
Kľúčové slová  
humor – kultúra – etnická skupina – etnická identita – etnocentrizmus – konflikt 

 

 

ÚVOD  
 

Otázka vplyvu multikulturalizmu na vývoj spoločenstiev je populárnou témou 

zasahujúcou rôzne sféry sociálneho života. Koexistencia rozdielnych etník v rámci istého 

priestoru so sebou prináša rôzne názory na výhody či nevýhody pluralitného spoločenstva. 

Jedni ho vnímajú ako pozitívny aspekt globalizácie, prostredníctvom ktorého dochádza  

k výmene kultúrnych obsahov a k vzájomnému obohacovaniu kultúr cez prijímanie 

špecifických znakov iných etník; iní ho považujú za „vlastný kultúru ohrozujúci jav“, ktorý 

napomáha eliminovať medzikultúrne hranice a tak sa podieľa na formovaní univerzálnej 

kultúry. Práve rozdielnosť a inakosť etník s charakteristickými znakmi ako sú jazyk, 

náboženstvo, tradície, normy atď. sa stávajú častým zdrojom humoru, ktorý sa využíva  

ako spoločnosťou tolerovaný prejav kritiky a hostility vo vzťahu k „druhým“ spoločenstvám. 

Prostredníctvom humoru sa nielen liberalizujú sociálne normy, či dochádza k nastoleniu istej 

sociálnej rovnováhy, ale je taktiež vnímaný ako prostriedok sociokultúrneho konfliktu.         

 

 

ETNICITA V PROCESE STEREOTYPIZÁCIE  
 

Častým spoločenským javom je formovanie spoločenstiev práve na báze etnicity, ktorú 

charakterizujú špecifické kultúrne prejavy. V sociálnom kontexte sa môžeme stretnúť  

s termínmi etnická skupina a etnikum, ktoré sú často používané ako obsahovo synonymické 

výrazy. Etnická skupina/etnikum pomenúva spoločenstvá ľudí so spoločným rasovým 

pôvodom, jazykom a kultúrou a vyznačuje sa vlastnou etnicitou (Velký sociologický slovník, 

I 1996, s. 277). Rovnako J. Botík (1991, s. 21) definuje etnickú skupinu ako „historicky 

vzniknuté spoločenstvo ľudí so spoločným pôvodom, jazykom a zvláštnosťami materiálnej  

a duchovnej kultúry, (...) súhrn ľudí s rovnakou etnicitou, odlišnou od iných ľudí“. Na druhej 
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strane, A. D. Smith (1989) vníma rozdiely medzi obidvoma výrazmi. Názov etnická skupina 

považuje za príliš všeobecný, a preto prichádza s detailnejšou definíciou etnika na základe 

ďalších dôležitých kritérií. Okrem spoločného pôvodu, dejín a kultúry (ktoré sú taktiež 

typické pre etnickú skupinu), A. D. Smith (ibid.) uvádza ďalšie aspekty ako:    

˗ etnonym (kolektívne meno);  

˗ asociácia s konkrétnym územím; 

˗ pocit solidarity medzi členmi skupiny. 

V procese socializácie jedincov a transmisie vlastnej kultúry, členovia toho istého etnika 

prijímajú špecifické kultúrne vzorce, prostredníctvom ktorých sa riadia v spoločnosti. Pri 

uvedomovaní si vlastnej kultúrnej identity dochádza k bipolárnemu vnímaniu sveta, percepcii 

rozdielnosti medzi skupinami a k následnému formovaniu ustálených názorov a predstáv  

o sebe v rámci skupiny (tzv. autostereotypov) a o členoch druhých skupín (tzv. 

heterostereotypov). D. Drabinová (in Gracová 1999) rozlišuje stereotypy historické a národné. 

