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Abstrakt: 

Bakalárska práca sa bude zaoberať problematikou protestných hladoviek, ktoré vo svete, 

hlavne na Indickom subkontinente slúžia ako druh politickej zbrane. Práca je rozdelená 

do štyroch častí, ktoré na seba navzájom nadväzujú. Prvá kapitola predstavuje základné 

rozdelenie príčin hladovania. Pôsty, ktoré v sebe môžu skrývať zdravotný, či náboženský 

akt, až po hladovku ako spoločenský protest proti útlaku zo strany vyšších inštancií. Druhá 

a zároveň kľúčová kapitola sa venuje veľkému indickému mysliteľovi 20. storočia M. K. 

Gándhímu, ktorý sa preslávil svojím bezprecedentným počtom pôstov a hladoviek z veľkej 

časti s politickým podtextom. Vytvoril a zároveň do praxe zaviedol vlastnú filozofiu, ktorá 

je zároveň v jeho hladovke ako nenásilnej zbrani zahrnutá. Tretia a súčasne najrozsiahlejšia 

časť celej práce obsahuje najzaujímavejšie príklady indických hladovkárov po Gándhího 

smrti. Záverečná kapitola stručne pojednáva o celkovej transformácii hladoviek a 

poukazuje na  najvýraznejšie hladovkové nedostatky a príčiny neúspechu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract: 

The thesis will be discussing the concept of hunger strikes, that in the world, especially in 

Indian subcontinent serve as the way of political weapon. The work is divided into four 

parts linked with each other. The first chapter presents the basic division of hunger 

strikes´ causes. From fasts, that can play the role of healthy or religious act to a hunger 

strike as the social protest against repression from higher posts of hierarchy. The second 

and also the key chapter presents the most important Indian thinker throughout the 

20th century, M. K. Gandhi, who is known by his unprecedented number of fasts and 

hunger strikes, mainly with political background. He had created and moreover 

incorporated his own philosophy, which is also included into his hunger strike as a non-

violent weapon. The third and at the same time the vastest chapter of my work contains 

the most interesting Indian hunger strike examples after Gandhi´s death. The last chapter 

briefly informs about the complete hunger strike transformation and depicts the most 

outstanding hunger strikes´ mistakes and reasons of failure consequences.   
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Úvod 

India je krajina plná odlišností a pre náš tzv. západný svet nepochopiteľných javov. Jedným 

z týchto paradoxov je práve pojem hladovanie, ktorý v sebe skrýva dvojznačnosť 

a do určitej miery protichodnosť. Indický svet predstavuje na jednej strane nedobrovoľné 

hladovanie v podobe chudoby a zároveň dobrovoľné hladovanie v podobe protestu. Tento 

jav ma podnietil, aby som sa pokúsila zanalyzovať práve druhý typ hladovania, ktorého 

príčina vzniku nie je ešte natoľko prebádaná narozdiel od prvého prípadu. 

 Táto bakalárska práca sa teda zaoberá problematikou hladoviek, ktoré vo svete, 

hlavne na Indickom subkontinente slúžia ako druh politickej zbrane. Celkovo je moja práca 

rozdelená do štyroch častí, ktoré na seba navzájom nadväzujú. Prvá kapitola predstavuje 

základné rozdelenie  príčin hladovania. Pôsty, ktoré v sebe môžu skrývať zdravotný, či 

náboženský akt, až po hladovku ako spoločenský protest proti útlaku zo strany vyšších 

inštancií, napríklad štátu, či vlastníkov. Druhá a zároveň kľúčová kapitola sa venuje 

veľkému indickému mysliteľovi 20. storočia M. K. Gándhímu, ktorý sa preslávil svojím 

bezprecedentným počtom pôstov a hladoviek z veľkej časti s politickýcm podtextom. 

Vytvoril a zároveň do praxe zaviedol vlastnú filozofiu, ktorá spočívala na troch základných 

pilieroch: na asketickom spôsobe života, nenásilí a večnej pravde. Tie sú zároveň v jeho 

hladovke ako nenásilnej zbrani zahrnuté. Tretia a súčasne najrozsiahlejšia časť celej práce 

obsahuje najzaujímavejšie príklady indických hladovkárov po Gándhího smrti. Ide 

predovšetkým o súčasných ľudskoprávnych aktivistov (Bába Rámdév, Anna Hazáre), ale 

tiež o politikov (Désáí, Karunánidi), či priamych Gándhího nasledovateľov (Potti Šríramulu). 

Záverečná kapitola stručne pojednáva o celkovej transformácii hladoviek a poukazuje 

na najvýraznejšie hladovkové nedostatky a príčiny neúspechu. 

 Keďže analýza hladovky ako istej politickej zbrane začala byť zaujímavá 

až posledných 20 rokov, knižné zdroje, ktoré sa ňou zaoberajú, sú zatiaľ len okrajovou 

záležitosťou. Z tohto dôvodu som vo svojej práci čerpala predovšetkým z časopisových 

a internetových zdrojov, ktoré tvoria jadro mojej práce. Pri časopisových zdrojoch ide 

o rôzne odborné štúdie, ako napríklad od redaktora S. Simmanowitza, ktorý sa 

o hladovkovú problematiku intenzívne zaujíma a napísal o nej viacero odborných článkov. 

Vo všeobecnosti odborné články vydané na tému hladovky veľmi často porovnávajú práve 

Gándhího so súčasnými indickými hladovkármi, ktorí do určitej miery prevzali viacero 
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Gándhího hladovkových princípov a tieto zdroje zároveň reflektujú zmeny, ktoré 

sa po jeho smrti v súvislosti s priebehom a významom hladoviek zmenili (A. Teltumbde). 

Výber internetových článkov pochádza hlavne z elektronických archívov indickej (Tehelka, 

NDTV, The Hindu, The Times of India..), európskej (BBC), či americkej tlače (Wall Street 

Journal). Tvoria základ  súčasných tém rozoberaných pri indickej hladovkovej typológii 

z tretej kapitoly a nových znakov hladoviek v dnešnej dobe zo štvrtej kapitoly. Význam 

použitia knižných zdrojov napríklad od S. Wolperta, alebo U. Madžmudárovej je skôr 

na doplnenie historického kontextu, v ktorom sa hladovky uskutočňovali. 
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1. História hladoviek 

Človek vydrží bez potravy veľmi dlho. Dĺžka hladovania každého jedinca je ovplyvňovaná 

nasledujúcimi faktormi: bezpečie, informácie o tom, ako správne hladovať, individuálna 

konštitúcia človeka a jeho vek. Ak je osoba v nebezpečí, teda v podmienkach, v rámci 

ktorých je príjem potravy nemožný, neumiera väčšinou hladom, ale v dôsledku paniky 

a neznalosti toho, ako si usporiadať život bez potravy.1 Z toho vyplýva, že existujú dve 

základné hľadiská odopierania si jedla: Človek hladuje preto, lebo nemá prístup k potrave, 

nemá teda možnosť voľby, alebo hladuje z vlastnej iniciatívy, kde zohráva kľúčovú úlohu 

jeho zámer. Cieľom môže byť zbaviť sa vážnych ochorení, alebo sa čo najviac priblížiť 

k duchovnej dokonalosti.2 A nájdu sa aj takí, ktorí chcú takto niečo zmeniť v chode 

spoločnosti. V prvých dvoch prípadoch sa hovorí o pôste, tretí je známy taktiež 

pod označením hladovka, prípadne protestná hladovka.    

1.1 Pôst 

1.1.1 Pragmatický pôst 

Už v staroveku sa uznávalo jesť menej ako viac. Ľudia experimentovali sami na sebe a 

zistili, že pôst priaznivo ovplyvňuje nielen ich telesnú schránku, ale i duševné kvality, 

a preto boli známi tým, že jedli striedmo, a to nanajvýš dvakrát za deň. Podľa Herodota, 

známeho starogréckeho historika, jedli Peržania dokonca len jedenkrát za 24 hodín. Tento 

zvyk ešte dodnes praktikujú niektoré domorodé národy.3 Navyše, starodávni mudrci zistili, 

že hladovanie má zázračné účinky na myslenie človeka. Grécki filozofi Platón a Sokrates 

hladovali pravidelne 10 dní, aby rýchlejšie pochopili duchovné pravdy a zároveň 

sa udržiavali v dobrej fyzickej kondícii.4 Rovnakými praktikami bol známy aj matematik 

Pythagoras. Aby zostril svoje myslenie pred skúškami na Alexandrijskú univerzitu, hladoval 

predtým 40 dní a rovnaký prístup vyžadoval aj od svojich žiakov. Mali podať dôkaz svojej 

sebadisciplíny a trpezlivosti.5 

                                                 
1
 MALACHOV, G. Léčivá detoxikace hladem - Teorie. Eugenika, 2011, s. 41. 

2
 Ibid, s. 19. 

3
 Ibid, s. 22. 

4
 Ibid, s. 23. 

5
 Ibid. 
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1.1.2 Stredná cesta 

Určitým medzníkom medzi pragmatickým a duchovným pôstom, zlatou strednou cestou, 

je jóga a ájurvéda. Ájurvéda - tradičná indická veda o zdraví a medicíne odporúča 

kráktodobé ozdravné pôsty, kde ide o takzvanú detoxikáciu, očistu zahlieneného 

organizmu. Jóga okrem známych telesných cvičení v sebe skrýva aj vnútorné očistenie sa 

meditáciami a krátkodobími pôstmi, ktorých dĺžka sa pohybuje v rozmedzí jedného až 

troch dní, aby ľudský organizmus nebol zbytočne vo veľkom strese.6 Domovom filozofie 

jógy je síce India, myšlienky z Jógasútier už od druhej polovice minulého storočia zachvátili 

aj západný svet plný stresu a zlých stravovacích návykov. Dá sa povedať, že v dnešnej dobe 

zažívajú jóga s ájurvédou, síce v rôznych pozmenených a prispôsobených formách, opäť 

svoju renesanciu.   

1.1.3 Náboženský pôst 

Slovo pôst teda evokuje obmedzenie, alebo úplné vylúčenie potravy na stanovený čas, 

odpútanie sa od materiálneho sveta. V rámci náboženského rituálu ide o akúsi duchovnú 

sebadisciplínu, uvedomenie si seba samého. Je to spôsob cesty, ktorá upokojuje, 

neutralizuje a minimalizuje chaos v človeku, ktorý namiesto toho, aby sa človek zaoberal 

jedlom, sústreďuje sa na duchovný svet. 

Pôst je tradičným prvkom všetkých svetových náboženstiev. Ide o široko rozšírený 

náboženský fenomén, ktorý sa praktikuje po dlhé storočia a všade je spájaný s totožnou 

konotáciou, len s inou intenzitou a v odlišnom čase. U kresťanov je najznámejší pôst 

dodržiavaný pred Veľkonočným pondelkom. S cieľom očistiť svoje telo a myseľ sa vyhýbajú 

predovšetkým mäsitým a mliečnym produktom. Hlavným dôvodom hladovky je 

symbolicky sa obetovať, a tak si uctiť Ježiša Krista, ktorý sám dobrovoľne podstúpil obetu 

za hriechy ostatných ľudí. 

Judaizmus je známy hlavne svojím jednodňovým pôstom Jom Kippur – Deň 

zmierenia. Pripadá na 10. deň po Novom roku. Spočíva v jednodňovom odriekavaní si 

jedla, počas ktorého má človek myslieť na Boha, nevykonávať žiadnu fyzickú aktivitu, 

modliť sa, a tým sa zároveň zbavovať svojich hriechov.7 

Hoci Buddha po dosiahnutí svojho prebudenia neinklinoval k prehnanému 

                                                 
6  

POLÁŠEK, M. Jóga, Osem Stupňov Výcviku. Slovenské telovýchovné vydavateľstvo, 1990, s. 34. 
7
 STERN, M. Svátky v životě Židů. Vzpomínání, slavení, vyprávění. Praha: Vyšehrad, 2002, s. 247. 
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asketizmu, buddhizmus sa medzi asketické náboženstvo radí. Mnísi jedia iba raz za deň 

a dvakrát do mesiaca držia pôst, počas novu a splnu mesiaca.8 Pôst má vytvárať efektívny 

nástroj, ako sa naučiť ovládať svoje telo a myseľ. 

V islame sa spôsob vykonávania pôstu od židovských a kresťanských zvykov 

výrazne líši. Počas Ramadánu9 sa človek od skorého rána do večerných hodín celý mesiac 

postí, pričom sa má vyhýbať nielen jedlu, ale aj požívaniu akejkoľvek tekutiny, fajčeniu, či 

pohlavnému styku a vulgarizmom. Postenie prebieha iba počas dňa a akonáhle zapadne 

slnko, pôst sa preruší. Pred každým pôstnym dňom by mal veriaci vykonať takzvané 

zbožné predsavzatie – níja,10 a samozrejme, počas dňa myslieť na Boha. Okrem obdobia 

Ramadánu je možné pôst využiť aj ako kaffáru – kajanie sa po vykonaní zlého skutku. 

Praktikuje sa napríklad po neúmyselnom zabití, alebo pri porušení sľubu. Pôst sa ale 

samozrejme môže držať aj na čisto dobrovoľnej báze.11 Vykonávanie pôstu má okrem 

náboženských tradícií taktiež pozdvihovať morálku, cvičiť vlastnú vôľu a pôsobiť ako 

prostriedok súcitu s chudobnými. Od vykonávania pôstu sú vždy ušetrení len fyzicky, či 

psychicky zdravotne postihnutí, starci a deti.12    

Hinduisti majú nesmierne veľký výber uctievania božstiev a pôst je jednou 

z neoddeliteľných súčastí spôsobu ako si v Indii uctiť Boha, doslova sedieť vedľa neho 

a rozjímať, čo vyjadruje sanskrtské slovo „upavása“. Napríklad kršnaisti dodržiavajú pôst 

počas ékádaší – 11. deň po splne a 11. deň po nove mesiaca. Oddaní zo svojho jedálnička 

vylučujú hlavne obilniny a strukoviny. V jednej z neskorších purán, Brahma-vaivarta, sa 

spomína, že ten, kto drží pôst ékádaší, sa očisťuje z hriechov a vďaka vlastnej purifikácii 

robí pokroky v duchovnom živote.13 

Špecifickou náboženskou komunitou v Indii sú džinisti, najznámejší práve častou 

frekvenciou a dĺžkou svojich pôstov. Vardhamána, pôvodom z panovníckeho rodu, taktiež 

prezývaný Mahávíra – „Veľký hrdina“, je zakladateľom tohto náboženského systému, ktorý 

vznikol niekoľko storočí pred naším letopočtom. Vychádza predovšetkým z meditácií, 

skromného života a prísneho odriekavania. Po trinástich rokoch asketického spôsobu 

života Vardhamána nakoniec získal kévalu - dokonalé poznanie a stal sa džinom – 

                                                 
8  

JACKSON, R. Religions of Tibet in Practice: A fasting Ritual. Princeton University Press, 1997, s. 271. 
9 

Ide o 9. mesiac v islamskom kalendári. 
10 

KROPÁČEK, L. Duchovní cesty Islámu. Praha: Vyšehrad, 1993, s. 108. 
11 

Ibid, s. 109. 
12 

Ibid, s. 110. 
13 

DÁSA a ADIRÁDŽA. Kršnova vegetariánská kuchařka. The Bhaktivedanta Book Trust, 1992, s. 48. 
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víťazom.14 Následne začal svoje učenie odovzdávať ďalej, až sa postupne pridávali 

nadšenci, ktorí z tejto striktnej životnej náuky vytvorili dodnes dodržiavaný spôsob života.   

Treba si uvedomiť, že jedným z najdôležitejších etických kódexov v džinizme je 

nepáchať násilie, teda nezabiť živého tvora, a to ani z vlastnej neopatrnosti. Keďže podľa 

džinistickej vierouky je na tomto svete živé v podstate všetko, tento etický kódex je 

neskonale náročné dodržiavať.15 Dokonca i to, čo človek nazýva neživou prírodou, je podľa 

džinizmu živé - sú to takzvané jednozmyslové duše, ako napríklad voda, v ktorej sa mních 

nesmie kúpať, či sa ňou len brodiť, čistiť si ňou zuby, prechádzať sa v daždi. Pôdu nesmie 

obrábať a ani žiadnym iným spôsobom narúšať jej povrch. Nesmie chodiť po tráve, hasiť 

oheň, ovievať sa, pretože vo vzduchu sa nachádzajú vzdušné duše, ktoré by zmenou 

teploty počas ovievania mohol zabiť. Džinista je teda odkázaný na žobrotu od tzv. laika, 

ktorí mu pripravuje tepelne upravené jedlo zbavené všetkých duší, a takisto voda, tá musí 

byť čerstvo prevarená a precedená cez hustú látku.16 

Napriek tomu, že sú si navzájom všetky duše rovnocenné, existuje medzi nimi 

vopred stanovená hierarchia, ktorá pri ich zabití rozlišuje stupeň previnenia. Toto poradie 

je určené mierou, do akej sú vlastnosti duše obmedzené, či lepšie povedané, potlačené. 

Hierarchia vychádza z kvantity zmyslov, ktorými živý tvor disponuje. Duša človeka má teda 

napríklad stupeň hierarchie vyšší ako zviera, zviera zase vyšší ako rastlina, atď…17 Porušiť 

zákon nenásilia je teda možné, avšak musí byť čo najmenšie. Minimalizáciu násilia na okolí 

zabezpečujú práve krátke, či dlhé pôsty, ktoré džinisti počas života neustále vykonávajú, 

až nakoniec cesta vyslobodenia vedie posledným, najdlhším pôstom, pôstom na smrť. 

Pôst je teda časom vytrhnutia sa z normálnej reality. Človek si začína viac 

uvedomovať svoju existenciu, podstatu a činy. Nejde len o očistu tela, ale aj duše 

a vnútorného vnímania, ktoré sa správajú ako namáhané svaly – postupom času 

nadobúdajú svoju pružnosť a zbavujú sa otupenia zo zaužívaného. Podľa Gilberta Kollina, 

rabína z Pasadíny: „Pôst z teba nemá spraviť hrdinu, ale má ťa spraviť vnímavejším 

a súcitnejším.“18 S týmito slovami by určite súhlasili všetky vopred spomenuté 

                                                 
14  

STRNAD, J. a kol.,  Dějiny Indie, Lidové noviny, 2008, s. 53. 
15

 ONDRAČKA, L. Pojetí duše v džinizmu [online]. s.215 [cit. 2013-10-17] Dostupné z: 
http://www.academia.edu/1117707/Pojeti_duse_v_dzinismu  
16

 Ibid, s. 216. 
17 

Ibid, s. 215. 
18

 STAMMER, Larry B. a Margaret RAMIREZ. Dieting for God. Los Angeles Times [online]. [cit.2013-03-31].           
Dostupné z: http://articles.latimes.com/2000/mar/04/local/me-5223/2 

http://www.academia.edu/1117707/Pojeti_duse_v_dzinismu


15 

 

náboženstvá, či už kresťanstvo, hinduizmus, buddhizmus, džinizmus alebo islam. Všetky 

dosiaľ spomenuté typy pôstu, na posilnenie fyzického, zdravotného a nemenej 

duchovného aspektu a myslenia sa odohrávajú na úrovni nášho osobného rozhodnutia. 

