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Abstrakt  

Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je zhrnúť a analyzovať históriu migrácií 

sikhov do Veľkej Británie v období od polovice 19. storočia do konca 20. storočia. Sleduje 

formovanie jednej z najväčších a najvplyvnejších diaspór v britskej spoločnosti, ktorá svojou 

prítomnosťou v tejto krajine niekoľkokrát preverila toleranciu i striktnosť jej imigračnej 

politiky. Práca je koncipovaná do troch kapitol. V prvej ponúka stručné prestavenie základov 

vierouky sikhizmu a formovanie vzťahu sikhizmu k politickej moci v Indii. Druhá kapitola sa 

sústredí na detailnejšie skúmanie indickej diaspóry, histórie migrácií z Indie do Británie 

a konečne kritickým pohľadom na pojem „diaspóra“ a možnosti jeho aplikácie na sikhskú 

komunitu v Británii. Tretia kapitola predstavuje základné etapy migrácií sikhov do Británie, 

od príchodu prvého zaznamenaného prisťahovalca, princa Dalípa Singha, cez obdobie prvej 

svetovej vojny až po vlnu masovej migrácie po skončení druhej svetovej vojny. Osobitá 

pozornosť je venovaná príchodu sikhských migrantov z krajín východnej Afriky. Záverečná 

časť sleduje vplyv udalostí v Pandžábe v roku 1984 a ich vplyv na spoločnosť britských 

sikhov.    

 

Kľúčové slová  

sikhizmus, Veľká Británia, diaspóra, migrácia 

 

Abstract  

The main objective of this bachelor thesis is to summarize and analyze the history of 

the migration of Sikhs to Great Britain from the mid 19
th 

century to the end of the 20
th 

century. 

It describes the forming process of one of the largest and most influential diasporas in British 

society. The thesis is divided into three main chapters. The first chapter will briefly overview 

the sikhism and its relantionship towards Indian government. The second chapter focuses on 

the general examination of indian diaspora, migration history from India to Great Britain, and 

finally it concentrates on the concept of diaspora and the possibility of its application to the 

British sikh community. The third chapter presents the main stages of sikh migration to the 

UK, starting with the first recorded immigrant, prince Duleep Singh, the period of the First 

World War up to the first wave of mass mmigration after 1945. Special attention is given to 

the arrival of sikh immigrants from East Africa in 1970s. The final part concerns about the 

impact of  1984 critical events in Punjab on British sikh society.   
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0 Úvod  

Imigrácia obyvateľov niekdajších kolónií do Veľkej Británie je dlhodobo predmetom 

veľkého odborného záujmu. Hoci v tejto krajine možno nájsť ľudí zo všetkých častí Indického 

subkontinentu, moja práca sa sústredí na jednu konkrétnu skupinu, a to na sikhov, pričom 

pozornosť som zamerala primárne na historický profil sikhskej diaspóry v Británii. Sikhovia 

dnes tvoria jeden z najväčších a najvýraznejších segmentov britskej mozaiky rozličných 

kultúrnych a náboženských skupín a hrajú aktívnu rolu v tamojšom multikultúrnom priestore. 

Ich prítomnosť v Británii má korene siahajúce do ďalekej minulosti, čo dozaista súvisí 

i s koloniálnou minulosťou Indie.      

Cieľom práce je podať chronologický a prehľadný popis histórie migrácií sikhov 

z Pandžábu a z východnej Afriky do Británie v období od polovice 19. storočia do konca 20. 

storočia. Každé jedno obdobie možno vnímať ako špecifickú etapu, v ktorej migrantov 

sprevádzali špecifické motívy odchodu z domovov, a ktorá svojím spôsobom krok po kroku 

formovala podobu diaspóry.      

Práca je koncipovaná do troch kapitol, ktoré sa ďalej vnútorne členia. V prvej 

podávam stručný a prehľadný náčrt vzniku a vývoja sikhskej vierouky v domovskom 

Pandžábe a jej základných inštitúcií, rovnako ako vzťah sikhov k politickej moci v čase 

kolonializmu i po získaní indickej nezávislosti.  

V druhej kapitole stojí v centre pozornosti indická diaspóra, jej bližšia charakteristika 

a zloženie. Nasleduje uvedenie do problematiky histórie migračných procesov z Indie do 

Veľkej Británie. Dôležitým momentom je i dôkladnejšia analýza pojmu „diaspóra“, jeho 

možné interpretácie a zhodnotenie možnosti aplikovať tento pojem na sikhskú komunitu 

v Británii.    

Tretia a posledná kapitola sa venuje samotnej histórii sikhskej diaspóry v Británii. 

Detailný popis usádzania sikhského obyvateľstva v tejto krajine v premenách času by iste 

zasluhoval ďaleko väčší priestor, než poskytuje rozsah bakalárskej práce. Preto som svoju 

pozornosť zamerala predovšetkým na kľúčové predely v tomto dlhotrvajúcom procese. 

Najskôr to bolo obdobie od polovice 19. storočia, kedy sa s britským priestorom ako prvý mal 

možnosť zoznámiť láhaurský princ v exile, Dalíp Singh. V období počiatku 20. storočia 

spoznávali život vo vojnou poznačenej Európe najmä sikhskí vojaci bojujúci v službách 

britského impéria. Prvé kroky k trvalejšiemu usídleniu v Británii učinili rovnako začiatkom 

20. storočia sikhovia z kasty bhatra, ktorých týmto možno považovať za pionierov v utváraní 

tamojšej sikhskej diaspóry. V ďalšom období bola zásadnou udalosťou druhá svetová vojna, 

po skončení ktorej zaznamenala Británia dovtedy najväčší príliv migrantov z Pandžábu. 
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Veľký dopyt po pracovnej sile vo vojnovými rokmi poznačenom britskom priemysle napevno 

ustanovil systém reťazových migrácií sikhov do Pandžábu. Koniec 60. a začiatok 70. rokov 

priniesol ďalšiu vlnu masových migrácií sikhov do Británie, tento krát prevažne 

z východoafrických krajín. Kapitolu uzatvára popis udalostí v 80. rokoch, kedy mala britská 

verejnosť možnosť sledovať nárast národného uvedomenia sikhov, no zároveň i príchod 

značného množstva ilegálnych prisťahovalcov a žiadateľov o azyl, ktorí migráciu do Británie 

považovali za najlepší spôsob ako uniknúť napätej situácii v Indii po búrlivých udalostiach 

v roku 1984 a následných protisikhských pogromoch.     

Literatúra zaoberajúca sa migráciou sikhov do Veľkej Británie v češtine a slovenčine 

prakticky neexistuje. Britsko-sikhské vzťahy, ktoré majú korene siahajúce do čias 

kolonializmu, sú však už niekoľko desaťročí pevnou súčasťou britskej historiografie. 

Bádatelia, prevažne z Británie, sa témou imigrácií zaoberajú pomerne často, a preto je 

relevantnej odbornej literatúry úctyhodné množstvo. Práve preto však prekvapí zistenie, že 

prvá komplexná štúdia zaoberajúca sa skúsenosťami sikhov v Británii pochádza z nedávnej 

minulosti. G. Singh a D. Singh Tatla vo svojom diele Sikhs in Britain: The Making of 

a Community
1
 poskytujú prvú systematickú a súhrnnú štúdiu o britských sikhoch, vrátane 

všetkých aspektov histórie i možného budúceho vývoja tejto komunity. Práve ich dielo sa 

stalo zásadným i pre moju prácu. Najmä vďaka svojej prehľadnosti a systematickosti mi 

uľahčilo pochopenie mnohých skutočností. Značná časť autorov produkovala skôr lokálne 

zamerané štúdie, čiže skúmala prítomnosť sikhov vo vybraných regiónoch Británie. Z tých 

najznámejších možno spomenúť napríklad prácu A. W. Helwega o sikhoch žijúcich 

v severozápadnom britskom meste Gravesend s titulom Sikhs in England: The Development 

of a Migrant Community
2
, ktorá mi rovnako poslúžila ako dôležitý zdroj informácií. 

Nezastupiteľné miesto mali i diela snáď najrenovovanejšej západnej autority v oblasti 

sikhskej histórie, W. H. McLeoda, ktorý sa mimo iného zaoberal najmä ranými migráciami 

sikhov z Pandžábu.
3
 Od už spomínaného autora, D. Singha Tatlu, mi ako cenný zdroj 

poznatkov slúžilo jeho pôsobivé dielo The Sikh Diaspora: The Search for Statehood 

o sikhských komunitách v Británii, Spojených štátoch amerických a Kanade. Autor v ňom 

skúmal prevažne kultúrne, ekonomické a sociálne väzby medzi zahraničnými komunitami 

                                                           
1
 SINGH, Gurharpal, SINGH TATLA, Darshan. Sikhs in Britain: The Making of a Community. London: Zed 

Books, 2006.  
2
 HELWEG, Arthur Wesley. Sikhs in England: The Development of a Migrant Community. Oxford: Oxford 

University Press, 1979. 
3
 MCLEOD, W.H. The First Forty Years of Sikh Migration: Problems and Some Possible Solutions. In: 

BARRIER,  DUSENBERY, The Sikh Diaspora: Migration and the Experience Beyond Punjab. Delhi: Chanakya 

Publications, 1999.  
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sikhov a Pandžábom.
4
 Na tomto mieste by bolo vhodné vyzdvihnúť i prácu P. Bhachu, ktorá 

sa podrobne zaoberala jedným segmentom rôznorodej populácie britských sikhov, a to 

migrantmi z východnej Afriky, ktorí do Británie prichádzali najmä v 60. a 70. rokoch 

minulého storočia.
5
 Pri práci som hojne využívala i zborníkové dielo, ktoré editovali N. G. 

Barrier  a V. A. Dusenbery The Sikh Diaspora: Migration and the Experience Beyond 

Punjab
6
. Podáva sumárny obraz sikhských diaspór nielen v Británii, ale i na americkom 

kontinente.        

Slová indického pôvodu, ktoré sa dosiaľ nestali stabilnou súčasťou slovenskej slovnej 

zásoby v texte vyznačujem kurzívou, pričom som volila populárny prepis týchto slov.  