Historické stereotypy, ako špecifický druh percepcie ľudí a sveta, vyplývajúce z minulosti, 

vytvárajú akési premostenie medzi dejinami mentalít, politickými dejinami a dejinami 

interkultúrnych kontaktov. Národné stereotypy považuje za spoločné hodnotové sústavy 

vzťahov, ktoré pomáhajú členom spoločnosti nielen vytvárať vnútorný a vonkajší svet,  

ale taktiež posilňujú ich súdržnosť či vnímanie našej skupiny ako inej, často lepšej či dokonca 

ideálnej. Uvedomovanie si vlastnej kultúrnej odlišnosti vo vzťahu k iným so sebou taktiež 

prináša kritický pohľad na odlišné etnické skupiny, hodnotenie ich spôsobu života vo vzťahu 

k vlastnej kultúre, zvykom či tradíciám. 

Pri samotnom procese stereotypizácie sa osobe patriacej k určitej etnickej skupine 

automaticky, prostredníctvom stereotypu prisudzujú všetky vlastnosti charakteristické  

pre danú skupinu. Častým sprievodným javom tejto kategorizácie ľudí je vytváranie 

predsudkov, ktoré vyjadrujú istý emocionálne nabitý postoj založený na kriticky 

nezhodnotenom úsudku, ktorý jedinec alebo skupina akceptovala (Hartl – Hartlová 2000).  

To znamená, že predsudky patria k univerzálnym znakom interkultúrnych vzťahov 

vyjadrujúcich negatívny vzťah voči iným skupinám (Berry et al. 2002). V mnohých prípadoch 

sú neopodstatnené a dokonca iracionálnej povahy, čoho následkom je ich rezistentnosť voči 

akýmkoľvek zmenám v spoločnosti. V sociologickom kontexte sú stereotyp a predsudok často 

vnímané ako úzko prepojené spoločenské javy s rovnakou psychologickou podstatou 

(Nakonečný 1999), či dokonca sú považované za významovo rovnaké pojmy. Je vhodné 

poznamenať, že percepcia a samotné hodnotenie inej skupiny sa realizujú cez vzťah k svojej 

vlastnej skupine. Tým, že sa sebahodnotenie ľudí a ich spoločenská hodnota spája  

s vážnosťou skupiny ku ktorej patria, členovia sociálnej skupiny sa spoločne snažia  

o dosiahnutie pozitívnej skupinovej identity (Tesař 2007). 

 

 

HUMOR AKO SÚČASŤ ETNICKÉHO KONFLIKTU  
 

Je zrejmé, že humor tvorí súčasť všetkých národných spoločenstiev a plní dôležité 

postavenie v spoločnosti nielen po stránke osobnostnej, ale taktiež sociálnej. Medzi hlavné 

funkcie a znaky humoru patrí: 

1. uvoľňovanie sociálneho napätia; 

2. upevňovanie skupinovej príslušnosti; 

3. je formou sociálnej kritiky; 

4. je formou obrany pred strachom a úzkosťou; 

5. je formou intelektuálnej hry (Ziv 1984). 

V etnickom humore sa prezentuje správanie, zvyky, osobnostné alebo akékoľvek iné 

črty špecifické pre určitú skupinu a jej členov vzhľadom na ich špecifickú sociokultúrnu 
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identitu (Apte 1987). Ľudia majú tendencie považovať svoju etnickú skupinu za nadradenú 

voči iným, čím sa u nich formuje vedomé či nevedomé presvedčenie – etnocentrizmus. 

Etnocentrizmus sa môže prejavovať v dvoch formách. Buď ide o tzv. umiernený 

etnocentrizmus, ktorý je zhovievavý voči iným kultúram aj napriek tomu, že svoju kultúru 

považuje za lepšiu, alebo agresívny etnocentrizmus, pre ktorý je charakteristický netolerantný 

prístup k hodnotám, normám či tradíciám iných etník, ako aj rozširovanie myšlienky 

absolútnej hegemónie vlastnej kultúry. Je mechanizmom na jednej strane rešpektujúcim 

integritu, enkulturáciu či idetifikáciu jednotlivcov so stanovenými skupinovými normami,  

no na strane druhej, podporujúcim posudzovanie či odmietanie akceptovať odlišné kultúry (je 

často sprevádzaný znakmi agresivity). 