Na druhej strane je hladovka protestom a ako taká sa diametrálne odlišuje 

od popísaných praktík pôstu, preto jej budeme venovať nasledujúcu časť práce. Hladovka 

ako protest prináša totiž novú kvalitu abstrahovania od potravy - popri vnútornom 

rozmere sa otvára cesta k dorozumievaniu sa s vonkajším svetom. Ide predovšetkým 

o vyjadrenie nespokojnosti človeka s podmienkami v ktorých žije, pomocou riskantných 

donucovacích praktík, pri ktorých už nejedna osoba zaplatila svojím životom. Začiatkom 

20. storočia sa tento druh nátlaku na autority stal obávanou zbraňou más nespokojných 

ľudí. Hoci úspech hladujúceho nie je nikdy zaručený a riziko smrti je až príliš vysoké, 

protestná hladovka je dodnes častou vzburou proti nesprávnemu chodu spoločnosti.   

1.2 Protestné hladovky v histórii ľudstva 

1.2.1 Cárske Rusko 

Jeden z prvých zaznamenaných prípadov použitia protestnej hladovky sa zachoval 

z cárskeho Ruska z konca 19. storočia. V roku 1878 začali v petrohradskej väznici politickí 

väzni držať hladovku pre zlé podmienky v celách. Akonáhle sa o incidente dozvedeli rodiny 

protestujúcich, vyšli s prosbami za prepustenie svojich blízkych príbuzných, ktorých 

hladovka trvala už tri dni. Reakciou bolo veľmi strohé verejné prehlásenie šéfa vojenskej 

polície, ktoré vyjadrovalo nezáujem o život či smrť protestujúcich.19 Cárska ignorácia 

ľudského života vyvolala o to aktívnejšiu odpoveď Rusov v exile, ktorí mali o neprávostiach 

z Ruska viaceré záznamy.20 Aj práve vďaka nim sa taktika boja protestnou hladovkou 

z diktátorského režimu presunula do Veľkej Británie. Živé opisy plné krutostí, útlaku 

a márnej snahy vyslobodiť sa spod tlaku vrchnosti ovplyvnili ďalšie boje za ľudské práva,21 

napríklad hnutie sufražetiek, ktoré vo svojej najvýraznejšej podobe prebiehalo práve 

v Británii či Írsku.   

                                                 
19

 GRANT, K. British Sufragettes and the Russian Method of Hunger Strike. Comparative Studies in Society   
and History, roč. 53, č. 1, 2011, s. 113. 
20

 Ibid, s. 114. 
21 

Ibid, s. 116. 
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1.2.2 Veľká Británia 

Na začiatku 20. storočia sa vo Veľkej Británii riešili spoločenské problémy týkajúce sa 

zrovnoprávnenia žien. Ako prvá držala v Británii v roku 1909 protestnú hladovku 

za uznanie rovnakých práv pre ženy ako pre mužov známa britská sufražetka Marion 

Dunlop. Jej boj upozorňoval na významnú časť zo zákonníka „Bill of Rights“ z roku 1689, 

ktorý stanovoval, že bez ohľadu na pohlavie má každý právo predložiť svoje požiadavky, 

čo znamená, že akékoľvek obmedzovanie pri predložení žiadosti je ilegálnym aktom.22 

Polícia ju zadržala a dala do väzby. Po žiadosti o štatút politickej väzenkyne, ktorý by jej 

zaistil lepšie podmienky v cele, dostala zápornú odpoveď, pretože vraj nebolo možné 

požadovať niečo, čo sa nikde v zákone neuvádzalo.23 Bolo len iróniou, že práve jej 

protestná hladovka bola vyprovokovaná medzerami v zákone. Keďže britská vláda mala 

veľký strach z možnej reakcie verejnosti na jej prípadný skon v štátnej inštitúcii, rozhodla 

sa ju nakoniec z väzenia prepustiť, nechcela, aby sa stala v povedomí ľudí mučeníčkou.24 

Dunlopovej prepustenie poskytlo ostatným sufražetkám nádej, väzenské autority však 

zareagovali veľmi promptne a rozhodli sa zaviesť vo väzniciach umelé vyživovanie, 

obávajúc sa hroziacej masovej vzbury. Bohužiaľ, tento krok si vyžiadal nemalé množstvo 

obetí,25 pretože sa stávalo, že trubica, ktorou malo ísť jedlo, bola zavedená zlým 

spôsobom, napríklad do pľúc, a mohla byť pre “pacienta“ osudným, nehovoriac 

o spôsoboch rektálneho, či vaginálneho vyživovania použitými, či inak hygienicky 

závadnými trubicami.26 Podľa vlády šlo o štandardnú medikálnu procedúru. V roku 1913 

bol predložený návrh zákona pre väzňov, známy pod prezývkou „Cat and Mouse Act“, ktorý 

bol uskutočnený pod taktovkou vtedajšieho britského premiéra Herberta Henryho 

Asquitha. Na základe tohto zákona boli z väzenia prepustení ľudia, ktorých zdravotný stav 

bol kritický a po zlepšení stavu boli opätovne uväznení.27 Účelom zákona bolo predísť 

rastúcemu počtu mŕtvych vo väzeniach, no nešlo o veľmi šťastné riešenie, pretože ľudia, 

ktorých sa tento akt týkal, museli brať na seba cenu mučivého opakujúceho sa cyklu, ktorý 

                                                 
22 

Ibid, s. 129. 
23 

Ibid. 
24 

SIMANOWITZ, S. The Body Politic: The Enduring Power Of The Hunger Strike. Contemporary Review. 2011, 
s. 328. 
25 

Vláda striktne odmietala tento názov, ktorý je v angličtine: ,,Forcible eating´´ , ale  nazvala ju: ,,Artificial 
feeding´´. 
26 

SIMANOWITZ, op. cit., s. 328. 
27

 Rovnakú vládnu taktiku je možné pozorovať v dnešnej dobe v Indii pri najdlhšie hladujúcom človeku A. Č. 
Šarmile, ktorej bude venovaná celá jedna podkapitola v 3. časti mojej práce 



17 

 

aj tak vo väčšine prípadov končil bolestivou smrťou. Avšak práve verejné protestné 

hladovky, i napriek všetkým brutálnym praktikám, ktorými boli sufražetky postihované, 

dopomohli k úspechu, pretože o pár rokov neskôr, v roku 1918, získali konečne volebné 

právo aj ženy.   

1.2.3 Írsko 

Ďalšou krajinou, kam sa presunulo národné obrodenie z Británie, bolo Írsko. V rokoch 

1913-23 sa v Írsku odohralo približne 50 protestných hladoviek, kde šlo zhruba o 1000 

protestujúcich väzňov. V roku 1923 protestovalo dokonca 8000 politických väzňov 

uzavretých v celách.28 Vyjadriť úspešnosť írskych hladoviek nie je ľahké, pretože boli 

sprevádzané početnými stratami na životoch. Najznámejší írski martýri boli Thomas Ashe 

a Terence McSwiney, ktorých hlavným cieľom bolo osamostatnenie Írska spod kontroly 

Británie a následne lepšie podmienky pre politických väzňov. Thomas Ashe bol zadržaný 

kvôli rebelskému prejavu. V snahe vyhnúť sa jeho smrti z hladovky ho autority prinútili jesť 

pomocou trubice, ale v deň prvého pokusu násilného kŕmenia zomrel. Jeho pohreb mal 

desiatky tisíce sympatizujúcich účastníkov. O rok na to bol McSwiney za tri malé 

priestupky odsúdený vojenským súdom na 2 roky väzenia. Protestná hladovka mu vydržala 

74 dní,  počas ktorých bol vyživovaný taktiež násilím. Po úplnom zlyhaní organizmu sa stal 

symbolom írskeho odporu proti britskej nadvláde. Od roku 1918 sa diskusie o morálnosti 

protestných hladoviek dostali aj do kostolov. I keď po McSwineyho smrti katolícka cirkev 

protestné hladovanie odsúdila, našli sa aj výnimky, ako jezuitský teológ P. J. Gannon, ktorý  

prízvukoval, že cieľom človeka, ktorý protestuje hladovkou, predsa nie je smrť, ale práve 

naopak, je ním život v lepších podmienkach.29 

Najväčšia protestná hladovka sa odohrávala v roku 1923, v roku vytvorenia 

slobodného írskeho štátu, kde v rámci jedného mesiaca na území Írska začali politickí väzni 

držať protestnú hladovku hneď v 10 väznicich. Ľudia opäť protestovali proti britskej 

nadvláde v krajine a proti protiprávnemu väzneniu bez pádneho dôvodu. Žiadali ihneď 

prepustiť všetkých politických väzňov. Protestu sa zúčastnilo približne 8000 ľudí, pričom 

v priebehu jedného mesiaca ich 7800 skončilo a väčšina bola nakoniec podmienečne 

                                                 
28

 SWEENEY, G. Irish Hunger Strikes and the Cult of Self-Sacrifice. Journal of Contemporary History, roč. 28, 
č.3, 1993, s. 424. 
29 

Ibid, s. 426-428. 
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prepustená.30 

V modernej dobe je Írsko spájané najmä s protestnou hladovkou z roku 1981. 

10 republikánov sa po uväznení rozhodlo vziať osud do svojich rúk po tom, ako im vláda 

odoprela štatút politických väzňov. Aby zvýšili svoju publicitu, vytvorili takzvanú štafetovú 

hladovku – prvý rebel začal, ďalší začal o týždeň neskôr, atď...31 Táto hladovka si vyžiadala 

životy všetkých 10 zúčastnených hladovkárov. Najznámejší protestujúci sa volal Bobby 

Sands, ktorý žiadal britskú vládu, aby prestala nelegálne zadržiavať írskych občanov 

bez riadneho procesu. Dokonca ani vo väzbe ho neopustil politický duch a s o to väčším 

entuziazmom sa vzdelával čítaním kníh a svojou aktivitou vo väzení ovplyvňoval myšlienky 

ostatných spoluväzňov, ktorým dodával nádej. Bohužiaľ, známym sa stal až po svojej 

vyčerpávajúcej smrti. Mal len 27 rokov, keď po 66 dňoch bez jedla skonal v Belfastskej 

väznici.32 Jeho príklad má živých pokračovateľov, mladých radikálov z Teheránu, ktorí 

na jeho počesť pomenovali po ňom ulicu, kde sa zhodou okolností nachádza aj Britská 

ambasáda33 a taktiež od neho čerpali protestní hladovkári z Guantanáma z roku 2005, 

ktorí sa nevzdávajú a bojujú doteraz za svoje násilím odňaté práva. 

1.2.4 Guantánamo 

Jeden z ďalších prípadov väzenskej hladovky, a to už ôsmy rok, sa odohráva na ostrove 

Kuba. Od roku 2002 sa v oblasti Guantánamskej zátoky nachádza americká väzenská 

základňa, ktorej územie je prenajaté vládou Spojených štátov amerických. Ide 

predovšetkým o väzňov zadržaných z vojen z Afghanistanu a Iraku. Štrajk v americkej 

väznici sa začal v roku 2005 a nevyriešil sa do dnešného dňa. Protestná hladovka vznikla 

s cieľom poukázať na bezprávie, ktorému boli vystavení ľudia zadržaní z podozrenia 

z militantnej teroristickej činnosti. Hladovku začalo temer 200 ľudí so snahou zlepšiť 

podmienky v Guantánamskej väznici a dať tak najavo verejnosti, že sa na vojenskej 

základni deje niečo protiprávne. 

Protest sa začal za vlády Georgea W. Busha mladšieho, ktorý až do roku 2006 

nepovolil, aby sa zadržaní mohli odvolať na Ženevské konvencie. Odpoveďou na hladovku 

                                                 
30 

Ibid, s. 430. 
31 

Simmanowitz, op. cit., s. 327. 
32

 ROLSTON, B. Review of Bobby Sands: Nothing but an Unfinished Song, Social Justice, roč. 33, č. 4, 2006, s. 
200 - 201. 
33 

Ibid. 



19 

 

bolo násilné kŕmenie väzňov, ktoré okrem trubíc prinieslo nový pomocný prístroj 

a to stoličky, špeciálne určené na zjednodušenie celého procesu násilného vykrmovania.34 

William Winkenwerder, najstarší civilný doktor v Pentagone vyhlásil, že už len v rámci 

etického kódexu musia robiť všetko preto, aby všetci zadržaní držiaci hladovku neumreli.35 

Keď sa človek pozerá na problém takýmto spôsobom, nemôže si dovoliť odporovať, ale 

aké bolestivé je umelé vyživovanie, napríklad skrz nosovú dierku, o tom sa už známy 

doktor nezmieňuje. Nehovoriac o doživotných následkoch chronického narušenia 

tráviaceho systému a neraz zdĺhavej a bolestivej smrti. 

Aktuálne sa zdá, že celá situácia sa ešte viac skomplikovala, pretože súčasný 

americký prezident Barack Obama vydal síce na začiatku roku 2009 návrh na zrušenie 

celého väzenského komplexu, avšak americký senát tento návrh neschválil. Navyše, o dva 

roky neskôr (2011), Obama podpísal zákon Defense Authorization Bill, ktorý znemožňuje 

vydať väzňov do iných krajín, z čoho vznikla patová situácia pre všetkých zúčastnených. 

Ako sa napokon vyrieši, sa dá len dohadovať, avšak už teraz je viac ako pravdepodobné, že 

proces bude dlhý a vyčerpávajúci. 

1.2.5 India 

Keďže sa už za čias starovekej Indie zvyklo protestne hladovať, v Indii majú hladovky 

taktiež svoju nepopierateľnú tradíciu. O protestoch informujú minimálne zmienky 

zo slávneho eposu Rámájana, ktorý je datovaný medzi rokmi 200 p.n.l. – 200 n.l. Úkon, 

ktorý poškodený vykonával, má v sanskrte názov dharna. Ak mal človek oprávnený pocit, 

že na ňom bola vykonaná nespravodlivosť, hladoval na prahu toho, ktorý nespravodlivosť 

spôsobil. Tento typ protestu na prahu previnilca bol zakázaný až v roku 1861, v dobe 

mocenského posobenia Britov v Indii.36 

V dnešnej dobe zažíva India presýtenie témou hladovky, ktoré vychádza 

zo stáročných tradícií – cez jógu, ájurvédu, viaceré náboženstvá a nenásilných bojovníkov 

za svoje práva a práva iných, ktorým bude venovaný samostatný priestor hlavne v druhej 

a tretej kapitole práce. 

                                                 
34

 Safety Restraint Chair: The Latest Break Through In Safety. Safety Restraint Chair, Inc. [online]. [cit. 2013-
05-12]. Dostupné z: http://www.restraintchair.com/default.htm 
35

 Media Roundtable with Assistant Secretary Winkenwerder. U.S. Department Of Defense [online]. [cit. 
2013-06-07]. Dostupné z: http://www.defense.gov/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=33 
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1.3 Hlavný rozdiel medzi pôstom a hladovkou  

Pôst a protestná hladovka sa zdajú byť navonok totožné, keďže pri oboch sa dodržiava 

rovnaký kódex – dobrovoľné neprijímanie jedla. Avšak už z predchádzajúcich stránok je 

viditeľné, že každá z nich sa používa v inej situácii a v inom zmysle. Zatiaľ čo pôst v sebe 

skrýva vnútorný dialóg so sebou samým a vnútornými duchovnými silami, protestná 

hladovka je apelom pre vonkajší svet,  má ho zmeniť, vylepšiť a oslobodiť život, 

obmedzovaný zaužívanými pravidlami. V jednom prevláda očistenie svojej duše, 

v druhom očistenie spoločnosti. Výber typu hladovania je často prepojený aj s prostredím, 

v ktorom sa boj odohráva. Pri pôste ide o ľubovoľné miesto, ktoré si človek sám vyberie, 

avšak protestná hladovka sa na svete zväčša odohráva vo väzenských priestoroch. V tomto 

prípade sa India radí ako pozoruhodná výnimka tohto pravidla, pretože protestná hladovka 

sa  častejšie odohráva na slobode. Dĺžka pôstu býva obyčajne presne stanovená a nemala 

by ohroziť život človeka. Pri protestnej hladovke naopak pre jej časovú neobmedzenosť 

vzniká často veľmi tenká čiara medzi životom a smrťou, ako tomu bolo vo Veľkej Británii, či 

Írsku na začiatku 20. storočia, ale i dodnes v Guantanáme.    

Zdá sa, že prepojenie týchto dvoch tokov – pôstu a protestnej hladovky je 

nezlučiteľné, ba priam protichodné, avšak predsa len sa našiel niekto, kto integráciou 

dvoch spôsobov neprijímania potravy - vonkajším apelom a zároveň vnútorným dialógom 

vytvoril mocnú politickú a súčasne i zvrchovane duchovnú zbraň. Mahátma – Veľký duch, 

tak sa do svetových dejín zapísal najznámejší a najexcentrickejší hladovkár z Indie.   
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2. Móhandás Karamčand Gándhí 

M. K. Gándhí je známy svojimi 17 verejnými hladovkami, ktoré prebiehali hlavne od 20. 

do konca 40. rokov minulého storočia. Orientácia Gándhího hladoviek bola 

širokospektrálneho charakteru,  niektoré z nich hraničili až s pôstom. Ide o doposiaľ 

najznámejšieho indického hladovkára, ktorý sa do histórie zapísal svojím nezvyčajným 

postojom na život a životnou filozofiou, ktorá si v Indii už vytvorila pevnú tradíciu. 

Gándhí sa narodil do rodiny kasty obchodníkov, známych pod názvom banija 

v západoindickom Gudžaráte. Táto kasta sa zväčša opiera o vaišnavizmus – hinduistických 

vyznávačov boha Višnu. Gándhího matka Putlibáí Gándhí sa ako nábožensky založená žena 

každoročne zúčastňovala sviatku Čaturmas, štvormesačného polopôstneho obdobia, 

počas ktorého človek požíva stravu len raz za deň, aby si udržiaval zdravé telo a zároveň 

posilnil svojho ducha. Putlibáí dokonca nerobilo problém držať aj tri rôzne pôsty 

za sebou.37 Vďaka náboženskému zázemiu v gudžarátskej rodine sa Gándhí taktiež dostal 

do užšieho kontaktu so striktným vegetariánstvom. Koncom 19. storočia sa počas štúdia 

práv v Londýne navyše začal viac zaujímať o dietológiu, ktorá ho ešte viac ubezpečila 

o jeho vegetariánskom smere. Najprv teda s jedlom experimentoval len kvôli zdraviu 

a až neskôr bolo jeho stravovanie motivované aj náboženstvom.38 O pár rokov neskôr sa 

Gándhí vďaka sufražetským povstaniam stretol s pojmom hladovka. Militantnosť boja síce 

neschvaľoval, o to viac však obdivoval odvahu protestujúcich hladovaním.39 Boj väznených 

sufražetiek za svoje práva ho zaujal z viacerých aspektov. Ak šlo hladovkami ovplyvniť 

kroky britskej vlády v Británii, prečo by nemohli fungovať aj v Indii? Nemenej zaujímavý 

boj predstavoval koncept hladovky a jeho možný dosah na vrchnosť, ale i ako výchovný 

prostriedok pre vytvárajúcu sa indickú spoločnosť. Gándhího prvé pokusy sa uskutočnili 

začiatkom 20. storočia v južnej Afrike, práve tie mu pomohli upevniť základy jeho 

životného presvedčenia s ďalekosiahlymi dôsledkami pre jeho činnosť v Indii.   