Som si plne vedomá zložitosti a obsiahlosti témy, rovnako ako nemožnosti poňať celý 

súbor literatúry venovanej vybranej problematike, no i tak som sa usilovala priniesť čo 

najvýstižnejší obraz formovania sikhskej diaspóry v Británii, a tým priblížiť korene jednej 

z najpozoruhodnejších minorít tvoriacich špecifický ráz tamojšej mnohonárodnostnej  

spoločnosti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 SINGH TATLA, Darshan. The Sikh Diaspora: The Search for Statehood. London: UCL Press Limited, 1999. 

5
 BHACHU, Parminder. Twice Migrants: East African Sikh settlers in Britain. London: Tavistock Publications, 

1985. 
6
 BARRIER, DUSENBERY, op. cit.  
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1 Úvod k sikhizmu   

1.1 Sikhizmus v súčasnom svete  

Sikhizmus je najmladším spomedzi všetkých veľkých svetových náboženstiev. 

Vznikol pred viac ako 500 rokmi v pandžábskej krajine na severozápade Indie, kde väčšina 

jeho stúpencov dodnes žije. V súčasnosti tvorí toto spoločenstvo približne 20 miliónov 

sikhov, z toho asi 10 miliónov žije v Pandžábe a zvyšok v ostatných častiach Indie, no najmä 

za jej hranicami.
7
  

 Hoci v domovskej Indii predstavujú sikhovia len nepatrné 2% z početnej populácie 

krajiny,
8
 sú veľmi viditeľnou skupinou. Predurčuje ich na to jednak zreteľne odlišný zjav, 

avšak za dominantné postavenie v spoločnosti vďačia najmä hojnému zastúpeniu v radoch 

intelektuálnej elity Indie, a na neposlednom mieste je nutné spomenúť aj ich dominantné 

postavenie v armáde. Táto charakteristika prirodzene nevyníma ani sikhov žijúcich na území 

mimo hraníc Indie, tam, kde boli v uplynulých storočiach zobrazovaní najčastejšie ako 

vznešená bojová rasa, ako obete rasového útoku, ako narušovatelia verejného pokoja hlboko 

oddaní svojej viere, ako výnimočne talentovaná obchodnícka komunita – alebo, najmä od 80. 

a 90. rokov minulého storočia, ako teroristi oddaní svojej vlasti. Od Severnej Ameriky po 

Európu, od Afriky po Ďaleký východ, kdekoľvek sa sikhovia usadili, dávali svoju prítomnosť 

citeľne najavo, hoci len neustálym vyzdvihovaním znepokojujúcich otázok ohľadne verejného 

života.
9
     

 Popis sikhskej komunity veľmi často podlieha mnohým stereotypom, ktoré 

vychádzajú z predstáv o ľahko definovateľnej komunite s jednoznačne vymedzenými 

hranicami, ktorá je prirodzene homogénna. Nie je treba obzvlášť zdôrazňovať, že podobné 

dojmy skresľujú nielen obraz sikhskej histórie, ale i podobu modernej sikhskej spoločnosti. 

Historické ukazovatele i súčasné reálie sú omnoho komplexnejšie, než by fungujúce 

stereotypy mohli predpokladať. Toto všetko je však samozrejme stále výzvou budúceho 

bádania. Komunita, ktorá je vo svojej súčasnej podobe konštituovaná množstvom kultúrnych 

vplyvov a rušnou históriou počínajúcou na prelome 15. a 16. storočia, nemôže byť hodnotená 

prostým zovšeobecňovaním. Len v prípade, že dospejeme k pochopeniu týchto rozličných 

                                                           
7
 Sikhism at a glance. In: BBC [online]. Sep 24, 2009 [cit. 2015-07-11]. Dostupné z: 

http://www.bbc.co.uk/religion/religions/sikhism/ataglance/glance.shtml   
8
 Podľa údajov z cenzu z roku 2001; viď Office of the Registrar General & Census Commissioner, India, 2001 

[online]. [cit. 2015-07-11]. Dostupné z: 

http://censusindia.gov.in/Census_Data_2001/India_at_glance/religion.aspx  

Pre cenzus z roku 2011 tieto dáta, týkajúce sa náboženského zloženia populácie Indie, zatiaľ neboli indickou 

vládou zverejnené, a z toho dôvodu sa uvedený údaj vzťahuje na cenzus 2001.   
9
 SINGH, Gurharpal, SINGH TATLA, Darshan. Sikhs in Britain: The Making of a Community. London: Zed 

Books, 2006, s. 9.  
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kultúrnych vplyvov a nejasných historických procesov si môžeme činiť nárok na akékoľvek 

skutočné pochopenie súčasnej sikhskej komunity.
10

  

 Sikhovia predstavujú skutočne výnimočnú komunitu, ktorej vplyv na modernú Indiu 

ďaleko presahuje jej početné zastúpenie. Na docenenie ich dôležitosti sa potrebujeme pozerať 

ďalej, než len na ich politické aktivity, podnikanie či službu v armáde. Navyše, vplyv sikshkej 

komunity je v uplynulých rokoch čoraz viac badateľný práve v zemiach za hranicami Indie, 

čo sa pokúsim načrtnúť i v tejto práci.  

 

1.2 Vývoj sikhskej vierouky  

Sikhizmus predstavuje primárne pandžábsku tradíciu, ktorá vznikla a vyvíjala sa pod 

vedením desiatich učiteľov, guruov. Podobne ako iné indické náboženské tradície, vrátane 

hinduizmu, budhizmu a džinizmu, aj sikhizmus je založený na vzťahu učiteľ – žiak (guru – 

sikh), ktorý je považovaný za posvätný. Slovo guru je odvodené zo sanskrtského jazyka 

a označuje učiteľa či duchovného vodcu. Guru je tak vnímaný ako osoba prestúpená bohom, 

ktorá vedie jeho/jej žiakov v každej sfére života.
11

 

Počiatky sikhizmu siahajú k osobe jeho zakladateľa, guru Nánaka (1469-1538/1539). 

Jeho život popisujú početné hagiografie zvané džanamsákhí. Nának sa narodil do 

hinduistickej rodiny v dedine Talvandí na území dnešného štátu Pakistan. V mladom veku 

zažil skúsenosť, ktorá ho presvedčila o jeho božskom poslaní. Po mnoho rokov cestoval po 

Indii, a pravdepodobne aj v zahraničí, aby sa v 20. rokoch 16. storočia vrátil späť do 

Pandžábu. Zvyšok života prežil v dedinke Kartarpur na rieke Ravi, v dnešnom Pandžábe, kde 

šíril svoje učenie a získaval prvých verných stúpencov.
12

  

Hoci o živote Nánaka koluje viac legiend než skutočných faktov, učenie, ktoré 

zanechal svojim sympatizantom, nie je nijakou neznámou. Vďačíme za to hojnému počtu 

textov, ktoré zanechal, a ktoré jeho neskorší nasledovníci zakomponovali do 

najposvätnejšieho textu sikhov, knihy zvanej Ádi Granth. Nának je tak považovaný za 

náboženského učiteľa patriaceho do tradície santov severnej Indie, ktorá je všeobecne 

považovaná za súčasť bhaktického hnutia. V tomto ohľade je však nutné vnímať učenie 

Nánaka ako jeho pomerne odlišnú súčasť.
13

  

Bhaktovia alebo reformátori v období indického stredoveku usilovali o zrušenie 

rozdielov medzi vysoko-kastovými hinduistami a takzvanými nedotýkateľnými. Stigma 

                                                           
10

 MCLEOD, W.H. The Evolution of the Sikh Community. In: MCLEOD, W.H. Sikhs and Sikhism. New Delhi: 

Oxford University Press, 1976, s. 1. 
11

 SINGH KALSI, Sewa. Sikhism. Philadephia: Chelsea House Publishers, 2005, s. 3.  
12

 MCLEOD, W.H. Historical Dictionary of Sikhism. Maryland: Scarecrow Press, Inc., 2005, s. xvii.  
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nedotýkateľnosti však naďalej prežívalo, i keď niektorí predstavitelia tohto hnutia si získali 

určitý rešpekt – napr. Kabír či Ravidás. Sikhskí guruovia túto myšlienku pretransformovali 

tým, že pokladali všetkých ľudí za rovnocenných. Deklarovali, že človek získava svoju 

hodnotu nie kastou, ani imaním, ale už tým, že je človekom, emanáciou Boha, ktorý od neho 

získal rovnaké zmysly a dušu ako ostatní.
14

  

Takéto učenie prirodzene nemohlo tolerovať nijaké náznaky kastovej či rodovej 

nerovnosti. Práve myšlienka rovného postavenia žien s mužmi je tou, na ktorú je sikhská 

komunita náležite hrdá. Zvyk satí, rituálneho upálenia ženy na hranici s jej zosnulým 

manželom, bol guruami zakázaný dávno predtým, než tak učinil mughalský panovník 

Akbar.
15

 

V čase, kedy Nának začal pôsobiť ako učiteľ, bolo indické myslenie ovplyvnené ako 

hinduizmom, tak aj islamom a ich devocionálnou literatúrou, umením a duchovnosťou. Nie je 

preto náhodou, že v učení sikhizmu možno vybadať stopy oboch týchto náboženstiev. 

Obzvlášť významným je prínos učenia Kabíra (1440-1518), básnika a náboženského 

reformátora, ktorý čerpal z hinduistického hnutia bhakti, ale i z islamského súfizmu. 

Bhaktovia považovali za najdôležitejší aspekt vo vzťahu k Bohu úplnú a ničím nepodmienenú 

oddanosť. Bezhraničnou láskou k  nemu zdôrazňovali nezmyselnosť skostnatenej 

spoločenskej hierarchie a rituálov jednotlivých siekt hinduizmu. Moslimskí súfiovia boli 

mystici veriaci v splývanie osobného ja s jediným a univerzálnym bytím.
16

 

Sikhizmus býva označovaný za monoteistické náboženstvo, keďže v centre jeho 

vierouky stojí téza: Existuje jediná podstata a jej meno je pravda. Zobrazuje vieru v Božské 

jedno, najvyššie či prapôvodné súcno, skrze ktoré bol vesmír stvorený a neprestáva existovať. 