Práve etnocentrizmus spolu so súdržnosťou v rámci skupiny (in-group adulation),  

s mimoskupinovým odvrhnutím (out-group resentment), predsudkami a netolerovaním 

životného štýlu iných kultúr, patria ku kľúčovým zdrojom etnického humoru (Apte 1985). 

Cieľom etnického humoru je okrem upevnenia skupinového usporiadania, súdržnosti  

a spoločenskej hierarchie, taktiež narušenie egality, podpora nepriateľstva či sociálnej 

kontroly cez výsmech a zosmiešnenie charakteristík iných etnických skupín na základe 

špecifických biologických znakov, správania či kultúry. Obyčajne vychádza z pocitu 

nadradenosti voči druhej osobe (etnickej skupine), pretože ako tvrdí T. Eriksen (2012, s. 109): 

„Skupiny a spoločenstvá sú vždy konštruované vo vzťahu k druhým.“ Na základe obsahu 

humornej interakcie, N. A. Kuiper et al. (2010) zostavili typológiu humoru pozostávajúcu  

zo štyroch základných foriem:  

1. sebapovznášujúci humor (self-enhancing humour), ktorý sa prejavuje ako vnímanie 

nepríjemných každodenných či absurdných situácií ako niečo vtipné a zábavné;  

2. združujúci – afiliatívny humor (affiliative humour), ktorého cieľom je posilniť 

skupinové vzťahy a vytvoriť príjemnú atmosféru; 

3. sebazničujúci humor (self-defeating humour), ktorý sa zameriava na zosmiešnenie 

vlastných nedostatkov a chýb s cieľom zvýšiť svoje skupinové postavenie; 

4. agresívny humor (aggressive humour) využívajúci útočný prejav, napr. iróniu  

či sarkazmus s cieľom zosmiešniť alebo ublížiť druhým.   

   Etnický humor sa často využíva ako efektívny prostriedok sociálneho vplyvu, pričom 

zohráva významnú rolu v samotnej medziľudskej interakcii. Hoci etnické vtipy, používané  

vo väčšine spoločností narážajú na rôzne komické atribúty týkajúce sa národov a etnických 

skupín, najrozšírenejšou formou je dichotómia etnických vtipov – múdry vs. hlúpy. Prvá 

skupina zahŕňa vtipy vykresľujúce prioritne dominantnú (miestnu) etnickú skupinu  

ako múdru, rafinovanú a príliš šetrnú v protiklade s druhou skupinou (vo väčšine prípadov 

minoritnou), kde je etnicita vyobrazená ako hlúpa, nešikovná, nevychovaná či nevzdelaná  

(v niektorých krajinách sa aspekt hlúposti často spája s aspektom špinavý, čo však nemusí byť 

nutnou podmienkou). Vtipy typické pre druhú skupinu sa spájajú s neschopnosťou danej 

etnickej skupiny adaptovať sa na rýchly technologický pokrok v spoločnosti (v dôsledku 

absencie (vyššieho) vzdelania, technických zručností, prítomnej sociálnej zaostalosti) žijúcej 

na periférii kultúrnej či ekonomickej, s rozdielnymi politickými a etnickými identitami. 

Ďalším dôležitým aspektom je ich lingvistická kompetencia a náboženstvo, ktorého 

integrálnou súčasťou sú rôzne náboženské skupiny. Etnické skupiny žijúce na rozhraní dvoch 

jazykových teritórií, ktoré sa pokúšajú rozprávať jedným z jazykov (napr. imigranti, etnické 

menšiny), charakterizuje verbálny prejav často obsahujúci prvky druhého jazyka či špecifický 

dialekt, čo považujú ľudia rozprávajúci čistým jazykom za komické (Davies 1990). Vyššie 

spomínaná dichotómia sa môže v rámci spoločenstiev parciálne líšiť v závislosti  

od špecifických etnických skupín
1
. V rámci určitej sociálnej skupiny sa pocit súdržnosti 

                                                 
1
 Napr. etnikum prezentované v určitej spoločnosti ako hlúpe, sa v inej spoločnosti nemusí bezpodmienečne 

spájať s negatívnymi stereotypmi. 
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najčastejšie prejavuje vo vzťahu k členom vlastnej skupiny, v ktorej prostredníctvom humoru 

dochádza k formovaniu vedomia súdržnosti, spolupatričnosti či skupinovej identifikácie. 