2.1 Základné pojmy Gándhího filozofie 

V rámci Gándhího životnej filozofie sa nachádza niekoľko dôležitých pojmov sanskrtského 

pôvodu napomáhajúcich pochopiť jeho politickú taktiku a celkový životný postoj, ktorého 

                                                 
37
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realizácia mala vďaka svojej jednoduchosti a priamočiarosti u más indického obyvateľstva 

silnú pozitívnu odozvu. 

Slovo tapas má v sanskrtskej literárnej a kultúrnej tradícii nezameniteľné 

postavenie. Primárny význam tohoto slova je teplo, oheň a odvodený význam sa spája 

hlavne s meditujúcimi askétmi, rozpaľujúcimi v sebe oheň svojím odriekaním.40 Ako 

vo väčšine náboženstiev, odriekanie je jedným z charakteristických spôsobov priblíženia sa 

k Bohu. Gándhí veril, že „čím je utrpenie čistejšie, tým väčší je aj pokrok.“41 Význam slova 

tapas bral do posledného písmena, napokon veľkú časť svojho života prežil výhradne 

asketickým spôsobom. Významnú rolu hralo nielen odriekavanie jedla a majetku, ale aj 

pohlavná zdržanlivosť.   

Keďže slovo hinsá znamená v preklade násilie, ubližovanie nasmerované proti živej 

bytosti – zabíjanie,42 ahinsá predstavuje významový opak, teda nenásilie. Gándhí slovo 

ahinsá prirovnával k láske. Práve preto by sa mal človek snažiť zbaviť hnevu a strachu 

a uvedomiť si, že riešením je priateľský prístup, či už k bežným, alebo relevantným veciam. 

Avšak človek si nesmie mýliť neubližovanie s pasivitou, či dokonca indiferentnosťou. Ide 

predovšetkým o to, aby ľudská bytosť dokázala nájsť príčinu strachu, skúmala ju 

a dokázala sa jej zbaviť nenásilnými, zato aktívnymi metódami. Jedným z najdôležitejších 

pravidiel džinistickej náuky je práve ahinsá – nenásilie, predovšetkým voči sebe samému.   

Posledný a zároveň najznámejší pojem je satjágraha. Skladá sa z dvoch častí: satja 

– pravda, realita43 a ágraha – uchopujúci, chopiaci sa, zotrvávajúci, verný.44 Výraz sa 

prekladá ako uchopenie pravdy, ktorú Gándhí stotožňoval s Bohom,45 tým najvyšším, 

najdôležitejším. Aby sa teda Gándhímu podarilo uchopiť tú najvyššiu pravdu, praktikoval 

asketizmus, meditácie, ahinsu a počúval svoj vnútorný hlas, ktorý mal v komplikovaných 

situáciách poradnú úlohu, akým spôsobom má konať. Častým výsledným riešením bolo 

práve uskutočňovanie hladoviek. 
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2.2 Najznámejšie Gándhího prípady použitia hladoviek 

Spomenúť všetky Gándhího hladovky by bolo náročnou a trochu stereotypnou úlohou, 

preto si urobíme prierez hladovkových medzníkov 20. storočia a pristavíme sa len pri tých 

najdôležitejších hladovkách, ktoré sa pod Gándhího taktovkou do indických dejín zapísali 

najviac. V prvom rade pôjde o Gándhího prvý pokus hladovkového prostriedku ako 

odporu, ktorý sa odohral v rokoch 1917-18. Následne sa pristavíme pri použití hladovky 

v 20. rokoch v rámci tzv. Hnutia nespolupráce a Gándhího vyvodenia osobnej 

zodpovednosti po tragédii v dedine Čaurí Čaura. V 30. rokoch sa Gándhí snažil vyriešiť 

pomocou hladovania problematiku najzaostalejších segmentov indickej spoločnosti, 

tzv. nedotýkateľných, dalitov – utláčaných, ako si sami hovoria. A nakoniec spomenieme aj 

krvavé nepokoje zo 40. rokov, či postkoloniálne vyrovnanie medzi Indiou a Pakistanom 

a Gándhího hladovkové praktiky na zníženie napätia medzi dvoma znepriatelenými 

náboženskými skupinami, moslimami a hinduistami. Gándhímu nesmierne záležalo 

na vytvorení rovnováhy medzi nimi, na dosiahnutí vzájomného pochopenia.     

2.2.1 Počiatočné Gándhího aktivity v Indii 

V rokoch 1917-18 sa odohrali Gándhího počiatočné snahy o spoločenské zmeny v Indii, 

a to na lokálnej úrovni, kde príkladom môže poslúžiť jeden z jeho prvých indických 

prípadov v Ahmadábáde. Pracovníci v ahmadábádskych textilkách začali otvorene 

vyjadrovať nespokojnosť voči pracovným pomerom, v ktorých pracovali. Celý problém bol 

predovšetkým výsledkom vojnovej inflácie. Dochádzalo teda k vysokému nepomeru medzi 

množstvom práce a výškou mzdy robotníkov.46 Zamestnanci svoju nespokojnosť 

vyjadrovali formou štrajku s nádejou, že sa platy zvýšia, ale keď ani po istom čase 

k žiadnemu rastu nedošlo, rozhodli sa obrátiť na Gándhího, človeka, ktorého popularita 

na regionálnej úrovni v Indii viac a viac rástla.47 Gándhí sa najprv celý spor medzi 

zamestnancami a zamestnávateľmi snažil riešiť korešpondenciou, pretože zhodou 

okolností boli majitelia textilných závodov sponzormi jeho ášramu na periférii 

Ahmadábádu, avšak tento krok nemal žiadnu viditeľnú odozvu. Celý konflikt sa nakoniec 

dostal do rúk Zmierovaciemu výboru, ktorý odporúčal navýšenie mzdy každého pracovníka 
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o 35 %. S takým záverom majitelia samozrejme neboli ochotní súhlasiť a tak došlo 

k patovej situácii: na jednej strane sporu stáli tvrdohlaví majitelia a na druhej strane 

hrozba odchodu lacnej pracovnej sily. V tej chvíli predstavil Gándhí štrajkujúcim 

zamestnancom nenásilný odpor voči vzniknutej nespravodlivosti: „Pracovníci síce nemajú 

peniaze, zato vlastnia väčšie bohatstvo ako peniaze – majú svoje ruky, svoju odvahu a svoj 

strach z Boha.“48 Gándhí sa snažil ľudí presvedčiť, že sú schopní prežiť i pomocou svojich 

schopností, bez toho, aby sa prispôsobili podmienkam, ktoré sa im nepáčia. Bohužiaľ, 

nadšenie pre odpor nemalo medzi stávkujúcimi dlhého trvania a ľudia začali mať po pár 

dňoch strach o životy svojich rodín. Preto niektorí štrajk ukončili a iní sa z beznádeje začali 

vyhrážať násilím.49 V tej chvíli vraj prehovoril Gándhího vnútorný hlas, aby svoj protest 

za mzdy ahmadábádskych pracovníkov uskutočnil hladovaním. Vyhlásil, že bude hladovať 

dovtedy, kým sa štrajk neskončí a na oboch stranách nedôjde ku kompromisu. Počas 

tretieho dňa Gándhího hladovky sa majitelia rozhodli nakoniec ustúpiť a pracovníkom 

sľúbili odsúhlasené navýšenie miezd, ktoré vopred navrhoval spomínaný Zmierovací výbor. 

Ak by sme šli do detailov, treba si uvedomiť, že situácia ahmadábádskych pracovníkov sa 

pravdepodobne viditeľne veľmi nezlepšila, pretože aj keby sa mzdy zvýšili dvojnásobne, 

ich životnú situáciu by to zmenilo len minimálne.50 Pozitívny výsledok Gándhího výhry sa 

skrýva skôr v novovzniknutej nádeji medzi obyčajnými ľuďmi, ktorá bola omnoho 

dôležitejšia a zohrala veľkú rolu v ďalších Gándhího bojoch, pretože okrem iného, v snahe 

vyriešiť existenčné problémy prostého obyvateľstva, sa dokázal zviditeľniť a priblížiť 

širokým masám ľudí. Navyše, už v týchto počiatočných prípadoch dával Gándhí jasne 

najavo, že sa nejedná iba o „techniku verejného protestu, ale i o metódu vnútorného 

sebaočistenia sa,“51 a taktiež o prenášanie bolesti a utrpenia z ostatných na seba. Táto 

metóda, spôsob vyjednávajúceho manévru, bude v ďalších prípadoch Gándhího verejných 

hladoviek ešte viditeľnejšia.     
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2.2.2 Čaurí Čaura 

Po lokálnych striedavo úspechoch, striedavo kompromisoch, sa od roku 1919 Gándhí 

rozhodol jednať na celonárodnej scéne. Dal do pohybu tzv. Občiansku neposlušnosť, ktorá 

bola namierená proti širokej právomoci britských úradov, neúmerne zasahujúcej 

do indického politického diania a obmedzujúcej práva indického obyvateľstva. Toto hnutie 

bolo len dôsledkom predchádzajúcich zväzujúcich zákonov, či reforiem známych 

pod názvom Rowlattove zákony z roku 1919, ktoré vyvrcholili Amritsarským masakrom. 

Masaker sa odohral 13. apríla 1919 v Džalliánvála bhág, v jednej z amritsarských záhrad. 

V ten deň sa v záhrade napriek vyhlásenému stannému právu zhromaždili prevažne 

pandžábski roľníci oslavujúci jarnú úrodu. Akonáhle sa britská armáda dozvedela 

o nepovolenom zhromaždení, začala okamžite vyvodzovať dôsledky. Približne 50 vojakov 

z radov Gurkhov a Balúčiov pod vedením britského generála R. Dyera začalo na zhrozený 

dav strieľať, až kým neminuli všetky svoje náboje. Celkovo zomrelo okolo 400 ľudí a 1200 

bolo zranených.52 

 O rok neskôr, po neúspešnej Občianskej neposlušnosti, prišiel Gándhí s novým 

hnutím, Hnutím nespolupráce, ktorého základ, ako pred rokom, mal opäť spočívať 

v ahinse. Bohužiaľ, hnutie sa skončilo podobne neslávne, pretože sa 5. februára 1922 

vymklo Gándhímu spod kontroly. V malej dedine Čaurí Čaura, v severovýchodnej časti 

štátu Uttarpradéš, došlo medzi indickými štrajkujúcimi a policajnými hliadkami 

k provokáciám, v dôsledku čoho sa nakoniec policajti na svojej stanici zabarikádovali. Na to 

odpovedali rozzúrené masy ľudí zapálením policajnej stanice. Všetkých 22 policajtov bolo 

upálených zaživa.53 Po tak výraznom porušení ahinsy musel Gándhí hnutie proti Britskému 

Rádžu zrušiť a riešiť celú morálnu zodpovednosť za fiasko, ktorým nenásilná nespolupráca 

vyvrcholila. Pokúsil sa seba, ostatných a myšlienku Hnutia nespolupráce očistiť pôstom.54 

Gándhí napriek jasnej porážke neprestal veriť v to, čo hlásal, naopak, ešte viac seba 

a ostatných ubezpečoval o svojej pravde. Brutálny výsledok len poukázal na to, aký bol 

indický národ nepripravený na nenásilný druh boja – pre tento druh vlastenectva zatiaľ 

v Indii neboli vytvorené podmienky.55 Je ale treba zdôrazniť, že Gándhí stále veril, že India 

sa od ostatných krajín líši jednou špecifickou črtou. Bol presvedčený, že jeho krajina je 
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schopná bojovať inými zbraňami, a to psychickými - silou duše a viery.56 Keďže v roku 1922 

ten čas ešte nenastal, Gándhí zrealizoval svoje pokánie pomocou pôstu, ktorý sa začal 

12. februára 1922 a skončil o päť dní neskôr, pretože nepokoje po násiliach nakoniec ustali. 

2.2.3 Kontroverzná hladovka v Púne 

Už v 20. rokoch minulého storočia prejavil Gándhí záujem o vtedy približne 50 miliónovú 

skupinu ľudí, nazývanú nedotýkateľní,57 ktorú sám pomenoval haridžani - deti božie. Ide 

o početné skupiny obyvateľstva, ktoré sa radia mimo tradičný hinduistický kastovný 

systém štyroch varn. O desať rokov neskôr, 20. septembra 1932 Gándhí vyhlásil 

v Jeravadskej väznici práve kvôli nedotýkateľným hladovku na smrť, a to z dvoch dôvodov, 

praktického a morálneho.58 Prvý spočíval v Gándhího nespokojnosti, pretože mal byť 

prijatý zákon, na základe ktorého mali nedotýkateľní začať používať od hinduistov 

oddelené volebné kúrie. Gándhí vnímal situáciu tak, že sa celá indická spoločnosť, už i tak 

dosť nestabilná, mala zrazu rozdeliť do ďalších menšinových uskupení. Gándhí chápal 

nedotýkateľných ako čistých hinduistov,59 čo úzko súvisí s jeho morálnym dôvodom 

uskutočnenia hladovky - nehumánne správanie hinduistov voči nedotýkateľným. Gándhí 

mal v úmysle tento druh myšlienok vykoreniť a zabezpečiť nedotýkateľným napríklad 

voľný prístup do verejných inštitúcií, čo v niektorých oblastiach dodnes nie je 

samozrejmosťou. 

Na začiatku 30. rokov mal Gándhí už obrovskú popularitu a preto, keď začal držať 

pôst na smrť, bolo potrebné jednať rýchlo a dákym spôsobom ho presvedčiť, aby svoju 

hladovku ukončil čo najskôr, pretože smrť takého dôležitého človeka by vyvolala protesty, 

chaos a pravdepodobne aj nemalé obete. Vyjednávanie bolo nakoniec prenechané 

vodcovi nedotýkateľných, B.R. Ambédkarovi, ktorý sa zrazu dostal do nepríjemnej situácie 

vydieraného.60 Ambédkarova vízia spočívala predovšetkým v postupnom zabezpečovaní 

slobody svojej komunite, prvotným cieľom tejto vízie bolo politické osamostatnenie sa. 

Preto sa napriek určitej hrozbe Gándhího smrti Ambédkar nemienil úplne vzdať svojho 
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plánu a pre nedotýkateľných žiadal viac ako dvojnásobný počet kresiel v rámci volebnej 

kúrie.61 Medzi Gándhím a Ambédkarom šlo vyslovene o  určitý druh politickej dohody. 

Gándhímu nakoniec nezostávalo nič iné ako tú menej tragickú ponuku prijať. Po šiestich 

dňoch hladovania došlo k podpísaniu dohody s názvom Púnsky, prípadne Jeravadský pakt. 

Akonáhle bolo ohrozenie Gándhího života zažehnané, ortodoxní hinduisti začali vyjadrovať 

nespokojnosť nad prehnanými výhodami, ktoré dohoda nedotýkateľným sľubovala.62 

Zo strany Britov síce prebehla platnosť zmluvy bez problémov, zato na domácej scéne, kde 

tradícia je a bola  pevne zakorenená voči tejto skupine ľudí, to tak nebolo. 

Postupne sa nám začínajú hromadiť tzv. gándhíovské víťazstvá, ktoré zdanlivo 

pôsobili úspešne, ale v skutočnosti vytvárali patové situácie. Vo všetkých prípadoch je 

jasne vidieť, že Gándhí nikdy s nikým nediskutoval, mal svoju víziu a tej sa držal. Tá z veľkej 

časti vyplývala z jeho silnej viery predstavujúcej základ každého jeho konania. Avšak 

prvýkrát sa popri hladovke ukazuje zo strany Gándhího aj istý druh vypočítavosti a 

skrytého vydierania. On totižto nehladoval proti dalitskej diskriminácii. Držaním hladovky 

nemohol reálne očakávať, že nedotýkateľným zaistí vstup do chrámov, či iných verejných 

inštitúcií. Šlo o populistické reči, za ktorými sa skrývalo nekompromisné vyjednávanie 

s vodcom dalitov, ktorému nezostávalo nič iné, ako pristúpiť na Gándhího hru pod hrozbou 

Gándhího smrti, ktorá ak by nastala, vinníkom by bolo vnímané  práve dalitské 

obyvateľstvo. 

2.2.4 Ukončenie kalkatského vraždenia a postkoloniálne vyrovnanie 

Aj v 40. rokoch minulého storočia bolo Gándhího cielené hladovanie prítomné a v danom 

období dokonca nevyhnutné. Počas niekoľkomesačnej migrácie obyvateľstva tesne 

pred a po vzniku nezávislej Indie došlo hlavne zo strany hinduistov, moslimov a sikhov 

k obrovským násilnostiam, ktorým nebolo možné zabrániť. Najproblematickejšie oblasti 

boli tie, kde sa v priebehu migračnej výmeny náboženské komunity priamo stretávali, čo 

boli predovšetkým územia dnešného Pandžábu a Bengálska. Gándhí bol známy svojím 

zásadovým odmietaním delenia Britskej Indie na dve krajiny. Už pri chiláfátskom hnutí 

v roku 1919 sa snažil docieliť jednotu medzi dvoma hlavnými indickými náboženskými 

komunitami, moslimami a hinduistami, kde ale dochádzalo k viacerým dezinterpretáciám 
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hnutia, ktoré nielenže neposilnili súdržnosť medzi náboženskými skupinami, ale naopak, 

spôsobili nedôveryhodnosť celého projektu. 

  V roku 1947 sa najviac krvi prelialo v Pandžábe, pretože migrácia obyvateľstva, 

sikhov, moslimov a hinduistov bola masového charakteru – odhadovala sa na minimálne 

12 miliónov.63  Krviprelievanie hrozilo aj v Bengálsku, kde našťastie zasiahol Gándhí svojou 

takzvanou čarovnou hladovkou. Všetko sa začalo začiatkom septembra roku 1947, teda 

čerstvo po vyhlásení Indickej  Nezávislosti. V tomto prípade zaznamenala Gándhího 

hladovka neuveriteľné výsledky. Moslimovia aj hinduisti začali skladať zbrane a prosili 

Gándhího, aby svoj boj ukončil. Sám posledný miestokráľ Indie – Lord Mountbatten sa 

k situácii vyjadril nasledovne: to, čo dokázal spraviť jeden človek,  zaistiť v danom regióne 

mier, nezvládlo 50 000 kvalitne vyzbrojených vojakov v Pandžábe.64 Naopak, armáda 

zlyhala na plnej čiare. V tomto prípade Gándhí bez akýchkoľvek pochybností, nie vďaka 

svojej fyzickej, ale duševnej sile dokázal to, čo vždy hlásal – mier bez zbrane. Jediný 

donucovací prvok spočíval v jeho živote/smrti. Všetci prítomní mali pravdepodobne strach, 

čo by sa medzi dvoma rozbúrenými náboženskými stranami – moslimami a hinduistami 

mohlo stať, keby „Otec národa“ pri tejto hladovke zomrel. Po nevídanom úspechu sa 

Gándhí vydal do Dillí – hlavného mesta a snažil sa ukľudňovať ďalšie časti Indie. Bolo by 

značne naivné si myslieť, že jedna hladovka všetko vyriešila.  V ďalších oblastiach Indie 

prevládala väčšia, či menšia intolerancia medzi náboženskými skupinami, s ktorou sa 

Gándhí, a po jeho blízkej smrti (1948) predovšetkým jeho politickí nástupcovia, na čele 

s prvým indickým premiérom Džaváharlálom Néhruom museli potýkať a riešiť ju. 