Sikhovia si boha nepredstavujú ako božskú osobu, nemá teda fyzickú podobu, nemôže byť 

videný ani vizuálne stvárnený. Je nadčasový, bezpohlavný a presahuje celý priestor.
17

  

Podľa Kalsiho prešlo sikhské hnutie niekoľkými stupňami. V prvej fáze (1469 – 

1606), guru Nának a jeho štyria nasledovníci položili základy niektorých kľúčových inštitúcií 

sikhskej tradície, a to: tradíciu ľudských guruov alebo učiteľov, spoločnú modlitbu, langar, 

teda komunálnu kuchyňu slúžiacu pre nasýtenie všetkých ľudí bez rozdielu viery, kompiláciu 

posvätnej knihy zvanej Ádi Granth a založenie Zlatého chrámu v Amritsare.  

Druhá fáza (1606 – 1675) sa datuje od mučeníckej smrti piateho gurua, Ardžana. Jeho 

syn, Hargóbind, nastolil úrad duchovnej a svetskej autority, aby tak dokázal lepšie ochraňovať 

                                                           
14

 SINGH, Teja. Sikhism: Its Ideals and Institutions. Calcutta: Orient Longmans Limited, 1964,  s. 9.  
15

 Ibid., s. 10.  
16

 KAUR SINGH, Nikky-Guninder. Sikhismus. (prel. Ivana Husáková) Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 

1998, s. 14-15.   
17

 Ibid., s. 10-11.  
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sikhskú komunitu. Ako revanš za smrť svojho otca viedol viacero bojov proti Mughalskému 

impériu. V tomto období sa rovnako začalo stúpencom učenia gurua Nánaka hovoriť 

„sikhovia.“  

Tragickú smrť deviateho gurua, Tégha Bahádura, možno považovať za počiatok tretej 

etapy. Guru Góbind Singh, jeho syn, v roku 1699 založil inštitúciu zvanú chálsa.
18

 Mnohé 

náboženské obce sa vnútorne členia na niekoľko skupín. Sikhovia sú pomerne jednotní, najmä 

na základe spoločne zdieľanej pandžábskej identite, a tiež v zmysle náboženskej komunity. 

Napriek tomu možno medzi nimi rozlíšiť dve základné skupiny, a to tých, ktorí sú 

rozpoznateľní pomocou vonkajších znakov svojej viery (muži s turbanom a bradou, prípadne 

i ženy s turbanom), a tých, ktorí žiadne vonkajšie symboly svojej vyhranenej identity 

nedodržujú. Prvá skupina sa nazýva amrtdhárí, pretože títo sikhovia podstúpili slávnostný 

rituál prijatia amrtu, čiže sladkého nektáru. Takto iniciovaní sa stali „pravými sikhmi“ 

a právoplatnými členmi bojového bratstva chálsy.
19

  

Pre vonkajšie znaky, ktorých je päť a charakterizujú sikhov chálsy sa vžilo označenie 

„päť ká“, pretože v pandžábskom jazyku sa ich názvy začínajú týmto písmenom. Sú spoločné 

pre mužov i ženy:  

1. kéš – nestrihané vlasy a brada. Vlasy na tele stvorenom Bohom sú chápané 

ako jeho prirodzená súčasť, ktorej preto nie je správne sa vzdávať, prípadne 

ju upravovať. Zároveň kéš symbolizuje prostý život a potlačenie vlastnej 

pýchy, odvahu preniesť sa nad záujmy telesné a dosiahnuť duchovnú zrelosť.   

2. kanghá – drevený hrebeň, ktorý symbolizuje čistotu tela i mysle. Snaha 

udržiavať svoj zovňajšok nie je v rozpore s prvým bodom, keďže telo slúži 

ako božský nástroj pre duchovné ciele.     

3. kará – oceľový náramok predstavuje zdržanlivosť a vznešenosť. Zároveň 

figuruje ako symbol spojenia s guruom, a tiež so sikhskou komunitou. Kruh 

zobrazuje Boha bez začiatku a konca.  

4. kirpán – obradný meč, ktorého veľkosti i prevedenie sa rôznia, je najčastejšie 

nosený pod šatami. Jeho použitie sa obmedzuje len na záchranu seba alebo 

iného života, a tiež na obranu svojej viery.     

                                                           
18

 SINGH KALSI, op. cit., s. 4-5.  
19

 NESBITT, Eleanor. A Guide to Sikhism. Oxford: Alden Group Limited, 2007,  s. 6.  
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5. kaččhá – krátke nohavice nepresahujúce kolená nosené pod odevom. V 18. 

a 19. storočí boli klasickou súčasťou odevu sikhských vojakov, pre ich 

praktickosť pri jazde na koni. Symbolizujú čistotu a zdržanlivosť.
20

 

 

Pre príslušníkov chálsy je príznačné i stredné alebo posledné meno, ktoré v prípade 

mužov znie Singh (v preklade lev) a u žien Kaur (princezná).
21

    

 

1.3 Vzťah sikhov k politickej moci  

Obdobie 18. storočia je samotnými sikhmi považované za hrdinskú éru. Pád 

Mughalskej ríše a pozvoľný pokles afganského vplyvu v oblasti Pandžábu sprevádzal vzostup 

politickej moci sikhov. Inštitúcie a idey zanechané guruom Góbindom Singhom sa stali 

inšpiráciou pre jeho nasledovateľov vybudovať v Pandžábe politickú moc. Tieto snahy 

vyvrcholili v roku 1801 vyhlásením kráľovstva Raňdžíta Singha v Láhaure. Počas 

nasledujúcich štyridsiatich rokoch dokázal Raňdžít Singh vybudovať mocný štát, ktorý si 

podmanil afganské teritóriá na západe, zahŕňal i oblasť Kašmíru a siahal až k tibetskej 

Lhase.
22

 

V polovici 19. storočia preukázali sikhovia veľkú lojalitu vládnucim Britom, keď sa 

pripojili na ich stranu po vypuknutí Veľkého indického povstania v roku 1857, v ktorom sa 

proti nim vzbúrili sipáhiovia, hinduistickí a moslimskí vojaci slúžiaci Britom. Neúčasť 

v povstaní priniesla sikhom výhody zo strany koloniálnej správy. Boli označení za takzvanú 

„bojovú rasu“ a preto mali prednosť pri uplatňovaní v armáde a tým značné existenčné 

výhody. Vzhľadom k ich pozoruhodným schopnostiam v boji ich Briti zvýhodňovali 

v rôznych oblastiach života a sikhovia si teda v dobe kolonializmu zvykli na isté výsadné 

postavenie.
23

  

 Keď India získala v roku 1947 nezávislosť na Británii, sikhovia ocitnúci sa 

v novovzniknutom štáte Pakistan sa začali húfne presúvať na indickú stranu hranice. Hoci 

proporcia sikhov v indickom Pandžábe bola vyššia než v tom pôvodnom nerozdelenom, stále 

tvorili minoritu. Po niekoľkoročnej agitácii pristúpila indická vláda na vytvorenie 

pandžábskej suby, teda štátu, v roku 1966. Oblasti s výraznejšou hindskou populáciou sa 

vydelili z Pandžábu a vytvorili nový štát, Harijánu. Sikhovia od tejto chvíle tvorili v Pandžábe 
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 The Five Ks. In: BBC [online]. Sep 24, 2009 [cit. 2015-07-11]. Dostupné z: 
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väčšinu. Ani táto situácia však nezabránila predstaviteľom dominantnej sikhskej strany Akálí 

dal vyjadrovať nesúhlas s postojom indickej vlády voči ich záujmom.
24

 Po tom ako sa v 70. 

rokoch vďaka úspešným poľnohospodárskym reformám stal z Pandžábu jeden 

z najprosperujúcejších štátov Indie, zaznamenala táto oblasť značný príliv hinduistov, čo 

viedlo k obavám o náboženskú svojbytnosť sikhov. Strana Akálí dal preto začala presadzovať 

požiadavku obrany sikhskej komunity, ktorú titulovala ako sikhský národ, a požiadavku 

sikhského štátu Chálistán. Miestni extrémisti siahali hlavne po násilných metódach a terore 

proti hinduistom a tým sikhom, ktorí sa k nim nepripojili. Vedenie strany sa v roku 1982 

presunulo do Zlatého chrámu v Amritsare, odkiaľ riadilo „vojnu za vieru“.
25

  

Počiatkom 80. rokov 20. storočia sa na politickej scéne objavil nekompromisný vodca 

Džarnail Singh Bhindránvála a postupne si získal silnú pozíciu v rámci panthu. Po 

neutíchajúcich sériách teroristických útokov a vzrastajúcom počte ozbrojených radikálov 

ohrozujúcich životy civilistov v oblasti Zlatého chrámu sa v roku 1984 indická vláda 

dopustila závažnej chyby, keď do objektu najposvätnejšieho objektu sikhov vyslala svoju 

armádu, aby okamžitým zásahom učinila koniec pretrvávajúcej nepriaznivej situácii. Po 

ťažkých bojoch, ktoré si vyžiadali množstvo obetí, bol Bhindránvála usmrtený. Po niekoľko 

nasledujúcich rokov bol život v Pandžábe poznamenaný žalostnými nepokojmi a silnejúcimi 

hlasmi nielen domácich, ale najmä zahraničných sikhov, po ustanovení nezávislého sikhského 

štátu menom Chálistán. Až začiatkom 90. rokov sa indickej vláde podarilo nastoliť v oblasti 

relatívny pokoj odstránením, prípadne zadržaním, veľkého počtu vedúcich radikálov a do 

Pandžábu sa tak postupne navrátil neľahko vybojovaný mier.
26
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 MCLEOD (2005), op. cit., s. xxv.  