Rovnako slúži ako výrazový prostriedok komunikujúci emócie, nálady, postoje či názory  

na určitú skutočnosť, s cieľom vytvárať skupinové vzťahy, zbližovať jednotlivých členov 

skupiny posilnením skupinovej identity, či odľahčiť vážnosť situácie a napätia. Na druhej 

strane, sa etnický humor, dominujúci vo forme hostilného či útočného prejavu, využíva  

ako mechanizmus pre narušenie medziskupinových/medzikultúrnych vzťahov, pre podporu 

etnocentrizmu či istej dominancie vo vzťahu k iným spoločenstvám a ich členov. Práve 

uvedený typ humoru slúži ako forma kritizovania rôznych sociokultúrnych aspektov,  

čo v mnohých prípadoch vyvoláva určité napätie, či dokonca konflikt (Obrázok 1).  

 
Obrázok 1. Príklad etnického humoru2 

 
 

 
KONFLIKT PODĽA S. P. HUNTINGTONA 

 

Konflikt môžeme definovať ako určitú formu zápasu o moc, status, hodnoty a zdroje, 

pri ktorom sa opozitné strany snažia dosiahnuť poškodenie, neutralizáciu či dokonca 

elimináciu protivníka (Coser 1964). Medzi dve základné formy konfliktov, ktoré L. A. Coser 

(ibid.) uvádza, patria konflikty realistické a nerealistické. Hlavným zámerom realistického 

konfliktu, pri ktorom dochádza k rivalite záujmov a hodnôt, je dosiahnutie konkrétneho cieľa. 

Prostredníctvom tohto typu konfliktu dochádza k riešeniu reálneho problému a k eliminovaniu 

napätia v sociálnej štruktúre. Na druhej strane, nerealistický konflikt vzniká ako náhodný jav 

na základe určitých agresívnych impulzov, pričom je selekcia objektu často náhodná. Nie je 

možné nastoliť sociálnu rovnováhu, keďže je hlavným cieľom tohto typu konfliktu samotná 

agresivita. Ak sa pozrieme na zdroje konfliktov, najčastejšie dôvody pramenia z materiálneho 

sveta. Inými slovami, ide o súperenie medzi jednotlivcami a skupinami so zámerom 

dosiahnuť vlastné ciele, získať moc či kontrolu nad zdrojmi. Ďalším zdrojom konfliktov môže 

byť rozdielne vnímanie okolitého sveta, iné názory/postoje či hodnoty. Ako príklad môžeme 

uviesť etnický konflikt, ktorý je konfliktom v rámci etnického cítenia tzn. „určitá skupina 

subjektivně vnímá svou etnickou identitu a druhé skupině připisuje identitu odlišnou, která je 

z jejího pohledu přirozená, avšak může se zcela rozcházet s realitou“ (Tesař 2007, s. 37). 

Etnická identita sa posilňuje práve cez vedomie odlišnosti a cez vnímanie kultúry, 

náboženstva, politickej moci či tradícií iných etnických skupín ako niečoho iného,  

až zvláštneho. Aj keď je konflikt všeobecne vnímaný ako negatívny spoločenský jav, má 

taktiež pre skupinu pozitívny vplyv. Práve elimináciou rôznych nahromadených 

                                                 
2
 Zdroj: http://sixersmuslims.blogspot.sk/p/cartoon-6.html 

   On: „Vyzeráš dnes úžasne, drahá.“ 

   Ona: „Ja som tu...“ (vlastný preklad autorky) 
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nepriateľských ideí, ktoré sú často v skupine ignorované, prehliadané alebo blokované, 

dochádza k potrebnému/nevyhnutnému „čisteniu ovzdušia“ a k uvoľňovaniu sociálneho 

napätia. 