2.2.5 Posledná hladovka 

Posledná Gándhího hladovka, ktorú podstúpil 13. januára 1948 vo veku 78 rokov, prebehla 

približne pol mesiaca pred jeho smrťou. Väčšina obyvateľstva predpokladala, že hlavný 

dôvod držania hladovky sa týkal jedného aspektu založenia dvoch samostatných štátov, 

ktorý sa objavil bezprostredne po rozdelení Britskej Indie - finančného vyrovnania, 

spravodlivého rozdelenia prostriedkov z bývalej štátnej pokladnice Britského Rádžu. 

Peniaze mali byť prerozdelené medzi dve nové krajiny, Indiu a Pakistan. Keďže sa bývalá 
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štátna pokladnica nachádzala v Dillí, bolo potrebné zaslať adekvátnu finančnú čiastku 

do novovzniknutého moslimského štátu. Šlo približne o sumu vo výške 550 miliónov 

rupií.65 Po troch dňoch hladovania, keď Gándhí stratil niekoľko kilogramov zo svojej 

pôvodnej hmotnosti, sa vládny kabinet zhodol na presune dohodnutých financií 

do pakistanského Karáčí, avšak Gándhí napriek všetkému svoju hladovku neprerušil. 

Skutočný dôvod jeho hladovky totiž nespočíval v udobrení si moslimskej populácie 

v Pakistane, ale vo vytvorení priateľského prostredia medzi dvomi novovzniknutými 

domíniami.66 Situácia sa začala vyostrovať, náboženské zoskupenia sikhov, moslimov a 

hinduistov začali rýchlo hlásať mier a súdržnosť oboch krajín, len aby prinútili Gándhího 

opäť jesť.67 Po podpísaní Gándhího 7 bodovej deklarácie Néhrúom a ďalšími významnými 

vládnymi lídrami, kde boli spísané najdôležitejšie práva urovnávajúce predovšetkým 

situáciu moslimov,68 Gándhí nakoniec súhlasil s ukončením svojej poslednej hladovky. 

 Vo výsledku si ňou Gándhí zabezpečil predovšetkým väčšiu popularitu v susednom 

Pakistane, zatiaľ čo v Indii sa postupne začali viac a viac prejavovať hinduistické skupiny 

s nacionalistickými prvkami, ktoré Gándhího sympatie voči moslimom jednoznačne 

odsudzovali. Dôkazom toho boli predovšetkým dva po sebe nasledujúce pokusy o atentát 

na Gándhího, pod ktoré sa podpísali hinduistickí extrémisti. Druhý z nich zrealizoval 

30. januára 1948 Náthurám Vinájak Gódsé, ktorý sa stal Gándhímu osudným. 

2.3 Kritika Gándhího hladoviek 

Počas svojho života nebol Gándhí so svojimi hladovkami len uznávaný a oslavovaný, ale 

vyslúžil si aj množstvo kritiky. Spätne je zjavné, že prvými hladovkovými prípadmi/akciami, 

akým bolo napríklad zvýšenie mzdy pracovníkov textilky v Ahmadábáde, sa Gándhí snažil 

predovšetkým získať podporu miestneho obyvateľstva. Dovtedy pôsobil v Londýne a 

neskôr v južnej Afrike, hladovka bola určitým prostriedkom reklamy, ktorým sa Gándhí 

dokázal efektívne zviditeľniť.    

 Hladovka vyprovokovaná vraždami z dediny Čaurí Čaura bola síce účinná a dokázala 

do pár dní upokojiť najväčšie nepokoje, Gándhího celková snaha vštepiť obyvateľstvu 
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svoje nenásilné myšlienky však vyšla dostratena, či už pri Občianskej neposlušnosti, alebo 

Hnutí nespolupráce. Gándhí sa sám o týchto krokoch vyjadril celkom výstižne ako o „chybe 

himálajských rozmerov“ 69. 

 Príkladom taktiež môže poslúžiť citlivá dalitská problematika z čias podpísania 

Púnskeho paktu. Vodca dalitov – B.R. Ambédkar sa o Gándhím vyjadril ako o vyššom 

kastovnom v sekulárnom rúchu.70 Predovšetkým s ním ale nezdieľal rovnaký pohľad 

na problém nedotýkateľnosti. Už len tým, že Gándhí dalitov nazýval „deti božie,“ bral ich 

v podstate ako tých nižších, ktorým treba podať pomocnú ruku. Svoje renomé si u dalitov 

nevylepšil ani počas hladovky proti oddeleným volebným kúriám pre utlačované triedy, 

keď s dalitmi nemienil diskutovať o ich prípadných právach. Z Gándhího strany šlo hlavne 

o vyhnutie sa ďalšiemu deleniu indickej spoločnosti. 

Gándhí bol nakoniec kritizovaný zo všetkých možných politických strán a 

religióznych smerov. Zatiaľ čo Muhammad Alí Džináh, zakladateľ Pakistanu ho nazval 

pokryteckým hinduistom, komunistická strana sa o ňom vyjadrila ako o britskej bábke 

pripravujúcej sa na násilnú revolúciu a RSS (Ráštríj Svájamsévak Sangh), hinduistická 

nacionalistická organizácia, ho označila za moslimského konvertitu.71 Z tohto dôvodu nie je 

vôbec prekvapujúce, že Gándhího život ukončil práve hinduistický extrémista Náthurám  

Gódsé. 

2.4 Prepojenie pôstu s protestom 

V prvej časti tejto práce bolo vysvetlené, že sa hladovanie dá rozlíšiť podľa hlavnej 

motivácie hladujúceho na pôst, ktorý je čisto vnútorného charakteru, alebo na hladovku, 

ktorá má povahu spoločenského protestu. Zaradiť Gándhího len do prvej, alebo len 

do druhej kategórie by nebolo správne, pretože využíval prvky oboch. Jeho religiozita je 

nepopierateľná rovnako tak ako politická  angažovanosť. Zatiaľ, čo všetci ostatní hladovkári 

svoj protest venovali vyslovene snahe zmeniť daný chod spoločnosti a presadzovali sa 

otvorene, Gándhí do svojich úvah o hladovaní/pôste a ich realizácie zakomponoval 

pôst na úrovni dialógu so svojím vnútorným hlasom. Ten viac ako protest pripomína už 
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dávnejšie spomínaný náboženský pôst, kde dochádza okrem iného aj k duševnej očiste. 

Tento špecifický „gándhíovský typ hladoviek“ v sebe skrýva určitý paradox, skrytý latentne 

v nenásilnom prejave skrz hladovku. Keby bol totižto Gándhí počas svojho boja zomrel, 

celý nenásilný čin by sa premenil na masové krviprelievanie. Bolo by zaujímavé zistiť, 

do akej miery si Gándhí váhu svojich činov a ich prípadné neblahé následky uvedomoval. 

Skôr sa javí, že cez svoju tzv. gándhíovskú vieru a s ňou spojený vnútorný hlas, ktorý neraz 

pôsobil ako prvok vydierania, bol presvedčený o svojich skutkoch ako tých pravých. Je ale 

nepopierateľné, že práve vďaka Gándhího prepojeniu tapasu, ahinsy a satjágrahy a ich 

správnej interpretácii sa okruh jeho prívržencov exponenciálne zvyšoval, čo prispievalo 

k vytváraniu posvätnej aury súvisiacej práve s Gándhího náboženskou rétorikou. Nešlo 

len o samotný akt častého odriekavania a hladovania, ale predovšetkým o blízky ľudský 

prístup, ktorý sa prejavoval jednoduchosťou reči, správania sa, či nosením prostého 

odevu, ktorý si sám tkal. Jeho cieľom bolo svojich rodákov naučiť slobode, ale taktiež ich 

prevychovať v mnohých iných ohľadoch, ako príklad možno uviesť už spomínanú dalitskú 

problematiku. Chcel docieliť, aby boli Indovia hrdí na svoju krajinu a aby sa medzi sebou 

navzájom rešpektovali bez ohľadu na náboženské vierovyznanie, sociálny a rituálny status 

v kastovnom systéme, či ekonomickú nerovnosť. 

 Pravdou je, že Gándhího ciele sa nikdy nemohli úplne naplniť z dôvodu výraznej 

asketickej radikálnosti jeho životnej filozofie, ktorú obyčajný ľud nebol schopný, a zároveň 

ani ochotný po jeho vzore praktikovať. Avšak jeho nadčasové myšlienky zotrvali 

do dnešného dňa a doposiaľ ich môžeme v Indii pozorovať v početnom okruhu Gándhího 

následovníkov, hoci často v pozmenenej a prispôsobenej podobe.    
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3. Smer protestných hladoviek po smrti M. K. Gándhího 

Po Gándhího smrti sa hladovky stali postupne samozrejmou súčasťou indického života a 

často boli prepojené s novovzniknutou indickou politikou, keďže v roku 1947 India získala 

nezávislosť. Gándhí predstavoval určitý vzorový príklad, pretože sa mu počas jeho 

nenásilného boja niekoľkokrát podarilo dosiahnuť to, za čo bojoval. Keďže od vzniku Indie 

začali vyvstávať nové problematické sféry, práve Gándhího zbraň sa javila ako účinný 

prostriedok. Navyše, je potrebné si uvedomiť, že okrem pochopiteľných problémov 

novovzniknutého štátu India bojovala a dodnes bojuje so svojou náboženskou, kastovnou, 

jazykovou, či etnickou diverzitou, ktorá do veľkej miery prispieva k rozporom 

vo vnútorných záležitostiach krajiny. Aj vďaka týmto staronovým problémom hladovka 

získala oficiálne kontúry zbrane, či už politickej alebo sociálnej. Pretože sa od indickej 

nezávislosti rozmohlo obrovské množstvo hladovkárov, spomenieme si len typovo 

najvýznamnejšie a najkurióznejšie prípady zapísané do indickej a niektoré aj 

do celosvetovej histórie hladoviek a následne si rozoberieme ich následky, ktoré sa 

od Gándhího čias diametrálne odlišujú. 

3.1 Potti Šríramulu 

Od smrti Gándhího neprešli ani štyri roky a v Indii došlo k ďalšej významnej hladovke, 

ktorá ovplyvnila veľké množstvo obyvateľstva, predovšetkým na juhu Indie. Potti Šríramulu 

(1901-1952), hlavný aktér protestnej hladovky, sa nenásilnému odporu venoval už za čias 

Gándhího éry. Gándhího reakciou na Pottiho vytrvalosť - 29 dňovú hladovku, boli vtedy 

slová túžby: „Mať takých 11 následovníkov ako je Šríramulu, do roka by sa India 

bez problémov vymanila spod britského vládnutia a získala by samostatnosť.“72 Rok 1952 

bol ale pre Šríramula osudným, pretože sa rozhodol uskutočniť protestnú hladovku 

na smrť. Jeho zámerom bolo zabezpečiť autonómny štatút pre vtedy 22 miliónov telugsky 

hovoriacich ľudí, ktorého  hlavným mestom mal byť tamilský Madrás.73 Šlo v podstate 

o reorganizáciu štátov na jazykovom základe. Už v roku 1911 sa telugsky hovoriaci snažili 

osamostatniť pomocou organizácie Ándhra mahásabha74, úspech však nedosiahli. 

Takýchto podobne zmýšľajúcich skupín bolo v oblasti Indie samozrejme viac, napríklad 
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Úrijci, či Malajalámci.75 Reorganizácia provincií na lingvistickej báze bola Kongresom76 

počas prvej tretiny 20. storočia podporovaná, dokonca sa jej nevyhýbali ani Briti, avšak 

z dôvodu existencie kniežacích štátov a pre konflikty s Moslimskou ligou sa realizácia 

neustále odkladala. Prvé pokusy delenia krajiny nastali až v roku 1948, keď vznikol výbor 

pre jazykové provincie, známy pod názvom Dárova komisia,77 ktorý sa z dôvodu nestability 

krajiny vyjadril odmietavo. Šríramulu, rodák z Madrásu, sa vydal na riskantnú cestu – a to 

buď splnenia všetkých podmienok pre Telugov, alebo hladovky na smrť. Takéto tvrdé 

podmienky sa mu nakoniec vypomstili, pretože po 58 dňoch nenásilného odporu nakoniec 

podľahol na celkové vyčerpanie organizmu. 

 Je potrebné si uvedomiť, kedy sa Šríramulova hladovka odohrávala, už to neboli 

časy Britského rádžu. V roku 1947 bola už India nezávislou a vo vedení boli čisto indické 

autority. Néhrú, prvý indický premiér, nemienil pristúpiť na Šríramulove náročné 

podmienky a nechal ho vyhladovať až na smrť. Vzápätí vypukli v Madráse nepokoje 

značných rozmerov, ich hlavnými agitátormi boli predovšetkým komunisti, ktorí dokonca 

upodozrievali ministerského predsedu zo zámerného odkladania vytvorenia štátu Ándhra. 

V Madráskej oblasti sa začalo rabovať, nahnevané masy ľudí ničili majetok indickej vlády 

ako telegrafné stĺpy, infraštruktúru, zapaľovali železničné vozne, atď... Odpoveďou polície 

na agresívny dav vzbúrencov bola streľba, ktorej obeťou bolo 7 ľudí, zranených bolo okolo 

40.78 Je smutné, koľko násilia vyvolal jeden temer dvojmesačný nenásilný čin. Prvýkrát sa 

od smrti Gándhího stalo, že hladovka v sebe niesla vyslovene devastačné účinky. Jej cieľ 

bol za daných podmienok prehnaný a tým pádom ťažko splniteľný. Aj keď bol Potti 

Šríramulu známy už predtým svojím hladovaním, jeho popularita nemala taký ohlas ako tá 

Gándhího. Na upokojenie nestabilnej situácie v Madráse sa nakoniec Néhrú veľmi rýchlo 

rozhodol vytvoriť štát Ándhra,79 avšak bez začlenenia Madrásu.   

 Dnes čelí vláda podobne závažnému prípadu, ktorý sa angažovanosťou 

protestujúcich a násilím vyhrotil ešte oveľa viac ako za čias Šríramula. Politická strana 

z južnej Indie - Telangana Ráštra Samithi (TRS) sa snažila vytvoriť pre zmenu štát 

Telangána, teda vyčleniť sa z Ándhrapradéšu, ktorý vznikol v dôsledku Pottiho smrti 
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pred temer 60 rokmi. Čandrašékhar Ráo, hlava strany TRS, začal koncom novembra 2009 

držať protestnú hladovku na smrť za osamostatnenie telánganskej oblasti. Už desiatky 

rokov sa vedú spory, či nový štát na základe telugsky hovoriacich vytvoriť alebo nie. Vláda 

sa po desiatich dňoch nakoniec uzniesla, že Čandrašékharov protest vezme na vedomie a 

o riešení vzniku bude rokovať. Čandrašékhar Ráo následne ukončil hladovku, avšak vládne 

vyhlásenie rozbúrilo pre zmenu druhú stranu, ktorá bola proti akýmkoľvek deleniam 

pôvodného zoskupenia z roku 1956. 146 z celkových 294 zákonodarcov podpísalo demisiu 

proti rozhodnutiu vlády, ich rezignácie však nakoniec prijaté neboli.80 Čo je zaujímavejšie, 

reakciou na Čandrašékharovu hladovku vznikli tzv. kontrahladovky, ktoré celý prípad 

posunuli do bezvýchodiskovej situácie. Na tomto prípade je jasne vidieť, že hladovka ako 

boj za spravodlivosť a vydobytie si svojich požiadaviek z veľkej časti stratila na svojej 

výnimočnosti v porovnaní z Gándhího čias, pretože sa stáva každodenným javom, 

z ktorého sa postupne vytráca to najdôležitejšie – potenciál vyjednávania.81   

3.2 Mórárdží Raňčhóddží Désáí 

20 rokov po Šríramulovej smrti sa odohralo ďalšie, typologicky pozoruhodné držanie 

hladovky. Po víťaznej vojne o Bangladéš v roku 1971 sa Indira Gándhíová stala v Indii 

prakticky vládkyňou. Ani nie po roku musela Indira čeliť viacerým ekonomickým a 

sociálnym problémom. V prvom rade šlo o dva po sebe idúce svetové ropné šoky, ktoré 

mali za následok nárast cien na celom svete. Taktiež došlo na prelome rokov 1972-73 

k absencii monzúnov, pre Indiu tak dôležitých, čo spôsobilo veľmi slabú produkciu 

poľnohospodárskych plodín.82 Navyše, v krajine ovplyvnenou bangladéšskou vojnou sa 

zvyšoval schodok rozpočtu a v jednotlivých zväzových vládach rástla viac a viac korupcia. 

Indira často protekčne obsadzovala ministerské posty lojálnymi ľuďmi, dokonca svojimi 

príbuznými, ako napríklad svojím synom, Sandžajom Gándhím.83 Celý tento komplex 

spomenutých problémov sa ešte viac vystupňoval dlhodobým indickým bremenom, 

negramotnosťou indického obyvateľstva. Z celkovej skepsy z fungovania krajiny začali 
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vznikať štrajky a hnutia vedené predovšetkým indickou inteligenciou - študentmi, ktorí 

chceli situáciu v krajine čo najrýchlejšie zmeniť. Jedno z ich zásadných hnutí prebehlo 

v Gudžaráte pod názvom Navnírman Andólan, cieľom hnutia bolo zosadiť 

skorumpovaného gudžarátskeho ministra – Číman Bháí Patéla a následne vyčistiť oblasť 

spod úplatkárstva, zvýšiť gramotnosť a s ňou súvisiacu úroveň štátu. Na potlačenie 

študentského hnutia povolala Indira do Gudžarátu armádu. Patél bol nakoniec zosadený 

zo svojho postu, Indira rozpustila Zákonodarné zhromaždenie a v zväzovom štáte nastolila 

prezidentskú vládu. S novými okolnosťami mohli súhlasiť účastníci hnutia len veľmi ťažko. 

Preto v ich požiadavkách pribudol ďalší bod, vypísanie nových volieb. Keďže sa ale žiadne 

nové voľby neblížili, 6.4. 1975 sa Mórárdží R. Désáí rozhodol držať hladovku na smrť. 

M.R. Désáí bol pôvodne v strane Indiry Gándhí, v Indickom národnom kongrese (INK), 

avšak po rozkole z roku 1969 vznikla kongresová odnož – Indický národný kongres 

(Organizácia), na čele ktorej stál práve Désáí. Keďže vodca INK(O) bol zároveň pôvodom 

Gudžarátec, jeho podpora v štáte bola taká silná, že hladovka vytvorila ťažko ovládateľnú 

situáciu s vysokým počtom zranených. Preto sa nakoniec Indira rozhodla Désáímu 

vyhovieť a vypísala pre Gudžarát nové lokálne voľby. Pri tomto príklade vidieť, akým 

spôsobom hladovka dokázala na vládu efektívne zapôsobiť svojím vydieracím manévrom. 

Úspech tkvel predovšetkým v silnej podpore domáceho obyvateľstva a búriacej sa 

inteligencii. O pár dní nato bol síce v celej krajine vyhlásený výnimočný stav,84 ale po jeho 

skončení sa Désáí so svojou novou opozičnou stranou dostal do vlády a na necelé dva roky 

sa konečne stal indickým premiérom, čo bolo vždy jeho prioritou. Je teda viac ako 

pravdepodobné, že aj vďaka hladovke sa dokázal lepšie presadiť v domácej politike. 