17 
 

2 Indická diaspóra: teoretický úvod a vymedzenie pojmu  

Indická diaspóra je považovaná za druhú najväčšiu na svete a má rôznorodý globálny 

výskyt. S počtom viac ako 25 miliónov ľudí zahŕňa takmer 200 krajín so značnou 

koncentráciou najmä v regiónoch ako sú Stredný východ, Spojené štáty americké, Malajzia či 

Južná Afrika.
27

   

Hoci v jednotlivých regiónoch prebiehala adaptácia osôb indického pôvodu rôznorodo, 

v mnohých smeroch naďalej vykazujú spoločnú identitu. Rodičia môžu od svojich potomkov 

vyžadovať, aby prosperovali v hostiteľských krajinách, no zároveň budú považovať za 

nevyhnutné, aby nasledovali pôvodné rodinné hodnoty, uzatvorili manželstvá s indickými 

partnermi a zdieľali spoločnú kultúru. Inými slovami, mnohí Indovia žijúci v zahraničí majú 

sklony k reprodukcii svojej kultúry, hodnôt, jazyka a náboženstva do takej miery, ako je to len 

možné.
28

 

Komunita Indov žijúcich v zahraničí (v angličtine všeobecne označovaná pojmom 

Overseas Indians) zahŕňa dve skupiny rozličných populácií. Prvú tvoria ľudia indického 

pôvodu (z angl. Persons of Indian Origin; skratka PIOs), ktorí vlastnia občianstvo cudzieho 

štátu, a druhou takzvaní cudzineckí Indovia (z angl. Nonresident Indians; skratka NRIs), teda 

občania Indie pobývajúci v zahraničí.
29

    

Populáciu spadajúcu do skupiny PIO tvoria dva segmenty. Prvá, „staršia diaspóra,“ 

zahŕňa potomkov odhadovaných 27 miliónov Indov, ktorí migrovali v rokoch 1840 až 1930, 

z ktorých väčšina pôsobila ako sezónni robotníci na britských plantážach v krajinách južne od 

rovníka. V dnešnej dobe sa ich počet odhaduje na 10 miliónov, pričom tvoria majoritnú alebo 

hlavnú etnickú skupinu v Mauritánii, v Guyane a na Fidži. Druhý segment zahŕňa tých, ktorí 

Indiu opustili po vyhlásení indickej nezávislosti (a ich potomkov) najmä v období, keď 

Spojené štáty americké (1965) a Kanada (1968) liberalizovali imigračné zákony. Po získaní 

miestneho občianstva sa z týchto migrantov a ich potomkov stali jedni z politicky 

najvplyvnejších a najmajetnejších častí diaspóry.
30

   

I časť diaspóry zvanú NRI možno rozčleniť na dve časti. Prvá predstavuje dočasných 

a málo kvalifikovaných migrantov v krajinách Stredného východu. Tento prúd začal v 70. 

rokoch 20. storočia a súvisí s „olejovým boomom“ v tejto časti sveta. Pôvodom prevažne 
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z juhu Indie, ich počet v celkom šiestich krajinách Golfského zálivu sa od 60. rokov minulého 

storočia, kedy čítali pár tisíc členov, až do súčasnej doby zvýšil na takmer 4 milióny 

migrantov, čo z tejto oblasti činí jednu s najväčšou koncentráciou vysťahovaných indických 

občanov.
31

 Druhá časť pozostáva z tých, ktorí predstavujú pracovnú silu v oblasti mobilných 

a globálnych informačných technológií (IT). Táto komunita expandovala v 90. rokoch 20. 

storočia ako dôsledok vývoja dopytu krajín po vysoko kvalifikovaných pracovníkoch. 

Do roku 2000 si takmer 5% vysokoškolsky vzdelaných Indov každoročne volilo odchod do 

zahraničia, a do roku 2003 mala India tretiu najväčšiu odborne vzdelanú pracovnú silu 

pôsobiacu v rámci Európy. Tento odliv ľudí bol zosilnený i vzrastajúcim počtom Indov 

uchádzajúcich sa o vyššie vzdelanie v zahraničí.
32

       

 

2.1 Juhoázijské migrácie: viaceré migračné vzorce a jedna „indická diaspóra“?   

Indovia majú dlhú históriu migrácie do rôznych častí sveta. Už v polovici 16. storočia 

obyvatelia Pandžábu, Rádžasthánu, Gudžarátu a miest ako Dillí, Alláhabád a Bombaj 

migrovali do Centrálnej Ázie, na Kaukaz a do Ruska. Vytvorili takzvanú indickú kupeckú 

diaspóru.
33

 Počas britskej nadvlády v Indii mnohí Indovia nakrátko cestovali do Británie 

a iných európskych krajín. Cieľom ciest bolo najmä dosiahnutie vyššieho vzdelania alebo 

získanie znalostí v oblasti priemyselnej výroby. Väčšina návštevníkov sa však v tamojších 

krajinách nezdržiavala natrvalo. Tí, ktorí zostávali, udržiavali neustále kontakty s rodinami 

v Indii. Po druhej svetovej vojne sa európske krajiny rozvinuli v mnohojazyčné a 

mnohokultúrne spoločnosti, a ich súčasťou sa stali i obyvatelia Indie. V súčasnosti možno 

hovoriť o počte približne 2 miliónoch Indov žijúcich v Európe.
34

 

Indickú diaspóru odjakživa predstavovali regionálne sociálne štruktúry migrantov. Na 

základe regionálnych kultúr a jazykov vytvorili Indovia v Európe bengálske, pandžábske či 

telugské komunity. V prípade indickej diaspóry sa všetky tieto vždy cítili byť jej súčasťou. Je 

to práve zdieľané kultúrne dedičstvo Indov, ktoré tvorí základ indickej diaspóry.
35

 

Problematická otázka „jednoty“ indického subkontinentu je v dnešnej dobe reprodukovaná 

v stále sa rozrastajúcej literatúre zaoberajúcej sa „indickou diaspórou,“ ktorá zdôrazňuje akým 

spôsobom a v akom rozsahu sa „indická kultúra“ rozšírila v rôznych zahraničných krajinách. 
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Často sa poukazuje i na ambivalentný vzťah migrantov voči ich vlasti. Slovo „indický“ je tu 

mnohokrát nahrádzané pojmom „juhoázijský,“ čo sa týka najmä migrantov z čias pred 

získaním indickej nezávislosti, ktorých pôvod siaha do súčasného Pakistanu alebo 

Bangladéšu. Navzdory tomu indická vláda nedávno vyvinula značné úsilie opätovne sa spojiť 

s migrantmi zo svojej „indickej diaspóry.“ Slovo „indický“ tak slúži k vyjadreniu jednoty 

migrantov, ktorí majú pôvod na území súčasnej Indickej republiky. Znamená to teda, že 

adjektívum „indický“ bolo takto definované – hoci nie bez väčších problémov – samotnou 

vládou Indie.
36

    

    

2.2 Etapy migrácií z indického subkontinentu  

Indickí migranti opúšťali subkontinent ako súčasť viacerých migračných vzorcov. 

Gijsbert Oonk v úvode ku kolektívnemu dielu Global indian diasporas: Exploring 

trajectories of migration and theory vo všeobecnosti hovorí o štyroch – mnohokrát sa 

prelínajúcich – fázach juhoázijskej migrácie. Každá jedna z týchto fáz mala svoje vlastné 

pozadie, charakteristiky a podmienky. Jednotlivé fázy sa navyše vzájomne odlišujú obdobím, 

počtom migrantov a historickými kontextami, z ktorých vzišli. V niektorých oblastiach, ako 

východná Afrika, žijú juhoázijské komunity po dobu šiestich a viac generácií, zatiaľ čo 

v iných, napríklad v Golfských štátoch, sú len nedávnymi prišelcami. Na väčšine území 

vytvorili malé minority, avšak sú oblasti, kde si dokázali vybudovať politickú i ekonomickú 

dominanciu – takými sú Maurícius alebo Fidži.
37

  

Prvý a najstarší migračný prúd zahŕňal obchodníkov, ktorí začali opúšťať juhoázijský 

subkontinent v najranejších časoch a dodnes pokračujú v hľadaní vhodných pracovných 

príležitostí. Nie je prekvapivé, že to boli práve indické pobrežné komunity, ktoré dokázali 

rozvinúť mnohé druhy výnosných kontaktov s východnou Áziou, východnou Afrikou 

a centrálnou Áziou v časoch pred érou kolonializmu. Jednou z kľúčových charakteristík pre 

toto obdobie takzvanej „obchodnej diaspóry“ je to, že bola tvorená prevažne dočasnými 

a cyklickými migráciami.
38

 Rodiny posielali svojich synov, aby hľadali v zahraničí obchodné 

príležitosti, avšak očakávalo sa, že sa časom navrátia späť domov. Títo obchodníci zároveň 

slúžili ako filtre, cez ktoré boli cudzie kultúry spájané s ich pôvodnou. Dôsledkom bolo, že si 

vďaka stretom so zahraničím postupne vybudovali kozmopolitickejší životný štýl. Dôležité je 
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poznamenať, že vedúce juhoázijské obchodnícke komunity sa usádzali v zahraničí takmer 

výhradne len počas 19. storočia.
39

  

Druhá významná etapa sa týkala migrácie indických vyučených robotníkov, ktorí 

nahradili oslobodených otrokov v plantážnych ekonomikách 19. storočia. Hoci väčšia časť 

z nich mala v pláne vrátiť sa späť na subkontinent, v skutočnosti sa mnohí natrvalo usadili 

v zahraničí. Hlavný rozdiel oproti „obchodníckej diaspóre“ je to, že väčšina týchto migrácií 

bola nútená, nie dobrovoľná. V centre záujmu tejto fázy boli cestovné a pracovné podmienky 

robotníkov, charakter pracovných zmlúv a počet tých, ktorí sa po čase vrátili do vlasti. 

V tomto období migrovali tiež niektorí Indovia ako úradníci či učitelia, aby slúžili koloniálnej 

vláde v zahraničí. Bývajú popisovaní ako súčasť expanzívneho koloniálneho systému, 

v ktorom Indovia profitovali zo spolupráce s Britmi.
40

  

Tretia etapa predstavovala rozličné migrácie v období po druhej svetovej vojne. 