Začiatkom deväťdesiatych rokov 20. storočia predstavil konflikt medzi 

kultúrami/etnikami americký politológ S. P. Huntington (2001) vo svojom diele s názvom 

„Stret civilizácií“ (The Clash of Civilizations), v ktorom interpretoval dejiny a procesy  

v spoločnosti od skončenia Studenej vojny. Konflikt vnímal ako jeden z negatívnych aspektov 

multikultúrnej spoločnosti. Ak konflikt vzniká medzi jednotlivcami alebo sociálnymi 

skupinami oddelenými kultúrnymi hranicami hovoríme o medzikultúrnom konflikte. Okrem 

kultúrneho nedorozumenia existujú aj ďalšie kultúrne hranice ako lingvistické, národné, 

etnické a náboženské. Je to konflikt medzi odlišnými civilizáciami na základe ich vlastnej 

kultúrnej identity. Formovanie globálnej politiky, predovšetkým kultúrnymi rozdielmi  

s narastajúcimi medzicivilizačnými stretmi, prináša podľa S. P. Huntingtona zmenu 

mocenskej rovnováhy medzi západnými a východnými krajinami, mocenskú expanziu 

ázijských civilizácií, demografickú explóziu, náboženské konflikty ako aj kultúrny obrat 

nezápadných spoločností k domácim tradíciám či konflikty vyvolané militantnosťou islamu  

a vzostupom Číny. Podľa S. P. Huntingtona bude k najzávažnejším konfliktom v novom svete 

dochádzať medzi národmi patriacimi k odlišným civilizáciám. Konflikty politických ideológií 

v rámci jednej civilizácie vystrieda stret kultúr a náboženstva medzi jednotlivými svetovými 

civilizáciami
3
. Práve spomínaný stret kultúr a náboženstiev sa stáva globálnym problémom, 

ktorý často ústi nielen do podpory intolerancie a zvyšovania napätia, ale taktiež do odmietania 

solidarity a porozumenia voči ostatným sociálnym skupinám.  

  

 

ZÁVER  
 

Ako sme už v príspevku načrtli, humor slúži ako dôležitý nástroj kritizovania 

sociokultúrnych javov v multikultúrnom prostredí. Prostredníctvom humoru sa členovia 

etnickej skupiny snažia o vykreslenie vlastnej identity ako lepšej a dokonalejšej v porovnaní  

s ostatnými, čím sa vytvárajú rôzne podoby etnocentrizmu. Práve pocit superiority, 

najčastejšie vo forme ofenzívneho prejavu voči členom iných etnických skupín, je zdrojom 

etnického humoru, ktorého možným následkom je konflikt. V sociálnom kontexte najčastejšie 

dochádza k medzikultúrnym konfliktom, ktoré v sebe zahŕňajú kultúrne špecifické aspekty 

ako kultúrnu identitu, náboženstvo, jazyk, tradície či hodnoty, na ktoré vo svojej práci 

poukázal aj S. P. Huntington.  
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Humour as a Form of Socio-cultural Conflict 
 
Abstract 
The coexistence of different cultures within a specific pluralistic environment brings both positive and 
negative impacts. Besides exchanging cultural contents between societies, there exist mutual 
influences of cultures accompanied by social interaction, which helps to reinforce cultural 
interrelationships and ethnical differences. Moreover, it increases self-identification of the individual 
within a specific cultural environment Tendencies emphasising differences, form the ethnocentric way 
of thinking/behaviour as well as the establishment of cultural hierarchy. Humour is one of the 
frequently used instruments supporting social and cultural differences, which as a means  
of expression (reflecting emotions, moods, opinions, beliefs, etc.) plays a significant role in social 
discourse. Social norms are liberated through humour, moreover, social anomie is established. The 
bipolar character of humour in a society stems from its status and functions. On the one hand it serves 
as a social unifier, on the other hand as a separator. The aim of the paper is to point at the important 
status of humour in the development of societies, its key functions and power to influence/form history 
of particular cultures. Pointing at specific examples of humorous texts established in a social life  
of various ethnic groups, we try to introduce humorous discourse as a significant tool of criticising 
social phenomena. 
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