3.3 Ajrom Čanu Šarmila 

Postupom času dochádza v rámci protestných hladoviek čím ďalej, tým viac k určitým 

anomáliám, ktoré hraničia s extrémom. Predstaviteľkou takéhoto vnímania protestu 

hladom je Ajrom Čanu Šarmila, často nazývaná ,,Iron lady´´, pochádzajúca z Manípuru, 

z jednej dodnes nestabilných oblastí Indie, tzv. „disturbed areas“, pre ktoré sú dodnes 

typické názorové pnutia medzi skupinami obyvateľov. Už 14. rok bojuje protestnou 

hladovkou za zrušenie prehnaných právomocí špeciálneho aktu, ktorý vládne v jej rodnej 

krajine a je teda považovaná za najdlhšie hladujúceho človeka na svete. Popri svojej 
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hladovke je aj politickou a ľudskoprávnou aktivistkou. Sama sa vyjadrila, že jej boj nie je 

čisto osobný, ale za práva všetkých Manípurčanov, žijúcich v neprijateľných 

podmienkach.85 

 Počiatok celej hladovky mal svoje logické opodstatnenie, bol spôsobený 

nariadením z konca 60. rokov minulého storočia z dôvodu schválenia takzvaného aktu 

AFSPA86 - Aktu špeciálnych právomocí ozbrojených síl, ktorý v Indii pôsobí aktívne už viac 

ako 5 desaťročí. Od roku 1958 patria medzi nestabilné oblasti Arunáčalpradéš, Ásam, 

Manípur, Meghálaj, Nágsko, Tripura a od roku 1990 aj územie Džammú a Kašmír.87 Ide 

o územia, ktoré sú známe neobvyklou mierou násilia a nepokojov, kde na základe aktu 

AFSPA majú indické vojenské jednotky právo využívať široké právomoci. Nie je preto 

prekvapením, že v týchto oblastiach dochádza k častému zneužívaniu moci. 

Jedného dňa, keď Šarmila ako zvyčajne držala náboženský pôst, sa v malom 

západnom manípurskom mestečku Malom stala tragédia. Šlo o zásah Ásámskej 

polovojenskej jednotky z novembra roku 2000 a spôsobila smrť 10 nevinným 

Manipúrčanom. Podľa aktu špeciálnych právomocí šlo o čisto legitímny zákrok, pretože 

armádne jednotky boli napadnuté miestnymi povstalcami a v dôsledku toho začali strieľať 

do ľudí neďaleko školskej autobusovej zastávky.88 Impulzom pokračovať vo svojom 

očistnom náboženskom pôste bolo pre Ajrom rozhodnutie poukázať na nespravodlivosť 

zákona, ktorého podoba sa od konca polovice minulého storočia vôbec nezmenila. Po 

troch dňoch pôstu ju polícia zadržala s odôvodnením, že sa hladovaním snaží 

spáchať samovraždu,89 a tak posledných štrnásť rokov jej život spočíva v rovnako sa 

opakujúcich cykloch: verejné odmietanie akejkoľvek potravy, uväznenie, umelé 

vyživovanie, prepustenie a opäť odmietanie potravy. Napriek častému väzneniu Ajrom 

pokračuje vo svojich aktivitách a snaží sa získať akúkoľvek podporu. Počas svojho 
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nenásilného boja bola ocenená hneď viacerými cenami, týkajúcich sa predovšetkým boja 

za ľudské práva. Navyše, proti aktu AFSPA nebojuje iba „Iron lady“, ale taktiež viacero 

iných ľudskoprávnych aktivistov. Bohužiaľ, ani zahanbujúce poukázanie na nedemokratické 

správanie sa špeciálnych vojenských jednotiek v krajine zatiaľ nedokáže zmeniť situáciu 

na indickom severovýchode. Šarmilin život je v podstate neprestajne ohrozený a ťažko  

predvídať, do akej veľkej miery bude mať jej smrť následky. Táto situácia je 

pravdepodobne spôsobená ťažkosťami s monitorovaním nestabilného, problematického 

prostredia a následne s prístupom k relevantným informáciám a s korektnou 

medializáciou. V takýchto podmienkach je zásadným problémom vynútenie vlastného 

práva a zabezpečenie slobodného prejavu človeka. Dá sa povedať, že v dnešnej dobe 

práve dostatočná informovanosť zohráva kľúčovú úlohu pre dosiahnutie akéhokoľvek 

cieľa. Tú narozdiel od Šarmily efektívne využil bývalý hlavný minister Tamilnádu, 

Karunánidi. 

3.4 Karunánidi 

Rok 2009 bol pre Indiu významný nielen všeobecnými voľbami do Lók sabhá90, ale aj 

zmenami na Šrí Lanke, na ostrove južne od Indie. Tam sa konečne po viac ako štvrťstoročí 

podarilo ukončiť tie najväčšie občianske boje. Tieto krvavé roztržky prebiehali 25 rokov 

medzi LTTE91, tamilskou skupinou považovanou za teroristickú, ktorá mala v úmysle 

vytvoriť na Cejlóne svoj vlastný štát Ílám a medzi šrí lanskou vládou. Bohužiaľ, tieto tvrdé 

občianske boje zapríčinili straty predovšetkým na civilnom obyvateľstve, ako zo strany 

tamilského menšinového obyvateľstva, tak sinhálskeho. Celkovo si vojna vyžiadala viac ako 

70 000 ľudských obetí. 

 Práve v období konania volieb z roku 2009 sa vodca tamilskej strany DMK92 

Muthuvél Karunánidi, populárny politik, scenárista a spisovateľ uchýlil k hladovke. Dva dni 

pred Karunánidiho hladovkou začal sám indický premiér Manmóhan Singh Šrí Lanku 

urgovať, aby sa občianske boje čo najskôr ukončili. Zo strany Indie už nešlo len 

o odporúčanie a diplomatické kroky ako veľa rokov predtým, ale o výslovné naliehanie.93 
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 Karunánidiho angažovanosť bola pravdepodobne do veľkej miery ovplyvnená 

konkurenčnou stranou AIADMK94, frakciou pôvodnej DMK, ktorá súčasnú DMK obviňovala 

z nedostatočnej zainteresovanosti voči situácii na Šrí Lanke.95 Všetci rodinní príslušníci boli 

z Karunánidiho neočakávaného rozhodnutia držať hladovku znepokojení, nielen pre jeho 

pokročilý vek, ale tiež z dôvodu jeho nedávnej chirurgickej operácie. Počas svojej 

niekoľkohodinovej hladovky bol sprevádzaný viacerými lekármi, rodinnými príslušníkmi, 

obdivovateľmi, či spolupracovníkmi z filmu. Prvé dve hodiny sedel vo svojom mobilnom 

vozíku na námestí Anna v Čenaji, nakoniec sa ale presunul do vopred pripravenej postele, 

okolo ktorej boli porozmiestňované vzduchové chladiče. Keď sa o Karunánidiho kroku 

dozvedeli aj jeho spolustraníci zabezpečujúci chod predvolebnej kampane, pozastavili 

svoju činnosť a ponáhľali sa k svojmu vodcovi.96 Karunánidi sa vyjadroval veľmi dramaticky 

a bez akéhokoľvek strachu zo smrti, v zmysle pevného rozhodnutia stať sa jednou z obetí 

šrílanského prezidenta.97 A preto nie je prekvapením, že indická vláda bola o pondelkovom 

zložení ťažkých zbraní a ukončení občianskej vojny na Šrí Lanke neoficiálne informovaná 

už v nedeľu.98 Táto politická situácia bola reálnym prísľubom upokojenia bojov na Šrí 

Lanke, a preto sa nemožno zbaviť podozrenia, že z Karunánidiho strany šlo 

o neopodstatnený a predovšetkým zbytočný krok vzhľadom na realitu. Na druhej strane si 

DMK zabezpečilo kvalitný volebný ťah, pretože výsledky volieb do lók sabhá  v roku 2009 

dopadli nasledovne: 18 hlasov pre stranu DMK, zatiaľčo pre AIADMK len 9. Nie je 

vylúčené, že práve Karunánidiho hladovka presvedčila juhoindických voličov.99 

3.5 Médha Patkar 

Známa sociálna aktivistka Médha Patkar je jednou z ďalších žien bojujúcich za ľudské práva 

prostredníctvom hladovky. Pravdepodobne bola ovplyvnená prácou svojich rodičov, ktorí 

sa pohybovali v podobných aktivistických kruhoch ako dnes ona. V dnešnej dobe je 
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členkou viacerých indických hnutí bojujúcich proti korupcii a nespravodlivosti voči 

chudobe a ťažkým životným podmienkam minorít v Indii. Medzi tieto hnutia patria 

predovšetkým „Narmada Baččáo Andólan“ (1989), kde je Médha jednou zo zakladateliek, 

či „National Alliance of People's Movements“ (1992). Prvá sa zaoberá problematikou 

vodných nádrží a domorodých kmeňov žijúcich v ich okolí, zatiaľ čo druhá v sebe zahŕňa 

viacero hnutí bojujúcich za lepšie životné podmienky pre ľudí s nižším sociálnym statusom, 

ako napríklad nedotýkateľných, ktorí sú dodnes v Indii utláčaní.100 Jedno z Médhiných 

najmedializovanejších hnutí sa týka riešenia bývania slamového obyvateľstva v hlavnom 

meste Maháráštry, v Bombaji. 

 Je všeobecne známe, že ľudia žijúci v slamoch pochádzajú z ekonomicky najnižších 

vrstiev, avšak bolo by mylné si myslieť, že tento spôsob života vznikol na báze ilegálneho 

obsadzovania pôdy, tzv. „sqatteringu“. Táto vrstva ľudí, približne dve tretiny bombajského 

obyvateľstva bola v dôsledku vysokého nájmu prinútená presunúť sa na perifériu 

bombajského veľkomesta a za svoje bývanie odvádza dane.101 

 Médhin boj je namierený proti zákonu z roku 1971, tzv. „Maharashtra slum area 

act“ odstavca 3K, ktorý deklaruje, že pred búraním domov v slamovej oblasti už investor 

vôbec nemusí získať približne dvojtretinový súhlas slamového obyvateľstva102 a navyše 

štát vyberá uchádzača bez súťaže. V roku 1995 bol pod tlakom Médhinho hnutia zákon 

z roku 1971 doplnený o dodatok vyplývajúci z prítomnosti novej organizácie SRA (Slum 

Rehabilitation Authority), ktorej náplň práce spočíva v zabezpečení opravy a vylepšení 

slamov. Jej právomoc dovoľuje nájsť tie najlepšie súkromné stavebné firmy schopné 

prestavať danú oblasť na dostatočne obývateľnú.103 Jej štruktúru tvoria takmer výlučne 

vládni úradníci Maháráštry, čo poskytuje široký priestor pre korupčné správanie sa.104 

 Celkový priebeh prestavby zahŕňa zložitý a dlhotrvajúci postup, v ktorom je 
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v prvom rade potrebné zabezpečiť dočasné presťahovanie slamového obyvateľstva, 

pripraviť danú oblasť na demolíciu a následne na obnovu. SRA potom vyberá súkromné 

stavebné subjekty, ktoré majú záujem vopred určený kontrakt prevziať a následne 

dochádza k privatizácii daného objektu. Je dôležité si uvedomiť, že táto pôda zbavená 

slamových ľudí sa v Bombaji automaticky stáva veľmi cennou a žiadanou a zároveň sú 

právomoci vládnej SRA temer neobmedzené, pretože majú právo určovať, kto sa môže 

danej prestavby zúčastniť a kto naopak nesmie. Na celkovo neprehľadnú situáciu reagovali 

v roku 2010 aktivisti na čele s Médhou Patkar, ktorá sa v máji 2011 rozhodla držať svoju 

prvú 9 dňovú hladovku. Šlo o 140 akrov pôdy, ktoré na základe sfalšovania podpisov 

obyvateľov slamu prešli do rúk súkromníkov.105 Vďaka Médhinej nenásilnej vzbure vznikli 

dve komisie s cieľom obnovenia transparentnosti projektu SRA, avšak ani jedna z nich 

nebola dostatočne silná, aby dokázala ovplyvniť konečné záujmy investora.106 Médha sa 

nevzdala a z dôvodu demolície ďalších 43 domov v slumovej oblasti Golibar došlo v apríli 

2013 k jej druhej hladovke na ruinách zdemolovaných príbytkov. Na deviaty deň Médhinej 

hladovky sa nakoniec ozval maháráštrijský predseda – Prithvírádž Čávan, ktorý prisľúbil 

vyšetrovanie príčiny tejto demolície a autority dali svoje slovo, že kým sa bude incident 

vyšetrovať, nedôjde k žiadnej ďalšej demoličnej akcii.107 Avšak lákavosť tohto priestoru 

na periférii je pre investorov stále vačšia a väčšia. Bombaj s viac ako 10 miliónmi 

obyvateľov je najväčším prístavom na západnom pobreží a jedným z najdôležitejších 

podnikateľských centier Indie. Je silnou ekonomickou konurbáciou a je teda len logické, že 

v blízkej budúcnosti sa bude jeho rozloha zväčšovať na úkor slabej periférie. 

 Osobitosť tejto aktivistky spočíva vo výbere cieľovej skupiny. Médha sa totiž 

neorientuje na najpočetnejšiu strednú skupinu ako väčšina súčasných hladovkárov (Bába 

Rámdév, Anna Hazáre), ale na najnižšie vrstvy obyvateľstva, ktoré v médiách 

a predovšetkým v predvolebných kampaniach nezohrávajú natoľko dôležitú úlohu. A tým 

sa Médha približuje gándhíovskému typu hladovkára, možno jej však chýba Gándhího 
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taktika, ktorá si reálne dokázala definovať podmienky pre úspech. Úsiliu tejto súčasnej 

aktivistky chýbajú koncovky presvedčivých víťazstiev, čo ovplyvňuje aj to, ako je v Indii 

vnímaná. 

 3.6 Svámí Nigamánanda 

Ďalší prípad sa týka hladovkára, ktorý sa preslávil viac po smrti ako počas svojho 

hladovkového protestu z roku 2011 Sádhu Svámí Nigamánanda po 68 dňoch držania 

hladovky skonal na úplné vyčerpanie celého organizmu. Protest sa týkal záchrany 

najposvätnejšej rieky v Indii – Gangy, ktorej znečistenie je v posledných desaťročiach 

predmetom častej kritiky.  Nenásilný boj tohto svätého muža spočíval v poukázaní 

na ilegálnu ťažbu nerastných surovín, ktorá narúšala a ničila prostredie v okolí rieky a rieku 

samotnú. Bohužiaľ, tento akt nespokojnosti vyšiel za Svámího života dostratena, pretože 

ťažba bola krytá predovšetkým lokálne vládnucou stranou BJP a zastavenie ťažby by 

spôsobilo zaangažovaným redukciu nemalých finančných tokov.108 Akonáhle nastali vážne 

komplikácie zdravotného stavu svätého muža, bol prevezený do nemocnice a neskôr 

neúspešne oživovaný. V ten istý čas, ako doktori bojovali o Svámího život, ďalší hladovkár 

Bába Rámdév  ležal v rovnakej nemocnici ako Nigamánanda, ich situácia sa však líšila 

v podstatnom bode: Bábova hladovka trvala vyčerpávajúcich sedem dní a mal okolo seba 

celý štáb novinárov, zatiaľ čo Svámího boj sa zviditeľnil až jeho smrťou,109 čo len 

potvrdzuje už vopred spomenutú teóriu dôležitosti dostatočnej informovanosti okolia, 

súvisiacej s výberom prostredia, v ktorom sa hladovka odohráva. Ak hladovkár tieto 

základné pravidlá podcení, je viac ako pravdepodobné, že sa buď vzdá svojich požiadaviek, 

aby si zachránil život, alebo sa svojich nárokov nakoniec nedožije, ako v prípade 

Nigamánandu. Až jeho smrť dokázala prinútiť vládu spraviť ozdravné kroky, spočívajúce 

v zastavení ťažby na hornom toku Gangy.110 

 3.7 Bába Rámdév 

Rám Krišna Jádav (1965), známy pod prezývkou Bába Rámdév patrí dnes v Indii do elitnej 

skupiny hladovkárov. Jeho popularita dosahuje pozoruhodné rozmery nielen vďaka 
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hladovkám, ale jeho celkovej angažovanosti. Medzi jeho aktivity, ktoré sú rozmanité patrí 

aj ranné vysielanie na spirituálne ladenom kanáli „Ástha TV“, sledované desiatkami 

miliónov nadšených divákov či už pri televíznych prijímačoch alebo naživo. Súčasťou 

vysielania je prezentovanie jógových cvičení a   podpora indickej medicíny, ájurvédy.111 Je 

známy svojimi odvážnymi a často kontroverznými výrokmi, kde jógu predstavuje ako liek 

na všetky choroby od vyliečenia hepatitídy B po homosexualitu. Zároveň je 

spoluzakladateľom “Divya Yoga Mandir Trust“ a “Patanjali Yogpeeth Trust“, ktoré sa 

venujú osvete jógy a ájurvédy. Posledných pár rokov je Bába známy svojimi názormi 

na politické dianie v Indii, a keďže jeho orátorské vlohy sú značne kvalitné, jeho popularita 

v Indii, predovšetkým v rámci strednej triedy rapídne rastie. Hlavné Bábove myšlienky 

často zahŕňajú Gándhího výroky, hoci ich odklon od ahínsy je markantný, napríklad 

protikorupčnými sloganmi, ktoré vyzývajú popraviť všetkých skorumpovaných. Podobne je 

to aj v prípade Bábových hladoviek, ktoré majú zabezpečiť návrat vytunelovaných peňazí 

uložených vo švajčiarských bankách do Indie a ich následné prerozdelenie do jednotlivých 

oblastí Indie. Nikto z jeho stúpencov sa nepýta, kedy a za akých podmienok sa tak stane, 

svoju vieru upevňujú skandovaním Bábových hesiel.112 Ide v podstate o výhodný krok 

z oboch strán: Bába má zaistenú popularitu a prínos financií z obchodu zabezpečovaného 

indickou strednou vrstvou, ktorá je zároveň neustále upokojovaná jeho sugestívnym 

prejavom tlmiacim ich úzkosť z nespravodlivosti v krajine. Bábuov sebavedomý prístup 

k životným otázkam dodáva jeho prívržencom naivnú nádej a často slepú vieru. 

 Paradoxom je, že Bába sám čelí obvineniam z daňových únikov. Ide o tzv. dane 

zo služby, ktoré by Rámdév mal odvádzať z príjmov svojich viacerých existujúcich 

spoločností. Tento nedoplatok dosiahol viac ako 50 miliónov rupií (približne 600 000 eur). 

Bába sa k tomuto dlhu  bráni tým, že jeho spoločnosti predstavujú charitatívnu aktivitu113, 

daň zo služieb sa ho teda  netýka.   