V prvej rade, migrovalo veľké množstvo moslimov z Indie do Východného a Západného 

Pakistanu, zatiaľ čo hinduisti sa premiestňovali do Indie. Hinduisti v Pakistane, podobne ako 

moslimovia v Indii necítili, že nové vlády budú schopné ochraňovať ich minoritné práva. 

V tom istom čase opustilo Indiu i množstvo vysoko vzdelaných profesionálov v snahe nájsť si 

pracovné uplatnenie ako učitelia, právnici či doktori v Európe (najmä vo Veľkej Británii), 

v Spojených štátoch amerických a v Kanade. K takému odlivu vzdelanej vrstvy došlo 

opakovane i v nedávnej dobe, tentoraz v podobe odchodu IT špecialistov. Navyše, mnohí 

migranti si od 70. rokov minulého storočia nachádzali prácu i v oblasti Stredného východu, 

odkiaľ sa niektorí, opäť – úmyselne či neúmyselne -  domov už nevrátili.
41

  

V rámci povojnového obdobia sa vyvinula štvrtá fáza, zahŕňajúca takzvaných 

„dvojitých migrantov,“ teda tých, ktorí migrovali druhý alebo tretí krát. Týkala sa indických 

vyučených robotníkov zo Surinamu, ktorí neskôr presídlili do Holandska, a tých, ktorí boli 

vyhnaní z východnej Afriky a usídlili sa vo Veľkej Británii a v Kanade. Svoje hosťujúce 

krajiny opúšťali skôr z politických, než z ekonomických dôvodov. Zaujímavým poznatkom 

je, že väčšina z týchto viacnásobných migrantov nikdy neuvažovala o návrate späť do svojej 

vlasti. Mohli pociťovať určité kultúrne putá k „domovine,“ avšak ekonomické, politické 

a rodinné putá ich tiahli do iných častí sveta. Táto skupina bola veľmi rozmanitá 

a pozostávala z obchodníkov, robotníkov, rovnako ako z profesionálov.
42
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2.3 História indických migrácií do Veľkej Británie 

História migrácií z juhoázijskej oblasti do Británie je v určitých ohľadoch odlišná od 

tej do Kanady či Spojených štátov amerických, vzhľadom na niekdajšiu existenciu britského 

impéria v časoch kolonializmu. Obyvatelia Británie sa s oblasťou Indického subkontinentu 

zoznamovali skrze tri rozličné zdroje, tak ako to uvádza v zborníkovej publikácii venovanej 

ndickým diaspóram John R. Hinnells:  

1. Úradníci (či už úradníci britskej Východoindickej spoločnosti alebo, v neskoršej 

dobe, imperiálni administrátori), ktorí sami seba tradične označovali za tých, ktorí 

sú predurčení niesť „bremeno bieleho muža,“ a teda otcovsky ochraňovať 

porobené národy zásahmi do vnútornej politiky svojich kolónií. Rovnako 

i obchodníci nahliadali na Impérium ako na zdroj rozvoja britského priemyslu.  

2. Misionári, ktorých cieľom nebola len konverzia domorodcov, ale i prinášanie 

správ britskému priestoru o Indoch, čo formovalo verejný názor v Británii o týchto 

regiónoch. Až od polovice 19. storočia sa správy stali informovanejšími 

a fundovanejšími.  

3. Dobrodruhovia a cestovatelia, ktorí, hoci zdieľali niektoré predsudky a stereotypy 

dvoch predchádzajúcich skupín, neboli vo všeobecnosti tak nepriateľskí vo vzťahu 

k domorodcom, a z ktorých niektorí sa stali významnými osobnosťami v oblasti 

orientálnych štúdií. Mnohí z nich však stále zdieľali imperiálnu perspektívu. Keď 

sa teda obyvateľstvo južnej Ázie začalo usádzať v Británii, nadviazalo tak na dlhú 

históriu kontaktu týchto dvoch častí sveta v omnoho väčšom rozsahu, než tomu 

bolo v prípade Kanady či Spojených štátoch amerických.
43

 

Pôvod indickej diaspóry vo Veľkej Británii siaha až do 18. storočia, kedy na základe 

špeciálneho vzťahu medzi oboma krajinami vysoko kvalifikovaní Indovia, najmä členovia 

párskych a bengálskych komunít, emigrovali ako profesionálni právnici či doktori. 

Najrozsiahlejšie usádzanie indického obyvateľstva v tejto oblasti sa začalo po roku 1947, 

kedy Británia zaznamenala prvý príliv mužov, primárne z oblasti Pandžábu, ktorí sem 

prichádzali pracovať do priemyselného sektoru.
44
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V období po druhej svetovej vojne sa Británia stávala čoraz viac heterogénnou 

spoločnosťou a domovom približne 4,6 milióna ľudí menšinového etnického pôvodu, 

prevažne obyvateľov južnej Ázie, karibskej oblasti, Afriky a Číny.
45

   

Od 60. rokov ďalej však britská vláda začala zavádzať čoraz prísnejšie reštrikcie 

ohľadne imigrácie z členských krajín Commonwealthu, a obzvlášť na nekvalifikovanú 

pracovnú silu. Toto vyústilo v nárast stratégií opätovného zjednocovania rodín, čo zásadne 

pozmenilo nielen charakter indickej migrácie, ale i vzorce usádzania sa v krajine tým, ako sa 

k migrantom postupne pripájali ich manželky a potomkovia.
46

  

Vo všeobecnosti možno zhrnúť, že britský model riadenia povojnovej imigrácie 

z niekdajších kolónií od polovice 60. rokov mal za úlohu zabrániť „vyrovnávaciemu procesu 

uniformity,“ ktorý bol preferovaný v kontinentálnej Európe a v Spojených štátoch 

amerických, v záujme „kultúrnej diverzity spolu s rovnosťou príležitostí v prostredí 

obojstrannej tolerancie.“
47

 Avšak jediné „kultúrne“ odlišnosti ktoré britský štát zvykol 

rozlišovať, boli odlišnosti medzi „bielymi“ a „farebnými“ obyvateľmi, a len veľmi neochotne 

odsúhlasil zákon, ktorý postavil verejnú rasovú diskrimináciu mimo zákon. Napriek tomu 

bolo naďalej zvykom nerozlišovať medzi jednotlivými skupinami „farebného“ obyvateľstva 

a, keď už na to došlo, činilo sa tak na základe etnického pozadia. Je potrebné dodať, že 

zákony o vzťahoch medzi rasami z rokov 1976 až 2000 nepovažovali náboženstvo za súčasť 

„rasy,“ ktorá bola definovaná výhradne v pojmoch farby kože.
48

   

Ďalšia imigračná vlna sa objavila na konci 60. a počiatkom 70. rokov, kedy ľudia 

indického pôvodu unikali z východnej Afriky, najmä z Ugandy, do Británie. Udáva sa, že 

jeden zo štyroch Indov a Pakistancov prišiel do Británie skrze východnú Afriku.
49

  

V neskoršej dobe určovali charakter migračných vĺn do Británie skôr profesie, než 

regionálny pôvod: jednalo sa predovšetkým o IT špecialistov (najmenej dve tretiny všetkých 

profesionálov v oblasti softvérov prichádzajúcich do Británie sú Indovia), odborníkov 

v oblasti medicíny a pracovníkov v odvetví pohostinstva, ktorí prichádzali z rozličných častí 

Indie. Poznamenajme, že v súčasnosti najmenej dve tretiny zo všetkých profesionálov 
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v oblasti softvérov, ktorí prichádzajú do Británie, sú z Indie, a to najmä vďaka doplnkom 

zákonov o pracovných povoleniach platných od konca 90. rokov 20. storočia.
50

    

 

2.4 Diaspóra: problematika pojmu a možné interpretácie   

Termín diaspóra pochádza z gréckeho slova diaspeirein (dia znamená skrze, cez, 

a speirein rozptyl). Tento pojem slúži na referovanie o masovom rozptyle ľudí v priebehu 

rokov, napríklad o vyhnaní Židov z arabských krajín.
51

 Tento pojem sa často využíva k popisu 

prakticky akejkoľvek populácie, ktorá je považovaná za nadnárodnú – to znamená takej, ktorá 

ma pôvod v inej zemi než v tej, kde sa v určitom okamihu nachádza, a ktorej sociálne, 

ekonomické a politické siete presahujú hranice národných štátov, prípadne sa rozpínajú 

celosvetovo. Takéto populácie sa rozmáhajú v počte i sebauvedomení. Mnohé z nich sa 

objavujú (prípadne sa v minulosti objavovali) ako významní podielnici na vytváraní 

regionálnych aliancií alebo globálnych politických ekonomík.
52

 

V prípade, že berieme v úvahu historický prípad exilu Židov, označujeme pojmom 

diaspóra fenomén etnickej lojality vo vzťahu k vlasti. Najčastejšie je totiž toto slovo 

historikmi používané k opisu hľadania svojho domova Židmi po tom, ako boli vyhnaní zo 

Svätej zeme; je identifikované so spomienkami na Jeruzalem, Izrael a vierou v Mesiáša. 

Predpokladá teda nutnú existenciu „vlasti“, do ktorej sa napokon „diaspóra“ vráti.
53

 Keďže 

Židia sa vo svojej pôvodnej vlasti odmietli asimilovať a boli konfrontovaní s represiami, 

museli krajinu opustiť. Prežili pomocou migrácií, adaptácií voči novým krajinám, súčasne 

však i vďaka ľnutiu k vlastnej viere a tradíciám. Migrácia rozšírila hranice židovskej diaspóry. 

Tento model nasledovali arménske, čínske, africké (otrocké) a indické komunity.
54

 

V neskoršej dobe význam skúmaného pojmu pozmenil na rozptyl ľudí, ktorí zdieľajú 

spoločné korene, vzájomne udržiavajú určitý typ spoločenského prepojenia, a živia vzťah so 

svojou rodnou krajinou, zatiaľ čo žijú za jej hranicami. Slovo diaspóra teda v sebe zahŕňa 

stálych imigrantov, ľudí s trvalým občianstvom zahraničnej krajiny alebo tých, ktorí ho 

nezískali, no v zahraničí pobývajú, a nie sú dočasnými migrantmi.
55
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Jedným z najvplyvnejších príspevkov, ktorý predznamenal začiatok súčasných štúdií 

ohľadne problematiky diaspór bol bezpochyby článok Williama Safrana v akademickom 

periodiku Diaspora z roku 1991. Safran bol do veľkej miery ovplyvnený vzorovým 

príkladom židovskej diaspóry, ale správne došiel k záveru, že viaceré etnické skupiny zažívali 

obdobné okolnosti, pravdepodobne vzhľadom k zložitým podmienkam, ktoré ich sprevádzali 

pri odchode z vlasti. Safran prirodzene nebol jediným teoretikom svojej doby, ktorý pátral po 

čo najpresnejšom vymedzení tohto pojmu, ale jeho prínos je zásadný v tom, že poskytol prvé 

presné kontúry definície diaspóry. Skúsenosť Židov pre neho stále figurovala ako základ pri 

definovaní základných čŕt pojmu. Podľa neho koncept diaspóry možno aplikovať na 

vyhostené minoritné komunity, ktorých členovia zdieľajú niektoré z uvedených charakteristík:  

1. oni, alebo ich predkovia, sa rozptýlili z konkrétneho pôvodného „centra“ do 

dvoch alebo viacerých „periférnych“ alebo zahraničných regiónov,  

2. uchovávajú si kolektívne vedomie, predstavu alebo mýtus o ich pôvodnej vlasti 

– o jej lokalizácii, histórii a úspechoch, 

3. veria, že nie sú – a pravdepodobne ani nemôžu byť – plne akceptovaní ich 

hosťovskou spoločnosťou, a preto sa v nej cítia čiastočne odcudzení 

a izolovaní,  

4. vlasť svojich predkov považujú za svoj pravdivý a vzorový domov, a za 

miesto, na ktoré by sa ich potomkovia mohli (alebo mali) napokon vrátiť – 

v prípade, že na to budú vhodné podmienky,  

5. veria, že je ich kolektívnou povinnosťou byť oddaní k zachovávaniu, prípadne 

k obnove ich domovskej zeme, a k jej bezpečnosti a prosperite,  

6. stále určitým spôsobom prináležia, či už osobne alebo sprostredkovane, k ich 

vlasti, a ich komunálne vedomie a solidarita sú náležite definované práve 

existenciou takéhoto vzťahu. 
56

 

Z hľadiska uvedenej definície možno oprávnene hovoriť o diaspórach Arménov, 

Turkov, Palestíncov, Kubáncov, Grékov, a možno i Číňanov, a v rámci minulosti tiež 

o poľskej diaspóre, hoci ani jedna z týchto plne nespĺňa „ideálny príklad“ židovskej 

diaspóry.
57

        

Robin Cohen vo svojom diele Global diasporas dopĺňa Safranovu charakteristiku 

o niekoľko ďalších poznatkov. K prvému bodu dodáva, že rozptyl z pôvodného centra je často 
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sprevádzaný traumatickým zážitkom, ktorý vytvára ľudovú pamäť o veľkej historickej 

neprávosti, ktorá celú skupinu spája. K predposlednému bodu poznamenáva, že okrem 

„zachovávania či obnovy“ vlasti je nutné pripustiť i pocit povinnosti voči jej samotnému 

tvoreniu. Toto zahŕňa i prípady „pomyselných vlastí“, ktoré len pripomínajú pôvodnú históriu 

a geografiu zrodenia diaspóry z toho najvzdialenejšieho bodu.
58

   

 Správne definovať pojem diaspóra sa javí ako skutočne zložitý problém. Napriek stále 

viac prevažujúcemu súhlasu používať tento pojem pre popis i inej migračnej skupiny ako 

židovskej diaspóry, sociológovia sa stále prú v dvoch otázkach ohľadne teórie diaspóry: Čo je 

diaspóra? a Kto je diaspóra? Inými slovami, patria všetky medzinárodné skupiny migrantov 

do diaspóry? Navyše, mali by sme diaspóru považovať za statický a nemenný jav, alebo sa 

neustále mení? A ak áno, ako a v akom smere, a prečo? Je zrejmé, že popularita tohto pojmu 

sa vzťahuje k stále narastajúcej dôležitosti reprezentácií „identity“ a „kultúry“ 

v medzinárodnej politike. Rozprava ohľadne tohto javu sa v posledných desaťročiach dostala 

k dvom extrémom: na jednej strane referuje o špecifickej migrácii Židov, ku ktorej došlo za 

veľmi výnimočných historických udalostí; zatiaľ čo na strane druhej je omnoho 

univerzálnejšie aplikovanie tohto výrazu na všetky typy migrácií a osídľovania za hranicami 

domorodých národných štátov, bez ohľadu na okolnosti migrácie.
59

   

 

2.5 Sikhská diaspóra: mýtus alebo skutočnosť?   

Do akej miery je však tento termín vhodný pre popis modernej migračnej skupiny, 

akou sú i sikhovia usídlení v zahraničných krajinách? Možno spojenie sikhov s Pandžábom 

ako s „pomyselným domovom“ nazývať diaspórou? Je totiž náročné rozlíšiť skúsenosti 

rozličných skupín nachádzajúcich sa mimo zeme svojho pôvodu, medzi ktorými sú utečenci, 

krátkodobí robotníci, vyhnanci dúfajúci v návrat domov a skupiny migrantov s rôznymi 

právami v zahraničných krajinách.  

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že prípad zahraničných sikhov na základe 

kritéria o „násilnom“ oddelení od ich vlasti v skutočnosti nemožno kvalifikovať ako diaspóru. 

Avšak tragické následky z kritického roku 1984 v Amritsare apelujú na možné porovnanie 

s tragédiou v Babylone, ktorej dôsledkom bolo zničenie Jeruzalemu v roku 586 pred Kristom. 

V prípade aplikovania Safronových a Cohenových kritérií sa zdá, že komunity zahraničných 
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sikhov spĺňajú podmienky diaspóry, a to rozptyl, zdráhavá asimilácia, boj o vlasť 

a udržiavanie aktívneho vzťahu s materskou krajinou.
60

 

Posledná fáza migrácie bola vyvolaná traumatickými udalosťami v Pandžábe, odkiaľ 

stovky sikhov ušli do zahraničia z dôvodu ohrozenia ich životov pre silné perzekúcie. Ako 

náboženská komunita, ktorá sa rozšírila z jedného centra do zahraničia, zdieľajú sikhovia 

spoločný pocit vysídlenia, zosilnený niekoľkými migráciami, ktoré podstúpili v 20. storočí. 

Prvou závažnou udalosťou bolo rozdelenie Pandžábu v roku 1947, ktoré vnieslo spúšť do 

životov miliónov ľudí, z ktorých sa stali utečenci prechádzajúci novovytvorené hranice Indie 

a Pakistanu za sprievodu nevídaného komunálneho násilia. Hoci väčšia časť emigrácie po 

roku 1947 bola ekonomická a dobrovoľná, je prijateľné sa domnievať, berúc na vedomie 

historický pohľad na celý proces, že bola súčasťou celkovej dislokácie, neistoty a násilia 

spôsobeného rozdelením provincie. Nasledujúci zlom, militantnosť v 80. rokoch, len prispel 

k ďalšej emigrácii.
61

  

 Bolo by veľkým omylom uchyľovať sa k zovšeobecňovaniu sikhskej migrácie 

a skúseností sikhov za hranicami Pandžábu. Sikhská migrácia v priebehu rokov nadobudla 

rôzne formy v závislosti na meniacej sa politickej a ekonomickej klíme v jednotlivých 

častiach sveta. Skúsenosti sikhov v diaspóre varírovali na základe toho, aké vzťahy udržiavali 

s domovským Pandžábom, s ich hostiteľskou krajinou a navzájom medzi sebou. Preto sikhské 

komunity na Malajskom polostrove a vo východnej Afrike, kde sikhskí migranti predstavovali 

klasickú strednú vrstvu v prevažne britských pluralitných spoločnostiach, boli veľmi odlišné 

od tých v Európe a Severnej Amerike, kde najranejší sikhskí migranti zastávali najmä profesie 

podomových predajcov  alebo nekvalifikovaných robotníkov.
62

  

Preto sa komunity sikhov na Malajskom polostrove a vo východnej Afrike značne 

odlišujú od tých európskych v dôsledku rozdielnosti kást a regionálneho pozadia migrantov, 

a tiež v rozličnej intenzite udržiavaných vzťahov s domovským Pandžábom. I skúsenosti 

sikhov v severnej Amerike sa podstatne líšia, keďže situácia neskorších urbanizovaných 

a vzdelaných imigrantov je neporovnateľná s tými, ktorí prišli na americký kontinent na 

počiatku 20. storočia ako robotníci. Podobne možno nahliadať na sikhov prichodiacich 

z východnej Afriky do Británie v porovnaní s imigrantmi, ktorí do západnej Európy prichodili 

priamo z Pandžábu. Navyše, v súčasnej dobe je v mnohých krajinách prítomná tretia i štvrtá 

generácia sikhov, ktorých skúsenosti a vzťahy s Pandžábom sú značne iné oproti raným 
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imigrantom. Nemožno zabúdať ani na nevídaný fenomén posledných rokov, kedy pribudlo 

mnoho takzvaných „bielych“ konvertitov k sikhizmu práve z krajín západného sveta, ktorých 

miesto v sikhskom spoločenstve a vlastná perspektíva sa môžu odlišovať od pandžábskych 

sikhských imigrantov a ich potomkov.
63

 Sme teda v plnej miere konfrontovaní s diaspórou 

nemalej vnútornej diverzity.           
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3 História sikhskej migrácie do Veľkej Británie  

Situovaný na ceste z Kábulu do Dillí, Pandžáb, domov sikhov, bol odjakživa svedkom 

miešania rôznych rás a kultúrnych tradícií. Po storočia zažíval vlny nájazdníkov – či už to boli 