 Najznámejšia Bábova hladovka bola vopred ohlásená na dátum 4.6.2011 

na rozľahlom dillijskom námestí Ramlila Majdán. Bába mal v úmysle vyhlásiť neohraničenú 

                                                 
111

 Na stránke Ástha TV má Bába napríklad video o džúse z liečivej byliny Aloevera, ktorý má blahodárne 
účinky na pokožku: Dostupné z:  http://www.aasthatv.com/index.php/saints-
gurus/userprofile/01swamiramdevji 
112

 LAUL, Revati. Godfellas I – A Series On Gurus And Their Politics. Tehelka [online]. [cit. 2013-07-14]. 
Dostupné z: http://www.tehelka.com/godfellas-i-a-series-on-gurus-and-their-politics/ 
113

 Baba Ramdev trusts asked to pay Rs. 5 crore for alleged tax evasion. NDTV [online]. [cit. 2014-07-04]. 
Dostupné z: http://www.ndtv.com/article/india/baba-ramdev-trusts-asked-to-pay-rs-5-crore-for-alleged-tax-
evasion-291251 



43 

 

hladovku, ktorú prezentoval svojimi známymi protikorupčnými sloganmi. Indická vláda sa 

najprv snažila presvedčiť Bábu tým, že bola ochotná spolupracovať, avšak jej príliš vágne 

kroky Bába neuznal a hladovku nezrušil. Bol podporovaný davom ľudí, ktorý sa zhromaždil 

na obrovskom námestí a vytvoril tak trojkilometrový zástup. Do akcie sa zapojilo viac ako 

5000 policajtov rôznej šarže.114 Je neľahké posúdiť, ktorá strana začala s nepokojmi ako 

prvá. Pravdou ale zostáva, že polícia na rozohnanie protestujúceho davu  použila obušky a 

slzný plyn a odporcovia vlády hádzali na policajné jednotky kamene. Celkovo došlo 

k desiatkam zranených. Bába, ktorý sa snažil utiecť pred políciou prezlečený za ženu, 

nakoniec skončil vo väzbe. Ešte v ten deň bol pod policajným dozorom poslaný 

do Haridváru a v hlavnom meste mal 15 dňový zákaz vstupu. Pravdepodobne šlo o snahu 

upokojiť situáciu v Dillí, avšak práve v Haridváre má Bába svoju stálu základňu v podobe už 

spomínaných trustov a teda aj prívržencov. Navyše, jeho podpora sa neobmedzovala len 

na bežné obyvateľstvo, ale tiež  opozičnú stranu BJP (Bháratíj džanata párty), ktorá 

odsúdila postoj vlády z dôvodu narušenia pokojného protestného sprievodu,115 

Rámdévova hladovka pokračovala naďalej i v Haridváre. Po siedmych dňoch ukončil Bába 

hladovku slávnostným vypitím poháru čerstvej šťavy v dehradúnskom nemocničnom 

stredisku, čím sa obom protivníkom, tak vláde, ako aj opozícii, uľavilo. Napriek neúspešnej 

hladovke Bába na svojej popularite nestratil. Hladovka z Ramlila Majdan je v podstate 

akýmsi príkladom celkovej úspešnosti Rámdévových hladoviek, ktorých zmysel sa 

od Gándhího čias výrazne zmenil. Už ide skôr o akúsi súčasť vlastnej reklamnej kampane. 

Je teda nesporné, že Bába má pre publikum obdivuhodne príťažlivú silu. To, že dokáže 

zmobilizovať toľké masy ľudí, nie je náhoda. Navyše vlastní viac prostriedkov ako hocaká 

skupina bojujúca proti korupcii,116 je preto dôležitou osobnosťou, ktorej záber má 

v indickom dianí nespochybniteľnú hodnotu. V podobnom postavení sa nachádza aj 

posledný Gándhího následovník, ktorého vďaka výraznej popularite v rámci 

najobjemnejšej a zároveň spoločensky určujúcej strednej triedy nie je možné opomenúť.      
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3.8 Anna Hazáre 

,,Politici sú služobníci a my ľudia sme vlastníci; ale dnešný obraz vyzerá tak, že ľudia sa stali 

služobníkmi a politici prevzali rolu majiteľov. Toto hnutie je, aby ľudí prebudilo!´´117 Anna 

Hazáre 

 

Posledný, ale nemenej významný predstaviteľ súčasných indických hladovkárov, vlastným 

menom Kisán Báburáo Hazáre je 77 ročný vojenský veterán, ktorý tak ako Bába, či Médha 

je protikorupčným aktivistom. V roku 1965 sa zúčastnil indo-pakistánskej vojny a až 

do polovice 70. rokov slúžil v armáde. Jeho odchod z vojenskej služby bol spôsobený 

nehodou, ktorej bol svedkom, a ktorá úplne zmenila smer jeho životnej cesty. To, že prežil, 

bral ako znak novej príležitosti, a tak sa po Gándhího stopách začal venovať zlepšovaniu 

chodu života v najnižšej samosprávnej jednotke - na dedine. Už od počiatku bola jeho 

aktivita vyvíjaná pomerne razantne, s čím by sa Gándhí len ťažko vedel stotožniť. 

Príkladom môže poslúžiť tvrdé prohibičné opatrenia v rámci vybranej dedinskej oblasti, 

kde odúčanie závislosti na alkohole spočívalo v priväzovaní alkoholikov o stĺpy v strede 

dediny, tvárou smerom ku chrámu, kde dochádzalo k ich verejnej potupe.118 Je nesporné, 

že tento tvrdý spôsob prevýchovy ľudí prebral Anna z predošlého pôsobenia v armáde. 

Napriek tomu bol výsledok hmatateľný, pretože sa nielenže vyriešil problém alkoholu, ale 

dokonca sa znížil dopyt po cigaretách.119 

 Prvé viditeľnejšie Hazáreho aktivity sa prejavili v konflikte s vládou. Šlo o  tzv. Džan 

lókpal bill – Protikorupčný zákon, ktorého obsah sa Anna snažil skvalitniť svojimi 

protikorupčnými návrhmi. Bohužiaľ, Annove návrhy premiér zamietol a v dôsledku toho sa 

v apríli 2011 Anna rozhodol držať neohraničenú hladovku.120 Vďaka Hazáreho prívržencom 

sa protestu zúčastnilo viac ako 150 ďalších hladovkárov prevažne z aktivistického 

prostredia. Po niekoľkých dňoch sa Annovi podarilo vládu presvedčiť, aby zmenu 

zákonníka začala konečne riešiť a napokon 28.7. 2011 došlo k návrhu nového 
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protikorupčného zákona. Jeho zmeny ale neboli také priaznivé, ako si Anna predstavoval, 

nazval ich „cruel joke“.121 Viac ako 10 000 občanov prejavilo svoju nespokojnosť pomocou 

kritických listov adresovaných vláde. Tá nakoniec 1.8.2011 reagovala svojím spôsobom, 

obvinila Annu Hazáre z protiústavných požiadaviek. O dva týždne neskôr – 16.8.2011 bol 

Anna tesne pred svojou plánovanou neohraničenou hladovkou zatknutý z dôvodu 

neochoty pristúpiť na podmienky polície: hladovať nanajvýš tri dni a prítomný počet ľudí 

nemal presiahnuť 5000. Po pár dňoch vo väzení ho policajti chceli prepustiť, avšak Anna si 

kládol podmienku, že bude hladovať na námestí Ramlila a tak ho vo väzení  držali aj 

naďalej.122 Mimo väzenia sa Hazáremu dostávalo symbolickej podpory v podobe nosenia 

tzv. topi – čiapok123, ktoré symbolizovali samotného Annu. Polícia nakoniec Hazáremu 

dovolila na námestí držať hladovku po dobu 15 dní, čo využil a 28.8.2011 po vládnom 

sľube, že parlamentom prejde upravený džan lókpal bil, Anna svoj protest ukončil. Dodnes 

sú ale návrhy zablokované a ich uskutočnenie je otázne.124 

 Zlyhanie Hazáreho hnutia nie je zapríčinené len vládnou ignoráciou, ale aj 

vnútornými rozpormi v Hazáreho skupine, ktoré sa začali v roku 2012. Za celým bojom 

proti korupcii stálo hnutie z roku 2011 s názvom „Anna Team“, taktiež známe aj ako India 

proti korupcii, ktoré spája hlavných protikorupčných aktivistov vyznávajúcich rovnaké 

myšlienky ako Anna. Avšak o rok neskôr (september 2012) sa Anna Team rozdelil na dve 

časti. Anna Team na čele s Hazárem a Ám Ádmí Párty na čele s jeho dôležitým poradcom 

Arvindom Kedžriválom. Na oboch stranách došlo k výraznému oslabeniu. Jedna strana 

stratila dôležitú reklamnú nálepku v podobe Anny Hazáreho a druhá zase kvalitného 

poradcu – Kedžriwála. Rozkol dvojice zakladateľov Anna Teamu spôsobilo predovšetkým 

narušenie spoločného boja za silnejší protikorupčný systém v krajine.125 Ich problém 

vznikol z dôvodu prípadného vstupu do politiky a následne zúčastnenia sa parlamentných 
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volieb v roku 2014. Kedžrivál sa usiloval dosiahnuť vytýčené ciele priamou politickou 

angažovanosťou založením regulérnej politickej strany, zatiaľčo Hazáre si ako nasledovateľ 

Gándhího pokúšal držať od politiky i politických strán zdravý odstup. Tento vnútorný 

konflikt spôsobil zbytočné oslabenie oboch strán, ktoré do istého času hlásali jednu a tu 

istú myšlienku.   

 Je vidieť, že počet Gándhího nástupcov je široký a rozmanitý a snahy priblížiť sa 

k jeho vzoru dodnes pretrvávajú, avšak prepojenie vytrvalosti, viery a správneho 

načasovania je často oveľa zložitejšie ako si nasledovníci predstavujú. Z toho dôvodu je 

prierezom súčasných hladoviek možné pozorovať, že zmysel hladoviek sa od gándhíovskej 

osi viditeľne odklonil. Dnešné držanie hladovky má dvojaký charakter: hladovka ako 

doležitý symbol, poslanie, ktorá často končí hladovkárovým utrpením a v niektorých 

prípadoch až smrťou, a hladovka ako efektný ťah. Druhá časť hladovkárov je pochopiteľne 

omnoho väčšia a preberá od Gándhího viac slová a vyhlásenia, než ich pravý obsah a 

následnú realizáciu. Ako je v súčasnosti možné pozorovať, výsledok hladovky sa odvíja 

predovšetkým od typu publika, ktorému je určená kampaň hladovkára. 

 To, kam sa presne ubralo čaro hladovky od čias Gándhího až k dnešnému dňu, 

si zanalyzujeme v poslednej, štvrtej časti tejto práce, kde uvidíme, až do akej miery je 

dôležitý správne stanovený cieľ, informovanosť, váha verejnosti a médií a zdokonalenie 

hladovkového systému v zmysle vydierajúceho nástroja. 
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4. Gándhí a súčasnosť 

4.1 Gándhí a tí ostatní 

Po uvedení najrôznejších druhov protestných hladoviek a pôstov na území Indie, či mimo 

nej je zjavné, že tie Gándhího sa líšili od ostatných svojou špecifickou pridanou hodnotou. 

Je síce pravda, že nasledovníkov má nepreberné množstvo, keďže v indickej spoločnosti 

ide nepochybne o špecifický fenomén, napriek tomu dodnes nikto nedosiahol také 

relevantné výsledky ako on. Gándhí vedel svoju hladovku dostatočne dobre spropagovať, 

vedel kedy skončit a presvedčiť svoje publikum, že to, čo robí, je správne a zmysluplné. Dá 

sa povedať, že ide o primitívny, avšak premyslený marketingový ťah, ktorý 

pri nedodržiavaní istých zásad, prípadne ľahkovážnom prístupe môže skončiť nenávratnou 

porážkou. V tom práve spočívala Gándhího výnimočnosť – vedel presvedčiť svojou 

skromnosťou, ale aj psychickou dravosťou, vypočítavosťou, vytrvalosťou, správnym 

rozložením síl, silným náboženským podtextom, ale predovšetkým adekvátne stanoveným 

cieľom. Bez týchto atribútov hladovka objektívne stráca na svojej kvalite a speje temer 

vždy k neúspechu. Preto si skúsime porovnať základné Gándhího atribúty v porovnaní 

s mladšími generáciami jeho pokračovateľov, ktorí sa ním viac, či menej inšpirovali. 

4.1.1 Cieľ 

Základným pilierom úspešnej protestnej hladovky je správne stanovený cieľ, ktorý má 

protestujúci v úmysle dosiahnuť. Zlým vytýčením ambície môže človek zomrieť a to aj 

bez toho, aby sa mu podarilo naplniť svoj zámer. Príkladom môže poslúžiť už spomínaný 

Potti Šríramulu, ktorého cieľ, vytvorenie štátu na jazykovej báze, bol pre prvú indickú 

vládu nemysliteľný, keďže tu boli obavy z ďalšieho delenia Indie. Pôvodne nenásilný akt 

prerástol do ešte intenzívnejších nepokojov, čo bol presný opak gándhíovského princípu 

hladovky. 

 V dnešnej dobe sa cieľ hladovky berie trochu inak. Jeho správne stanovenie je síce 

dôležité, ale už menej podstatné je jeho dosiahnutie, ako to väčšinou bývalo za Gándhího 

čias. Gándhí si na rozdiel od svojich nasledovníkov dokázal stanoviť ciele, ktoré bolo 

možné splniť, napríklad v prípade ahmadábádskej textilky, kde mal prívržencov tak 

zo strany roľníkov, ako aj zo strany majiteľov, v ktorých záujme nebolo vytvoriť žiadne 

rozpory, eventuálne sa nepriamo podieľať na Gándhího smrti. Taktiež často využíval 



48 

 

hladovku/pôst, ktorou sa obetoval pre ostatných, čo mu zabezpečovalo rast prívržencov 

a nasledovníkov. Pre ľudí bolo veľmi oslobodzujúce vzhliadať k niekomu, kto sa podujal 

za práva Indov bojovať svojím vlastným životom. Ale predovšetkým mal Gándhí jasné 

a jednoduché odpovede, čo ľudí upokojovalo a dodávalo im nádej.     

4.1.2 Vnútorný hlas 

Gándhí bol taktiež známy svojou náboženskou toleranciou a našiel bod, v ktorom sa všetky 

hlavné svetové náboženstvá prelínajú. Práve myšlienka na boha, načúvanie vnútorného 

hlasu boli základom Gándhího životnej cesty. Toto bol výlučne Gándhího príspevok. Jeho 

hladovka zastávala rolu akéhosi prostredníka medzi ľuďmi, ktorých zastupoval Gándhí, 

a najvyššou pravdou/bohom. Gándhího cieľom bolo tento asketický spôsob boja zaviesť 

celoplošne, avšak po dvoch nevydarených pokusoch, Občianskej neposlušnosti a Hnutia 

nespolupráce prestal nakoniec na ľudí naliehať. Gándhího vnútorný hlas obvykle 

signalizoval blížiaci sa pôst, ktorý mal byť zrealizovaný v správny čas, na správnom mieste. 

„Musím sa postiť na smrť. Môj vnútorný hlas ma k tomu núti. Môj život nie je ničím iným 

len čistým odriekaním.“126 Aj v dnešnej dobe hladovkári často operujú výrazom „vnútorný 

hlas,“ pretože indické obyvateľstvo za ním ešte stále vníma Gándhího prítomnosť. 

Príkladom môže poslúžiť jedna z mnohých sociálnych aktivistiek Kiran Bédí, ktorá sa 

na základe „vnútorného hlasu“ rozhodla pripojiť a tým podporiť hladujúceho Annu 

Hazáreho na vytvorenie nového a silnejšieho zákona Džan lókpal bill.127 Vyslovenie 

Gándhího formule tak na ľudí pôsobí veľmi dôveryhodne a správne, keďže je v ňom poznať 

Gándhího dedičstvo. Avšak nie je prekvapením, že motto dnes skôr evokuje nostalgické 

pocity ako svedčí o úprimnosti novodobých hladovkárov. 

4.1.3 Hladovka ako posledná možná zbraň 

Ďalšia z hlavných čŕt Gándhího nenásilného boja spočívala v používaní rôznorodých 

nenásilných zbraní, ktoré mali oslobodiť indický národ a zároveň ho naučiť patriotickým 

zásadám. Tieto nenásilné zbrane majú svojho jedného menovateľa a to satjágrahu – 

uchopenie pravdy. Tá sa pod Gándhího taktovkou prejavovala v prípade slávneho soľného 
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pochodu, kde Gándhí úspešne bojoval proti monopolizácii soli, najpoužívanejšej komodite 

v krajine, či bojkotu britských textílií a ich následného substituovania vlastnoručne ušitými 

odevmi. Vnímanie hladovky ako prostriedku purifikácie, askézy a bojkotu sa nachádzal až 

na úplne poslednom mieste. Vo svojich tzv. „Letters to a Disciple“ Gándhí vysvetľuje, 

že: ,,Hladovanie je jediná zbraň, ktorú nám Boh dal, aby sme ju pri najväčšej bezmocnosti 

mohli použiť.´´128 Dostatočným príkladom je Gándhího hladovka z roku 1922, vďaka ktorej 

sa mu podarilo utíšiť nepokoje po krvavých rozbrojoch v dedine Čaurí Čaura, kde bola 

hladovka použitá ako posledná účinná zbraň. 

 V dnešnej dobe sa hladovky veľmi často zneužívajú a uskutočňujú sa dokonca aj 

bez toho, aby boli naozaj potrebné. Často potom dochádza napríklad k nezmyselným 

niekoľkohodinovým hladovkám, ktorých význam je čisto populistický, slúži napríklad 

k získaniu vplyvu v politike, ako to bolo nepochybne v Karunánidiho prípade. Takto sa 

celkový profil hladovky mení na indickú samozrejmosť, ktorej prítomnosť je pri politicko-

aktivistických hnutiach nezastúpiteľná, v súčasnosti nadobúda čisto symbolický charakter. 

Gándhí naopak vytváral z hladovky akt výnimočnosti, čo si všetci zúčastnení veľmi dobre 

uvedomovali. Šlo o riziko, ktoré podstupoval za iných a vzhľadom na dĺžku niektorých jeho 

pôstov mohlo predsa len skončiť fatálne. 

4.1.4 Vypočítavosť 

Ďalšou významnou, dnes ešte viac prepracovanou súčasťou hladoviek je hladovkárova 

vypočítavosť, v čom spočíval úspech Gándhího hladoviek. Dokázal totiž dobre odhadnúť 

situáciu, čas a miesto držania svojho pôstu. Jedným z jeho vydieracích manévrov boli jeho 

tzv. 21 dňové pôsty, ktoré mohla autorita ťažko dákym spôsobom ovplyvniť. Po vydarenom 

pôste sa Gándhího popularita výrazne zvýšila a z nej mohol následne čerpať 

pri hladovkách o relevantných záležitostiach. Dĺžka hladoviek bol určitý Gándhího triumf, 

pretože vo svojom živote nikdy nehladoval dlhšie než dané 3 týždne, ktoré si sám nastavil 

a pri dôležitých záležitostiach, ktoré Gándhí nazýval pôstmi na smrť, hladoval väčšinou nie 

viac ako 5-6 dní, po ktorých obvykle dosiahol minimálne časť svojich požiadaviek, 

pri menej vydarených hladovkách dokázal ostatných presvedčiť svojou osobnosťou a 

charakterom, že to, čo vybojoval, bolo správne a nevyhnutné.     
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 Napriek istej vypočítavosti v Gándhího taktike, v dnešnej dobe často dochádza 

k omnoho zjavnejšie vypočítavým postojom, ktoré sú síce populárne, ale oproti tým 

Gándhího sú povrchné, chýba im istá duchovná hĺbka. Karunánidiho prípad je vhodným 

príkladom hladovkového predstavenia, ktoré nesie znaky populizmu a manipulácie 

s davom. 