Árjovia, Afganci alebo Mughalovia. Obchodníci rozličného pôvodu – afganského, párskeho, 

perzského a iných – pôsobili v pandžábskych mestách, sprostredkujúc obchod medzi povodím 

Indusu, Perziou a Stredným východom. Napriek týmto skutočnostiam je história sikhskej 

emigrácie svojím charakterom pomerne moderným fenoménom, ktorého pôvod siaha 

k ustanoveniu britskej vlády v Pandžábe. Obyčajne sa delí na dve hlavné fázy: koloniálnu 

a post- koloniálnu emigráciu. Špeciálnu pozornosť si však zaslúži i obdobie po roku 1984, 

keďže v tomto čase unikalo z Pandžábu pred násilím množstvo utečencov. Značné ťažkosti sa 

objavujú pri snahe presne vytýčiť komplexnú emigračnú mapu sikhskej diaspóry. Významné 

trhliny sú badateľné v poznaní usídľovania sikhov v Európe a na Ďalekom východe, no najmä 

v Austrálii, Thajsku a v Indonézii, avšak v prípade Malajzie, Nového Zélandu, Severnej 

Ameriky i Veľkej Británie je situácia o poznanie lepšia.
64

 

Migrácia je súčasť pandžábskeho dedičstva. Bola podstatnou súčasťou života 

v centrálnom Pandžábe už od 19. storočia, kedy mladí muži začali prvýkrát objavovať 

ekonomické príležitosti za hranicami Pandžábu. Pre niektorých z týchto migrantov ich 

plánovaná dočasná neprítomnosť v rodnom kraji vyústila v celý život strávený v zahraničí. 

Ako dôsledok tam, kde to okolnosti umožnili, pandžábski usídlenci napokon posielali pre 

svoje manželky, deti, rodičov a iných príbuzných, aby sa k nim pridali a žili s nimi. Dnes je 

v mnohých dedinách v centrálnom Pandžábe realitou, že plná tretina alebo i viac z lokálnej 

populácie pobýva za hranicami domova. A tak na početných miestach v Severnej Amerike, 

západnej Európe, východnej Afrike, juhovýchodnej Ázii a v Pacifiku možno nájsť pulzujúce 

sikhské komunity pôsobivej historickej hĺbky.
65

    

To, čo bolo pre sikhov existenčnou dilemou, teda ako byť dobrým sikhom v diaspóre 

je pre bádateľov analytickou otázkou – ako popísať a vysvetliť tak rozličné skúsenosti sikhov 

v diaspóre? Do akej miery a pomocou akých prostriedkov pandžábske hodnoty pokračujú 

v reprodukcii v komunitách sikhskej diaspóry? Ako veľmi boli sikhovia v jednotlivých 

oblastiach ovplyvnení a stotožnení s miestnymi zvykmi? A konečne, čo, pokiaľ niečo, je 

charakteristické pre skúsenosti sikhov ďaleko od rodného Pandžábu?  

Sikhská migrácia z Pandžábu do Británie a do iných zahraničných zemí  

odzrkadľovala meniace sa podmienky v Pandžábe a tiež premenlivé možnosti v zahraničí. 
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Vidiecka zadlženosť, populačné nárasty, prírodné pohromy a politický nepokoj sú zvyčajne 

považované za hlavné faktory, ktoré prinútili sikhov opustiť Pandžáb. Tradícia vojenskej 

služby v britských kolóniách im rozšírila mnohým mužom rozšírila obzory, a inak to nebolo 

ani so správami, ktoré k nim prúdili od dodávateľov práce, lodných agentov a navrátiacich sa 

migrantov. Toto by však príliš zjednodušovalo a zovšeobecňovalo proces migrácie, ktorá 

vždy ovplyvňovala odlišné segmenty sikhskej populácie rôznymi spôsobmi a v rozličnom 

čase.
66

         

Z približne jedného milióna sikhov v zahraničí žijú viac ako tri štvrtiny len v troch 

krajinách, menovite v Británii, Kanade a v Spojených štátoch amerických.
67

 Pre túto 

komunitu je podiel zahraničnej populácie pomerne prekvapivý a omnoho väčší, než v prípade 

ktorejkoľvek inej skupiny, s výnimkou Gudžarátcov či pakistanskej komunity Mirpuri.
68

 

Žiadna iná indická provincia nevyslala tak veľa svojich obyvateľov do zahraničia, najmä 

počas uplynulých štyroch dekád.
69

  

Podľa posledného cenzu, ktorý sa vo Veľkej Británii konal v marci roku 2011 žije 

v Anglicku a Walese 423 158 sikhov, čo je približne 0,7% populácie. V dnešnej dobe sa až 

70% z nich považuje za Britov alebo britských sikhov
70

 (tí žijúci v Škótsku za škótskych 

sikhov).
71

 Pre porovnanie, len 1% sikhov sa identifikuje ako britskí Ázijci a 9% sa považuje 

len za sikhov, bez určenia konkrétnej národnosti.
72

    

Na nasledujúcich stranách budú načrtnuté jednotlivé etapy migrácie sikhov do Veľkej 

Británie, počínajúc polovicou 19. storočia a koncom 20. storočia končiac. Každá jedna fáza sa 

vyznačovala svojskými motívmi, ktoré sikhov nútili opúšťať svoje domovy, a vo väčšine 

prípadov relatívne štandardný životný štýl, a vydať sa do neznámeho sveta, ktorý bol veľakrát 

nehostinný a nekompromisný k ich odlišnej etnickej a náboženskej identite.    
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3.1 Raná pandžábska migrácia  

3.1.1 Motívy ranej migrácie  

Základná otázka, ktorá musí byť zodpovedaná, je tá, prečo sikhovia začali migrovať 

v druhej polovici 19. storočia, a prečo sa v tom rozhodli pokračovať vždy, keď sa naskytla 

vhodná príležitosť. Osobným motívom sa vo väčšine prípadov mohla stať nevyhovujúca 

ekonomická situácia, avšak v skutočnosti je potreba hľadať komplexnejšiu odpoveď, pretože 

výraz „chudoba“ nepredstavuje adekvátne vysvetlenie impulzu, ktorý viedol k emigrácii. 

Ďalšou pomerne ťažko zodpovedateľnou otázkou je, prečo tak značný počet migrantov 

dokázateľne pochádzalo práve z troch susedných dištriktov vo východnom Doábe. Do tretice 

nás skúmanie motívov migrácie v tomto období dostáva späť do pandžábskej spoločnosti, 

pretože úvahy o základných príčinách migrácie sú úzko spojené i s klasickými hodnotami 

pandžábskej spoločnosti a s tradičnými povolaniami migrantov, čo nás priamo vedie k otázke 

ich kastového pôvodu. Z uvedeného je očividné, že s ranou fázou pandžábskej migrácie je 

spojených hneď niekoľko nejasností. 

 Migrácia z oblasti severozápadnej Indie sa s určitosťou nezačala v druhej polovici 19. 

storočia, ale už o mnoho storočí predtým a pokračuje dodnes. Migrácia je nedielnou súčasťou 

pandžábskej spoločnosti. Raná migrácia zahŕňala najmä príslušníkov obchodníckych kást, 

ktorý cestovali do okolitých indických regiónov za pracovnými príležitosťami a vytvárali tak 

rozsiahle obchodné siete. Zahraničnú migráciu, ktorá svojho vrcholu dosiahla v období po 

skončení druhej svetovej vojny, tak možno považovať za pokračovanie tejto starej tradície.
73

   

 

3.1.2 Príčiny migrácií z oblasti Doábu  

Oblasť Doábu leží medzi riekami Bjás a Satladž, a zahŕňa dištrikty Džalandhar, 

Kapurthala a Hošiarpur
74

. Najviac migrantov putujúcich do Veľkej Británie pochádzalo práve 

z tejto oblasti. Jedná sa o pomerne bohatý región s prepracovaným zavlažovacím systémom, 

ktorý z tamojšej krajiny vytvára úrodnú zem.
75

 Za takýchto okolností je teda skutočnosť, že 

veľké percento migrantov pochádzalo práve z tejto oblasti, skutočne zaujímavá. Faktom je, že 

práve v oblasti východného Doábu bol väčší nedostatok dostupnej úrodnej pôdy, než 

v ostatných častiach Pandžábu. Ďalšou príčinou vysťahovalectva z tejto oblasti bol určite 
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i zvyk prerozdeľovania dedičstva praktizovaný komunitou džátov
76

 – zvyk, na základe 

ktorého zostával v každej rodine určitý počet synov bez rentabilného majetku. Fyzicky zdatní 

a silní sikhskí muži si však v takomto prípade dokázali poľahky nájsť alternatívny zdroj 

príjmov, a to prácu v armáde, v kanálových kolóniách
77

 či v zahraničí. Po určitom čase 

strávenom mimo domov sa napokon mohli vrátiť do rodnej dediny s uspokojivým 

zárobkom.
78

  

Otázka nedostatku úrodnej pôdy v oblasti Doábu sa však javí ako komplexnejšia, 

pretože túžba po kúpe pôdy nepochybne podnecovala emigráciu v tomto období. V kontexte 

vidieckeho Pandžábu to však indikuje niečo viac ako len prostú chudobu. Skutočne nemajetní 

obyvatelia by totiž len zriedka, ak vôbec, siahli po tak riskantnom riešení ich zúfalej situácie. 

Preto sa zdá, že emigrácia bola typickou stratégiou tých, ktorí boli tradične malými vlastníkmi 

pôdy, ale ktorí potrebovali finančné prostriedky, aby tento cieľ dosiahli. Medzi zahraničnými 

emigrantmi teda dominovali primárne tí, ktorí neboli ani úplne nemajetní, ani príliš 

zámožní.
79

 

 

3.1.3 Kultúrne pozadie ranej migrácie 

Hoci ekonomické faktory mali nepochybne dôležitú rolu v sikhskej migrácii, svoju 

úlohu zohrávali i tie kultúrne. Inak totiž nemožno vysvetliť skutočnosť, že i pomerne 

zámožné rodiny cítili potrebu zaistiť si spojenie so zahraničím. Pôda samotná predstavovala 

primárny zdroj hrdosti, najmä v prípade džátov. Koncept cti dotvára motivácie pandžábskej 

migrácie a vnímanie skúseností migrantov v Británii.  