V súvislosti s vypočítavým prístupom sa treba zastaviť aj pri dnešných 

najznámejších indických hladovkároch, Rámdévovi a Hazárem. Už v predošlej kapitole 

bolo naznačené, že Bábove rečové schopnosti majú vysokú kvalitu, ktoré v spojení 

so sebavedomím, veľkým množstvom aktivít bez ohľadu na ich pochybnú transparentnosť 

vzbudzujú v ľuďoch bezpečie a bezhraničnú dôveryhodnosť. Navyše, orientácia 

na najpočetnejšiu a zároveň najdôležitejšiu strednú vrstvu spoločnosti zabezpečuje obom 

hladovkárom kvalitnú reklamu a ohlas. 

 Anna Hazáre všeobecne pôsobí ako najbližší predstaviteľ postgándhíovského 

hnutia, pretože má viacero spoločných čŕt s Gándhím. V usporiadavaní kampaní proti 

vládnej korupcii je už ako veterán. Vie, čo treba robiť a ako sa v daných situáciách 

pohybovať, aby nezomrel, pretože to určite nie je jeho zámerom. Tak či tak, indická vláda 

tu má vážny problém. Či už Bába, alebo Hazáre, obaja si získali až príliš silné publikum a 

bolo by pre ňu veľmi nemilé, keby ktorýkoľvek z nich pri svojej hladovke skonal. Preto sa 

vládne autority snažia aspoň slovne prehovárať hladovkových guruov. Napríklad Premiér 

Manmóhan Singh sa snažil presvedčiť Hazáreho, aby spojili svoje sily ,,v duchu 

kooperatívneho jednania priniesť silnejší Lokpal´´129, čo sa samozrejme v konečnom 

dôsledku nenaplnilo. 

 Ako je teda možné vidieť, v dnešnej dobe sú ciele hladovky často stanovené 

nesprávne a preto končievajú oproti Gándhímu mdlým, niekedy až fatálnym neúspechom. 

Navyše, správne stanovený cieľ neznamená automaticky hladovkárovu výhru, keďže 

v dnešných časoch je pre moderného hladovkára dôležitejšia popularita ako samotný 

úspech hladovky. Čo sa týka vnútorného hlasu, ten je síce stále všadeprítomný, avšak skôr 

symbolicky, je už len akousi spomienkou na „otca národa“. Hladovka ako posledná možná 

zbraň sa už v dnešnom svete veľmi neobjavuje. Naopak, vyvstala myšlienka, že ide 
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o účinný nástroj, ktorý dokáže prezentovať, niečo ako módny doplnok, ktorý ľahko 

ovplyvňuje a priťahuje obecenstvo, preto je častým vydieračským prvkom. Vypočítavosť sa 

ako jediný prvok hladovky naplno ujala a rozvinula. Práve India je krajina, ktorá 

predstavuje najrozmanitejšiu škálu vypočítavých hladoviek. Dalo by sa teda povedať, že 

dnes na indickej scéne hladovka prevzala z Gándhího už len symbolickú hodnotu. 

Po tomto stručnom popise premeny indickej spoločnosti sa v poslednej časti zameriame 

na celosvetové vysporiadanie sa s hladovkovým vzostupom, ktoré vzhľadom na dnešný 

rôznorodý svet obsahuje viacero otáznikov.    

4.2 Nové znaky celosvetových hladoviek 

K najvýraznejším hladovkovým transformáciám došlo predovšetkým vďaka globalizácii, 

ktorej výsledky sú viditeľné hlavne posledné desaťročia. Ale samozrejme, snahy riešiť 

problémy hladovkami tu boli už oveľa skôr, napríklad protestná hladovka vo väzení a s ňou 

spojená morálna zodpovednosť lekárov. Tento problém, ktorý má počiatky pri hladovkách 

britských sufražetiek, sa výraznejšie začal riešiť až od 70. rokov 20. storočia a dodnes nie je 

úplne odstránený. V 80.rokoch prišiel do povedomia fenomén kolektívneho hladovania, 

ktorý v dnešnej dobe zažíva po celom svete značnú popularitu. Ďalšou, dnes veľmi 

zásadnou vstupenkou pre kvalitné docielenie výsledku hladovky je informovanosť 

verejnosti a médiá, ktoré po globálnom rozšírení internetu vytvorili výborné komunikačné 

spojenie rôznych častí sveta. Je to práve digitálna éra, ktorou si dnes protestujúci môže 

jednoduchšie získať svoje obecenstvo, a tak upozorniť na nepriaznivé dianie v krajine.             

4.2.1 Etický problém hladoviek 

Rozšírenie protestných hladoviek do väzníc vyprovokovalo vlády vytvárať špeciálne 

protiopatrenie v podobe umelého vyživovania, ktoré malo za cieľ eliminovať hladovkové 

vzbury. Tento druh núteného vyživovania sa začal vyskytovať výhradne vo väzniciach, a to 

od konca 19. storočia. Ako odmietnutie tohto nehumánneho činu bola vytvorená 

organizácia s názvom World Medical Association (WMA), ktorá sa tejto problematike 

venuje už viac ako 5 desaťročí.   

WMA je medzinárodná organizácia, ktorá vznikla po 2. svetovej vojne v roku 1947 

a jej náplň spočíva v zabezpečení nezávislosti odborných doktorských posudkov, ktoré 

majú zároveň spĺňať akceptovateľnosť z morálneho hľadiska. Na základe doktorských 
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vyrozumení WMA vydáva rôzne deklarácie a prehlásenia, sledujúce korektnosť etiky, ktorú 

by mali lekári pri svojich väzenských pacientoch dodržiavať. Posledná deklarácia 

o protestných hladovkách vyšla na Malte v roku 1991, následne upravovaná v rokoch 1992 

a 2006.130 Podľa posledného vyhlásenia by lekári mali rešpektovať pacienta a jeho 

slobodné rozhodnutie, teda pacienti by nemali byť nútení do ničoho, s čím nesúhlasia. 

Jediné eticky prijateľné riešenie pri aplikácii umelej výživy je ak hladovkár s umelým 

vyživovaním súhlasí, prípadne nespĺňa kritériá psychicky zdravého jedinca, napríklad 

nepríčetnosťou alebo psychickou labilitou. V tom prípade sa o zákroku rozhoduje lekár 

na základe svojho úsudku.131 Pri pokročilom a zámernom držaní hladovky sa v rámci 

poradných ustanovení WMA vyskytuje problém dvojakého charakteru – spočíva 

v lekárovej dileme a v samotnej organizácii WMA. Za prvé, buď si lekár musí vziať 

na svedomie svojho umierajúceho pacienta – ľudskú živú bytosť, alebo ho začne umelo 

vyživovať proti jeho vôli, v tomto prípade sa však  dopúšťa porušenia osobných práv 

pacienta.132 Za druhé, všetky deklarácie, ktoré doposiaľ WMA vydali, sú čisto poradného 

charakteru, čo samozrejme spôsobuje v niektorých prípadoch obmedzenú funkčnosť 

organizácie.133 Adekvátnym príkladom može poslúžiť situácia v dnešnom Guantanáme, 

kde podľa médií funguje násilné kŕmenie bez ohľadu na to, v akom psychickom 

rozpoložení sa väzeň nachádza. Na základni funguje čisto vojenská zdravotná starostlivosť, 

a keďže zadržané osoby boli do Guantanáma prevezené v čase, keď ešte neboli chránené 

Ženevskými konvenciami (za vlády G. W. Busha mladšieho), väzni boli odkázaní na čisto 

vojenský dohľad.134 Ako už bolo spomenuté v prvej časti práce, v dnešnej dobe dochádza 

k určitému bludnému kruhu, ktorý stále nie je možné úspešne vyriešiť. Celkovo je možné 

pozorovať, že hladovka vo väzeniach je dodnes stále riešenou témou a nie je isté, kedy a či 

sa vôbec tento problém vyrieši. 

4.2.2 Jednotlivci verzus skupiny 

Medzi súčasnými a minulými hladovkami je taktiež výrazný rozdiel v počte hladujúcich. 
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Niežeby sa v minulosti nenašli kolektívne hladovky, avšak v dnešnej dobe sa stali určitým 

moderným prvkom. Členovia skupiny sa pri hladovaní navzájom podporujú,  priťahujú viac 

pozornosti, predlžujú dĺžku hladovky a tým zároveň dúfajú, že hodnota ich vyjednávania 

vzrastá. Vysokí predstavitelia, ktorí  vďaka svojmu získanému mandátu majú nárok 

vykonávať zmeny, sú týmto spôsobom štrajku prinútení danému prípadu venovať väčšiu 

pozornosť nielen pre samotnú dĺžku hladovky, ale taktiež z možného  viacnásobného 

nepriameho zapríčinenia smrti. 

 Skupinovú taktiku je v Indii možné pozorovať pri Hazárem, ku ktorému sa 

na nejednej z jeho protestných hladoviek pridal i Bába, či iné významné osobnosti. Vďaka 

tejto taktike si všetci zúčastnení aktivisti zvyšujú svoju vlastnú reputáciu 

pred obecenstvom a zároveň dávajú vedieť vládnym, či opozičným predstaviteľom o svojej 

existencii a zámeroch. 

 Viacpočetná hladovka má ešte jednu veľkú výhodu, a to tzv. efekt štafety, ktorý bol 

spomenutý už pri írskych hladovkách zo začiatku 80. rokov, ktorá má dodnes v rôznych 

častiach krajín svojich pokračovateľov. Je dosť možné, že aj práve vďaka štafetovej 

hladovke Bobby Sands získal počas svojho pobytu vo väzení mandát v parlamente, vďaka 

ktorému si vláda následne zabezpečila mierový proces pri ukončovaní tejto štafetovej 

hladovky.135
 

 Bohužiaľ, došlo i k takým protestným hladovkám, ktoré skončili veľkým 

neúspechom. Napríklad väzni v Turecku realizovali štafetovú hladovku, ktorej slabý 

výsledok bol ovplyvnený pravdepodobne príliš nízkou medializáciou, hoci sa tureckí 

politickí väzni zapojili po celej krajine a hladovka trvala viac ako dva roky. Zomrelo 

pri nej okolo 100 zúčastnených a približne 400 ľudí dodnes trpí rôznymi zdravotnými 

následkami.136 Čo sa týka už spomínanej Guantanámskej hladovky, mala síce v médiách 

o čosi väčší ohlas ako turecká, ale pre obmedzený prístup zahraničných médií a celkovo 

nedostatočné sprístupnenie väzenských priestorov137 sa ani ona neskončila tak, ako 

protestujúci predpokladali. Práve na týchto nevydarených príkladoch je možné pozorovať, 

až aká tenká hranica sa nachádza medzi životom a smrťou. Dá sa teda konštatovať, že 
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úspešnosť kolektívnych hladoviek predovšetkým vo väzení je výrazne neúmerná k ich 

frekvencii. S výnimkou Indie, kde skupinové hladovky predstavujú skôr určitú symboliku, 

vo zvyšku sveta sa tieto hladovky odohrávajú vačšinou na ťažko viditeľných miestach, 

akými bývajú práve väzenské cely. Ide zväčša o posledný akt vzbury, ktorú si človek 

po odňatí slobody može ešte dovoliť. Avšak pri absencii verejnosti sa tento akt premieňa 

na zbytočne vynaložené úsilie. V nasledujúcej časti si podrobnejšie rozoberieme práve 

nevyhnutnosť výberu správnej lokality a dôležitosť publika.     

4.2.3 Verejnosť a jej dôležitosť 

Úspech hladovky je taktiež podmienený verejnosťou, ktorá zohráva v protestných 

hladovkách poprednú rolu. Spája sa s ňou aj lokalita hladovania, ktorá môže byť 

dobrovoľná a nedobrovoľná. V prvom prípade si protestujúci vyberá miesto/krajinu sám, 

preto by mal zvoliť takú oblasť, kde sa oňho budú médiá dostatočne zaujímať, takto to 

býva v prípade hladovky dvojice Bába Rámdév a Anna Hazáre. Umiestnenie ich hladoviek 

je vždy veľmi precízne vybrané, najčastejšie v Dillí, v hlavnom meste Indie. Na rozdiel 

od nich si Ajrom Čanu Šarmila vybrala na hladovku veľmi zlé miesto, vďaka ktorému vedie 

14 ročný hladovkový boj pod neustálym dohľadom polície sčasti na slobode a sčasti 

vo väzbe. Svoju hladovku totiž drží v militantnej oblasti Indie, navyše mimo hlavného 

prúdu diania. Keďže správy o jej boji sú príliš skromné, verejnosť sa k jej boju správa 

laxnejšie ako k udalostiam z popredných indických centier, akými sú Dillí, Bombaj, či 

Kalkata, nehovoriac o tom, že jej boj sa podobá na nekonečnú nočnú moru z dôb britských 

sufražetiek, pričom jej už 14 rokov trvajúce úsilie zatiaľ nič zásadné nevyriešilo. 

Nedobrovoľná lokalita – väzenie, v sebe samozrejme skrýva svoje problémy, ktoré sme 

objasňovali už v predošlých častiach práce. 

 Gándhího sa vymykal konvenciám. Pretože jeho politickú aktivitu a taktiež 

špecifickosť jeho boja v podobe satjágrahy by hocikto nebol schopný propagovať, stal sa 

výnimočným a neprekonateľným dokonca aj vo väzenskom prostredí. Pre neho nebol 

problém získať si publicitu, keď sa žiadala, pretože jeho zásady boli striktne dodržiavané 

a Britský rádž mal z neho a z jeho prípadnej smrti strach. 

Súčasťou verejnosti sú taktiež médiá, ktoré v dnešnom svete zastávajú kvalitne 

prepracovaný druh reklamy. Protestní hladovkári z 3. časti práce - Anna Hazáre a Bába 

Rámdév vs. Médha Patkar sú tým najlepším výberom, kde je vidieť rozdiel medzi mediálne 
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známou a neznámou hladovkou. Zatiaľčo Patkarovej hnutie malo jasný cieľ, dôvod 

i konkrétnosť, jej hladovky nemajú takú popularitu ako Hazáreho a Rámdéva. Médhin cieľ 

je totiž zameraný na vytvorenie lepších podmienok pre najchudobnejšie vrstvy 

obyvateľstva, ktoré žijú v slamoch. To znamená, že jej „politika“ je zároveň nasmerovaná 

proti strednej triede, najsilnejšej v krajine, ktorá utláča tie nižšie. Tým, že sú médiá logicky 

nasmerované na priemer obyvateľstva, strednú vrstvu, Patkarovej boj napriek 

konkrétnosti a správnosti argumentov, nemá šancu preraziť tak ako Hazáreho, či 

Rámdévov. Bežní občania toto duo podporujú napriek príliš všeobecným protikorupčným 

vyhláseniam.138 

 Vďaka vzniku internetového pripojenia v 90. rokoch 20. storočia sa objavil 

na celosvetovej scéne nový jav - digitálna éra, ktorá zmenila spôsob myslenia a dnes je už 

neoddeliteľnou súčasťou našej existencie. Vplyv digitalizácie na informovanosť ľudí 

v súvislosti s protestami hladovaním rapídne zvýšil ich kvantitu na úkor kvality. Anna 

Hazáre má napríklad vďaka internetovej sieti Facebook viac ako 700 000 fanúšikov,139 ktorí 

sa jej prostredníctvom  dozvedajú o Hazáreho najbližších krokoch, jednotlivých 

hladovkových kampaniach a taktiež mu na nej verní stúpenci zabezpečujú svoju stálu 

podporu. Bába Rámdév zase pre zmenu využíva na osvetu svoje nedeľné televízne 

programy, ktoré u indického obyvateľstva získali nadpriemerný úspech. 

Digitálna éra má ale okrem svojich pozitív aj určité negatívne stránky. Problém 

nastáva, keď je informácií príliš veľa a čitatelia sú nimi fakticky zahltení. Postupne 

dochádza k tzv. presýteniu trhu a často sa stáva, že spomedzi tisícok hladoviek, ktoré sa 

vo svete zrealizujú, veľká časť  z nich zostane „pochovaná v kybernetickom svete“.140 Sú 

nimi už vopred spomínané hladovky ako turecká, guantanámska, ale aj tibetská a veľa 

ďalších, ktoré nemali šancu uspieť, aj práve z dôvodu objemného množstva informácií 

na webových stránkach. 

Druhým nebezpečenstvom, ktoré súvisí s kvantitou digitálnej éry je pravdivosť 

internetových článkov, ktorá rovnako ako reálnosť médií nie je samozrejmosťou. 

To následne spôsobuje chaos a často dezinterpretáciu skutočnej udalosti. Takýmto 
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príkladom je práve hladovka z Guantanáma, z ktorej máme len nepatrné správy a z tých sa 

následne vyvodzujú možno nie správne dôsledky. 

4.2.4 Starý a nový svet 

Celý svet sa neustále mení výrazným spôsobom, preto nie je prekvapujúce, že aj priebeh 

protestných hladoviek nadobudol od minulého storočia nové kontúry. Je nepochybné, že 

namiesto kvality hladoviek sa dnes operuje viac s kvantitou. Tento jav sa ešte viac prehĺbil 

vďaka globalizačným tendenciám vo svete. Dnes sa digitalizácia radí k jednému 

zo strategických komponentov hladovky, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú jej 

priebeh a výsledok. 

 Hladovanie v dejinách ľudstva je teda známe už po tisícročia. Pôvodne šlo výlučne 

o pragmatický prístup, ktorý zlepšoval fyzickú a psychickú stránku človeka. Obdobným 

vývojom si prešla väčšina osídlených oblastí ako napríklad dnešné Grécko, Irán, či India. 

Tento jav sa zachoval predovšetkým vďaka filozofii a náboženstvu, presviedčajú nás o tom 

starovekí filozofi, jóga, ájurvéda, či jednotlivé náboženské smery. Kresťanstvo, judaizmus, 

islam, hinduizmus, alebo buddhizmus, všetky inklinujú k striedmemu prijímaniu potravy 

alebo k špeciálnym pôstnym dňom.    

 Postupom času sa vytvoril protest pomocou držania hladovky. Doposiaľ šlo 

o tradíciu, ktorá riešila vnútorné očisty tela alebo ducha a protestná hladovka v sebe 

skrývala aj očistenie od vonkajšieho sveta. V Rusku, Británii, Írsku, Indii, vo všetkých týchto 

krajinách sa našli ľudia, ktorí začiatkom 20. storočia začali pomocou protestných hladoviek 

viac bojovať za svoje práva. Týmto nenásilným aktom chceli poukázať na nespravodlivosť, 

ktorá bola voči nim vykonaná. Či už to bolo obmedzovanie práv žien, alebo celkové násilné 

odopieranie slobodného prejavu. Napriek tomu, že výsledky hladoviek nedopadli 

pre protestujúcich vždy pozitívne, skôr naopak, bez obetí by protestná hladovka nemala 

svoj dostatočne naliehavý apel a úspešný výsledok v ostatných prípadoch. 

India, o ktorú sa práca zväčša opiera, je krajina, kde sa hladovka ako politický 

protest udržala najsilnejšie. Je známa predovšetkým gudžarátskym hladovkárom, ktorý sa 

v prvej polovici 20. storočia preslávil svojou vlastnou filozofickou doktrínou. Móhandás 

Karamčand Gándhí si svojou charizmou, vytrvalosťou, satjágrahou ahinsou a tapasom 

postupne získal značný počet prívržencov, pomocou ktorých mohol viesť nenásilný boj, 

kde významnú rolu zohrávali hladovky. Práve vďaka nim sa mu podarilo niekoľkokrát 

napomôcť prímeriu medzi rozhnevanými náboženskými skupinami. Gándhího hladovka 
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v sebe tiež skrývala vydierací prvok, ktorý si v dnešnej dobe v Indii našiel svojich 

pokračovateľov. Napriek viacerým patovým situáciám, ktoré Gándhího hladovky vytvorili, 

jeho popularita neoslabla. 

 Ani po Gándhího smrti sa koncept hladovky z indického života nevytratil, práve 

naopak, v indickej spoločnosti získal svoje neodmysliteľné miesto. Dnešná informovanosť 

a prostriedky sú omnoho kvalitnejšie ako za Gándhího čias, napriek tomu sa zdá, že 

hladovky stratili pôvodný zmysel, ktorým disponovali v minulosti. Akoby sa stali vyslovene 

prostriedkom prázdnej reklamy.   
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Záver 

Vo svojej bakalárskej práci som sa pomocou použitej sekundárnej literatúry pokúsila 

vystihnúť základné hladovkové prejavy vo svete, predovšetkým v Indii, počnúc 

starovekom, cez postavu významného indického politika a filozofa v jednej osobe, 

Gándhího v 20. storočí, až po súčasnosť. Značná šírka celej témy má samozrejme 

po obsahovej stránke potenciál pre oveľa hlbšie spracovanie, či už samotnej typológie 

hladoviek, ktorých rôznorodosť je charakteristická hlavne pre Indiu, ale tiež ich súčasných 

technologických transformácií vo svete. 

 Táto práca sa zaoberala predovšetkým porovnaním Gándhího poňatia hladoviek, 

ktorých sila spočívala v prepojení náboženského pôstu s protestom, s konceptom jeho 

pokračovateľov, ktorí významne zmenili charakter hladovkového boja. Napriek tejto 

premene hladoviek prežíva Gándhího odkaz v Indii dodnes a stal sa fenoménom 

národného významu.   

 Hladovka má v Indii jednoznačne nezastupiteľné miesto. Nie je vylúčené, že 

spúšťačom celého tohto fenoménu je už vopred spomínaná chudoba – nedobrovoľné 

hladovanie. Naozaj sa v Indii vytvoril hladovkový paradox, alebo ide skôr o určitú 

prepojenosť príčiny a následku? Práve protestná hladovka by mohla predstavovať istý 

symbol obety a zároveň rešpektu voči všetkým hladujúcim, ktorí si daný osud nemohli 

zvoliť  sami, zatiaľčo protestne hladujúci sa hladovaním snažia túto voľbu získať späť.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

Knižné zdroje: 

 

COHEN, Stephen Philip. India: Emerging Power. Washington D.C.: Brookings Institution 
Press, 2001. 

 

DÁSA a ADIRÁDŽA. Kršnova vegetariánská kuchařka. The Bhaktivedanta Book Trust,1992. 

 

DELIÈGE, Robert. The Untouchables of India. Berg Publishers, 1999. 

 

GÁNDHÍ, M.K. Môj experiment s pravdou. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1989. 

 

HUNT, James D. An American Looks at Gandhi. New Delhi: Promilla&Co., 2005. 

 

JACKSON, R. Religions of Tibet in Practice: A fasting Ritual. Princeton University Press, 
1997. 

 

KAELBER, Walter O. History of Religions. The University of Chicago Press, 1976. 

 

KRISHNA V., Ananth. India Since Independence: Making Sense of Indian Politics. Pearson, 
2011. 

 

KROPÁČEK, L. Duchovní cesty Islámu. Praha: Vyšehrad, 1993. 

 

MAJMUDAR, Uma. Gandhi´s Pilgrimage of Faith: From Darkness to Light. State University 
of New York Press, 2005. 

 

MALACHOV, G. Léčivá detoxikace hladem - Teorie. Eugenika, 2011. 

 

MONIER-WILLIAMS, Monier Williams Sanskrit-English Dictionary. Oxford: Clarendon 
Press, 2008. 

 

PANAGARIYA, Arvind. India:The Emerging Giant. New York: Oxford University Press, 2008. 

 

PAREKH, Bhikhu. Gandhi – A very Short Introduction. Oxford University Press, 1997. 

 



60 

 

POLÁŠEK, M. Jóga, Osem Stupňov Výcviku. Slovenské telovýchovné vydavateľstvo, 1990. 

 

SEBROOK, J. Victims of development: Resistance and Alternatives. Verso, 1993. 

 

STERN, M. Svátky v životě Židů. Vzpomínání, slavení, vyprávění. Praha: Vyšehrad, 2002. 

 

STRNAD, J. a kol.,  Dějiny Indie, Lidové noviny, 2008. 

 

WOLPERT, S. Gandhi´s Passion. Oxford University Press, 2001. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 

 

Časopisové zdroje: 

 

 

CHANDRA, Sudhir. Gandhi´s Twin Fasts and the Possibility of Non-violence. 
Economic&Political Weekly. Roč. XLVI, č.23, 2011. 

 

GRANT, K. British Sufragettes and the Russian Method of Hunger Strike. Comparative 
Studies in Society and History, Roč..53, č.1, 2011. 

 

ROLSTON, B. Review of Bobby Sands: Nothing but an Unfinished Song. Social Justice, 
Roč.33, č.4, 2006. 

 

SIMANOWITZ, S. The Body Politic: The Enduring Power Of The Hunger Strike. 
Contemporary Review. 2011. 

 

SWEENEY, G. Irish Hunger Strikes and the Cult of Self-Sacrifice. Journal of Contemporary 
History. 1993, Roč.28, č.3. 

 

TELTUMBDE, Anand. Fast, Hunger and Hunger Strikes. Economic&Political Weekly. 2011, 
Roč. XLVI, č. 26-27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

Internetové zdroje: 

 

 

AGARWAL, Vibhuti. Divide Deepens Over India State: Protests Grow Against 
Government's Move to Carve Out Separate Telangana Entity. The Wall Street Journal 
[online]. [cit. 2013-07-13]. Dostupné z: 
http://online.wsj.com/news/articles/SB126088048083191981 

 

AIYAR, Swaminathan. Hunger strikes a legitimate form of protest globally, we need 
systemic change to root out corruption. The Economic Times [online]. [cit. 2013-03-15]. 
Dostupné z: http://economictimes.indiatimes.com/opinion/swaminathan-s-a-
aiyar/hunger-strikes-a-legitimate-form-of-protest-globally-we-need-systemic-change-to-
root-out-corruption/articleshow/9802566.cms 

 

Anna Hazare on indefinite fast over stronger Lokpal Bill. Hindustan Times [online]. [cit. 
2014-07-08]. Dostupné z: http://www.hindustantimes.com/india-news/newdelhi/anna-
hazare-on-indefinite-fast-over-stronger-lokpal-bill/article1-681415.aspx 

 

Anna Hazare refuses to leave Tihar jail. The Times Of India [online]. [cit. 2014-07-08]. 
Dostupné z: http://timesofindia.indiatimes.com/india/Anna-Hazare-refuses-to-leave-
Tihar-jail/articleshow/9620361.cms?referral=PM 

 

Anna Hazare 'topi' becomes fashion statement. The Economic Times [online]. [cit. 2014-
07-08]. Dostupné z: http://articles.economictimes.indiatimes.com/2011-08-
27/news/29934881_1_fashion-week-topi-indian-cricket-team 

 

Ástha TV, [online]. [cit. 2014-03-
29]. Dostupné z: http://www.aasthatv.com/index.php/saints-
gurus/userprofile/01swamiramdevji  

 

Baba Ramdev trusts asked to pay Rs. 5 crore for alleged tax evasion. NDTV [online]. [cit. 
2014-07-04]. Dostupné z: http://www.ndtv.com/article/india/baba-ramdev-trusts-asked-
to-pay-rs-5-crore-for-alleged-tax-evasion-291251 

 

BAGCHI, Suvojit. Manipur woman's marathon fast. BBC NEWS [online]. [cit. 2013-07-13]. 
Dostupné z: http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/5348414.stm 

 

BYERLY, Rebecca. Baba Ramdev: Can a yogi turn Indian politics on its head?. The Christian 
Science Monitor [online]. [cit. 2014-07-08]. Dostupné z: 
http://www.csmonitor.com/World/Asia-South-Central/2012/1017/Baba-Ramdev-Can-a-
yogi-turn-Indian-politics-on-its-head 

http://www.hindustantimes.com/india-news/newdelhi/anna-hazare-on-indefinite-fast-over-stronger-lokpal-bill/article1-681415.aspx
http://www.hindustantimes.com/india-news/newdelhi/anna-hazare-on-indefinite-fast-over-stronger-lokpal-bill/article1-681415.aspx
http://www.aasthatv.com/index.php/saints-gurus/userprofile/01swamiramdevji
http://www.aasthatv.com/index.php/saints-gurus/userprofile/01swamiramdevji
http://www.csmonitor.com/World/Asia-South-Central/2012/1017/Baba-Ramdev-Can-a-yogi-turn-Indian-politics-on-its-head
http://www.csmonitor.com/World/Asia-South-Central/2012/1017/Baba-Ramdev-Can-a-yogi-turn-Indian-politics-on-its-head


63 

 

 

BYERLY, Rebecca. In India, Anna Hazare again drawing crowds against corruption. The 
Christian Science Monitor [online]. [cit. 2014-07-06]. Dostupné z: 

http://www.csmonitor.com/World/Asia-South-Central/2012/0729/In-India-Anna-Hazare-
again-drawing-crowds-against-corruption 

 

CHAUHAN, Neeraj. Swoop not sudden, cops trailed Baba Ramdev for 3 days. The 
Economic Times [online]. [cit. 2014-07-04]. Dostupné z: 
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2011-06-06/news/29625873_1_baba-
ramdev-yoga-camp-police-officers 

 

Constitution and Functions. Slum Rehabilitation Authority [online]. [cit. 2014-03-27]. 
Dostupné z: http://www.sra.gov.in/pgeConstiandFunction.aspx 

 

Facebook: Anna Hazare. [online]. [cit. 2014-08-06]. 
Dostupné z: https://www.facebook.com/pages/Anna- Hazare/102552496465571?fref=ts 

 

Fast&Win. TIME [online]. 1952 [cit. 2013-07-13]. Dostupné z: 
http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,822565,00.html 

 

GANDHI, Mahatma. Speech to Ahmedabad Mill-Hands [online].[cit. 2014-07-09]. 
Dostupné z: http://www.gandhiserve.org/cwmg/VOL016.PDF 

 

GÁNDHÍ, Mahátma. Speech at Prayer Meeting. [online]. [cit. 2014-07-10]. Dostupné z: 
http://www.gandhiserve.org/cwmg/VOL098.PDF 

 

GÁNDHÍ, Mahátma. Speech Before Breaking Fast. [online]. [cit. 2014-07-10]. Dostupné z: 
http://www.gandhiserve.org/cwmg/VOL098.PDF 

 

GHOSH, Palash. Partition Of India And Pakistan: The Rape Of Women On An Epic, Historic 
Scale. International Business Times [online]. [cit. 2014-07-11]. Dostupné z: 
http://www.ibtimes.com/partition-india-pakistan-rape-women-epic-historic-scale-
1387601 

 

GUNASEKARAN, M. Karuna goes on sudden fast, ends it even faster. The Times of India 
[online].[cit. 2014-02-08]. Dostupné z: http://timesofindia.indiatimes.com/india/Karuna-
goes-on-sudden-fast-ends-it-even-faster/articleshow/4453257.cms 

 

 



64 

 

GUPTA, Saurabh. Activist Medha Patkar calls off fast after assurance of inquiry into 
Mumbai slum demolition. NDTV [online]. [cit. 2014-03-29]. Dostupné z:  
http://www.ndtv.com/article/cities/activist-medha-patkar-calls-off-fast-after-assurance-
of-inquiry-into-mumbai-slum-demolition-353587 

 

India: Is the Government Trying to Lessen Hazare’s Influence?. International Business 
Times. [online]. [cit. 2014- 07- 12]. Dostupné z: http://www.ibtimes.co.uk/india-is-the-
government-trying-to-lessen-hazare-s-influence-203106 

 

Indian police storm yoga guru's corruption protest. The Telegraph [online]. [cit. 2014-07-
04]. Dostupné z: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/india/8558122/India
n-police-storm-yoga-gurus-corruption-protest.html 

 

IYENGAR, Vidya. Kejriwal reveals reasons for split with Anna Hazare. One India News 
[online]. [cit. 2014-07-08]. Dostupné z: http://news.oneindia.in/2013/03/09/kejriwal-
reveals-reasons-for-split-with-anna-hazare-1167587.html 

 

Karunanidhi calls off fast. Rediff News [online]. [cit. 2014-02-08]. Dostupné z: 

http://news.rediff.com/report/2009/apr/27/chennai-karunanidhi-ends-fast.htm 

 

Karunanidhi Fast For Lankan Tamils. Indian Election 2009 [online]. [cit. 2014-02-08]. 
Dostupné z: http://indian-election2009.blogspot.sk/2009/04/karunanidhi-fast-for-lankan-
tamils.html 

 

Khetan, A., Rawat, M. „Hell in Holy Land.“, In: Tehelka, Vol. 8, No. 26, 2011, 
[Online].[2013-07-29], Dostupné z: 

http://archive.tehelka.com/story_main50.aspfilename=Ne020711COVERSTORY.asp 

 

Kiran Bedi to join Anna Hazare in fast for Jan Lokpal Bill. NDTV [online].[cit. 2014-07-13]. 
Dostupné z: http://www.ndtv.com/article/india/kiran-bedi-to-join-anna-hazare-in-fast-for-
jan-lokpal-bill-457527 

 

LAUL, Revati. Godfellas I – A Series On Gurus And Their Politics. Tehelka [online]. [cit. 
2013-07-14]. Dostupné z: http://www.tehelka.com/godfellas-i-a-series-on-gurus-and-
their-politics/ 

 

LEWIS, Neil. Widespread Hunger Strike at Guantanamo. ProQuest [online]. [cit. 2013-03-
15]. Dostupné z: http://search.proquest.com/docview/433161653?accountid=15618 

 



65 

 

 

List of Winning Candidates. Election Commission of India [online]. [cit. 2014-02-08]. 
Dostupné z: http://eci.nic.in/eci_main/press/List%20of%20Winning%20Candidated%20Fi
nal%20for%2016th%20May.pdf 

 

Maharashtra Slum Areas Act, 1971. Slum Rehabilitation Authority [online]. [cit. 2014-03-
27]. Dostupné z: http://www.sra.gov.in/data/Maharashtra_Slum_Areas_Improvement_Cle
arance.pdf 

 

Medha Patkar. Encyclopaedia Britannica [online]. [cit. 2014-03-27]. Dostupné z: 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1910980/Medha-Patkar 

 

Medha Patkar ends fast over demolition of slums at Golibar. NDTV [online]. [cit. 2014-03-
27]. Dostupné z: http://www.ndtv.com/article/india/medha-patkar-ends-fast-over-
demolition-of-slums-at-golibar-108768 

 

Media Roundtable with Assistant Secretary Winkenwerder. U.S. Department Of Defense 
[online].[cit. 2013-06-07]. Dostupné z: 
http://www.defense.gov/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=33 

 

Ministry of home affairs, Census of India; Dostupné z: 
http://censusindia.gov.in/Census_Data_2001/India_at_glance/scst.aspx 

 

National Alliance of People's Movements. Independent People´s Tribunal: On The World 
Bank Group in India [online]. [cit. 2014-03-26]. Dostupné z: 
http://www.worldbanktribunal.org/national-alliance-of-peoples-movement.html 

 

NORTH, Andrew. Delhi anti-corruption chief minister Arvind Kejriwal quits. BBC News 
[online]. [cit. 2014-07-08]. Dostupné z: http://www.bbc.com/news/world-asia-india-
26192983 

 

ONDRAČKA, L. Pojetí duše v džinizmu [online].[cit. 2013-10-17] Dostupné z: 
http://www.academia.edu/1117707/Pojeti_duse_v_dzinismu 

 

PARSAI, Gargi. Hazare to go on fast from August 16 demanding revised Bill. The Hindu 
[online]. [cit. 2014-07-05]. Dostupné z: 
http://www.thehindu.com/news/national/article2302166.ece 

 

PRATT, Tim a VERNON James. „Appeal from this fiery bed...“: The Colonial Politics of 



66 

 

Gandhi´s Fasts and Their Metropolitan Reception. In [online]. The University of Chicago 
Press, 2005 [cit. 2013-03-15]. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/10.1086/424944 

 

Pune’s protest chant: I am Anna. The Indian Express [online]. [cit. 2014-07-08]. 
Dostupné z: http://archive.indianexpress.com/news/pune-s-protest-chant-i-am-
anna/833024/ 

 

RADHAKRISHNAN, R.K. Karunanidhi ends fast after Colombo’s decision. The Hindu 
[online]. [cit. 2014-02-08]. Dostupné z: http://www.thehindu.com/todays 
paper/karunanidhi-ends-fast-after-colombos-decision/article317288.ece 

 

Safety Restraint Chair: The Latest Break Through In Safety. Safety Restraint Chair, Inc. 
[online]. [cit. 2013-05-12]. Dostupné z: http://www.restraintchair.com/default.htm 

 

SEVINÇ, Murat. Hunger Strikes in Turkey. Contact ProQuest [online]. Roč. 30, č. 3 

[cit.2014-07-20].Dostupnéz: 

http://search.proquest.com/docview/204641004?accountid=15618 

 

SIMANOWITZ, Stefan. From Palestine to Pussy Riot: The Hunger Strike in the Digital Age. 
The World Post [online].[cit.2013-03-
15]. Dostupné z: http://www.huffingtonpost.com/stefan-simanowitz/from-palestine-to-
pussy-r_b_1670892.html 

 

STAMMER, Larry B. a Margaret RAMIREZ. Dieting for God. Los Angeles Times [online]. 
[cit.2013-03-31]. Dostupné z: http://articles.latimes.com/2000/mar/04/local/me-5223/2 

 

The Armed Forces (Jammu & Kashmir) Special Power Act, 1990 č. 21, 1990. SATP 
[online]. [cit. 2014-07-08]. Dostupné z: 
http://www.satp.org/satporgtp/countries/india/states/jandk/documents/actsandordinanc
es/J&K_Specialpoweract.htm 

 

The Golibar SRA, Demolitions, Indefinite Hunger Strike by Medha Patkar, April 4 at Golibar, 
Mumbai. National Alliance of People´s Movements [online]. [cit. 2014-03-29]. Dostupné z: 
http://napm-india.org/content/golibar-sra-demolitions-indefinite-hunger-strike-medha-
patkar-april-4-golibar-mumbai 

 

WMA Declaration of Malta on Hunger Strikers. World Medical Association [online]. [cit. 
2013-07-17]. Dostupné z: http://www.wma.net/en/30publications/10policies/h31/ 

 

http://www.satp.org/satporgtp/countries/india/states/jandk/documents/actsandordinances/J&K_Specialpoweract.htm
http://www.satp.org/satporgtp/countries/india/states/jandk/documents/actsandordinances/J&K_Specialpoweract.htm