Situácia migranta, ktorá v cudzom prostredí podnecovala myšlienky na nový život, ho 

pripútavala viac ku kultúrnemu konceptu cti, najmä v prípade, že udržiaval neustálu 

komunikáciu s rodnou dedinou a členmi rodiny. Tento systém získavania a udržiavania si cti 
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slúžil ako zdroj sociálnej motivácie a ako mechanizmus sociálnej kontroly.
80

 Rodiny 

efektívne využívali migráciu ako prostriedok riadenia svojho verejného imidžu. Úspešný 

migrant dokázal pozdvihnúť prestíž nielen svojej osoby, ale i celého príbuzenstva. Súkromné 

záležitosti rodiny boli záujmom celej komunity. Pokiaľ sa jednotlivec nesprával v zahraničí 

náležite, nedehonestoval tým len svoju rodinu, ale prípadné sankcie voči jeho osobe si malo 

právo uplatňovať celé spoločenstvo. Udržiavanie individuálnej a spoločenskej vážnosti 

predstavovalo nielen medzi vidieckymi Pandžábcami v Británii základnú povinnosť.
81

  

Migrácia sa vo väčšine prípadov týkala mladých, najmä slobodných mužov majúcich 

priemerné vzdelanie a priemerné finančné zdroje, ktorí mohli inak viesť pomerne komfortný 

život v ich rodnej dedine, no i tak si zvolili emigráciu ako preferovanú alternatívu. Takéto 

rozhodnutie bolo samozrejmé podporované i pôvodnou domnienkou, že čas strávený 

v zahraničí bude limitovaný.
82

  

 

3.1.4 Dalíp Singh:  Čierny princ Británie  

Historiografia etnických minorít v Británii rozoznáva druhú svetovú vojnu ako predel, 

ktorý predznamenal počiatok masovej migrácie. Pred rokom 1945 sa juhoázijská populácia 

v Británii skladala predovšetkým z „opatrovateliek, námorníkov a princov,“ ktorí však boli 

len prechodnými návštevníkmi.
83

 Základným sikhským elementom v tomto obyvateľstve bol 

princ, ktorého prítomnosť v krajine významným dielom prispela k položeniu základov 

sikhsko-britských vzťahov už počas viktoriánskej éry. Okrem aristokratov Britániu 

navštevovali študenti, cestovatelia, vojaci a robotníci. Pred príchodom princa Dalípa Singha 

do Británie v roku 1854 sa neobjavujú žiadne skoršie správy o prítomnosti sikhov v krajine.
84

 

V roku 1843 po násilných prevratoch v Pandžábe spôsobených smrťou Randžíta 

Singha, sa jeho jediný žijúci syn, vtedy päťročný Dalíp Singh stal mahárádžom. V dôsledku 

anektovania Pandžábu britskou Východoindickou spoločnosťou v roku 1849 bol nútený vzdať 

sa všetkých nárokov na Láhaurské kráľovstvo. Podstatná časť láhaurského pokladu a štátneho 

majetku bola prevezená do Londýna – vrátane slávneho diamantu Koh-i-noor, „daru“ od 

„oddaného láhaurského služobníka“ Jej Výsosti kráľovnej Viktórii.
85

 Vo veku desiatich rokov 
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bol Dalíp Singh oddelený od svojej matky Rání Džindán Kaur, o ktorej sa Briti domnievali, 

že by mala na syna zlý vplyv, a spolu s opatrovateľkou bol vykázaný do exilu v odľahlom 

provinčnom meste Fategarh na severe Indie. Vzdelanie mladého monarchu zverili do rúk 

doktorovi Loginovi, lekárovi a oddanému kresťanovi pochádzajúcemu zo Škótska.
86

  

Vzdialený od svojho domáceho kultúrneho okruhu žil v prevažne kresťanskej 

domácnosti, a tak pod Loginovým vplyvom Dalíp Singh ako prvý indický monarcha 

konvertoval na kresťanstvo.
87

 Zakrátko na to mu generálny guvernér Indie, lord Dalhousie, 

udelil povolenie odcestovať do Londýna. V cudzej krajine pôsobil Dalíp Singh sprvu veľmi 

izolovane, avšak jeho exotický a vznešený pôvod mu otvorili dvere do vysokej spoločnosti. 

Vďaka dobrým známostiam bol predstavený samotnej kráľovnej Viktórii, na ktorú mladý 

aristokrat urobil pozoruhodný dojem a zanedlho sa stal jej favoritom. Kráľovná ho pozvala, 

aby strávil prázdniny spolu s kráľovskou rodinou v ich sídle v Osborne, kde sa ešte viac utužil 

ich vzťah.
88

  

Bol mu udelený titul európskeho „princa“ a ročná renta v hodnote 25 000 libier od 

britskej Východoindickej spoločnosti. Jeho prvým bydliskom sa stal hrad Menzies 

v škótskom Perthshire, kde si postupom času získal obľúbenosť medzi miestnou šľachtou aj 

vďaka tomu, že sa neváhal odievať do kiltu, tradičnej škótskej sukne, a netajil sa ani svojou 

záľubou v poľovaní a streľbe, ktoré boli populárnou zábavou viktoriánskeho Anglicka.   

V roku 1860 navštívil Dalíp Indiu, aby videl svoju chorľavú matku, ktorá sa s ním v roku 

1861 vrátila do Británie a dožila tam posledné dni. Zomrela v lete roku 1863. V tom istom 

roku, kedy cestoval späť do Indie, aby tam vykonal zádušné obrady za zosnulú, sa na ceste 

späť do Británie v Adene oženil s Bambou Müller, kresťankou nemecko-etiópskeho pôvodu.
89

 

Po návrate do Británie žil spolu s manželkou a deťmi v Elveden Hall v Suffolku.
90

 

V polovici 80. rokov doviedol Dalípa jeho extravagantný životný štýl, spojený 

s pretrvávajúcou poľnohospodárskou krízou k príkrej roztržke s Ministerstvom pre Indiu 

ohľadne jeho ročnej renty. O priebehu sporu verejnosť informoval časopis Times. V roku 
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1886 sa Dalíp vydal  spolu s rodinou do Indie so zámerom získať späť svoje „stratené 

kráľovstvo,“ ale v Adene bol zadržaný.
91

 Vzdal sa kresťanskej viery a opäť sa prinavrátil 

k sikhizmu. Zatiaľ čo jeho rodina sa následne vydala späť do Británie, Dalíp Singh uprchol do 

Paríža, kde sa zaplietol do komplikovanej siete intríg s Ruskom a inými európskymi silami, 

aby sa mohol znova domôcť svojho strateného kráľovstva. V dôsledku silnejúceho tlaku 

z náročného života v exile a neustáleho dohľadu z britskej strany Dalípovi Singhovi náhle 

zlyhalo srdce. Zomrel v parížskom hoteli v roku 1893 vo veku 55 rokov.
92

  

Napriek jeho snahám stať sa skutočným Britom, Dalíp Singh nikdy v živote neprestal 

byť indickým aristokratom, o čom svedčí i jeho neskoršia opätovná konverzia k sikhizmu. Na 

obrazoch bol maliarmi vyobrazovaný vo všetkej sláve ako právoplatný sikhský vládca 

Pandžábu – nosil turban, kráľovský pečatný prsteň a šperky z láhaurského pokladu, vrátane 

legendárneho diamantu Koh-i-noor, večného symbolu zvrchovanosti a moci.
93

   

Viac ako storočie po svojej smrti vzbudzuje posledný sikhský mahárádža v očiach 

sikhov nehynúci záujem. V súčasnosti sa z neho stala ikona pre dnešnú generáciu mladých 

britských sikhov, hmatateľným spojením s kráľovskou rodinou, pripomienkou britsko-

sihského vzťahu. Dôležitosť Dalípa Singha ako „anglického šľachtica“ spolu s oslavou jeho 

pamiatky sikhskou komunitou prekonávajú protiklady medzi mestským multikulturalizmom 

a vidieckou homogenitou. Ako knieža z Elvedenu dokázal Dalíp zneškodňovať všetky pokusy 

učiniť z vidieckeho spôsobu života či lovu staromódne anglické zvyky zakorenené 

v tradíciách minulosti. V skutočnosti vyvracal kontrasty medzi krajinou a mestom, ktoré 

vytvárali britský spôsob života od raných čias.
94

  

Je pozoruhodné sledovať ostré hranice, ktoré sprevádzajú debaty o vymedzení 

komunity, o tom, čo to pre imigrantov skutočne znamená byť „britský.“ V lete roku 1999 

princ Charles v Thetforde slávnostne odhalil sochu Dalípa Singha, ktorá pripomína anglo-

sikhské dedičstvo.
95

 V časoch, kedy komunita britských sikhov usiluje o nájdenie novej 

identity – takej, ktorá by presahovala všedný obraz migrantov, predstavuje odkaz Dalípa 
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Singha jednak stály symbol spojenia britských sikhov s touto krajinou, ale i potenciál pre 

možný nesúhlas či rebéliu.
96

    

 

3.1.5 Sikhskí vojaci v službách Británie počas prvej svetovej vojny  

Väčšina ranej sikhskej migrácie, ktorá sa odohrala na prelome 19. a 20. storočia bola 

produktom postavenia Indie v britskom impériu. Od 80. rokov 19. storočia, v dôsledku správ 

prichádzajúcich do pandžábskych dedín od sikhských mužov slúžiacich v britských 

vojenských oddielov na rôznych miestach v južnej, juhovýchodnej a východnej Ázii, začal 

byť svet za hranicami Indie vnímaný ako miesto potenciálnych možností. V tom istom čase sa 

v centrálnom Pandžábe už objavovali známky populačného nárastu a nedostatku pôdy. Služba 

v armáde predstavovala príhodnú šancu pre tých, ktorí nevlastnili dostatočne veľký diel pôdy 

na obživu rozvetvenej rodiny.
97

 

Sikhovia boli Britmi považovaní za jednu z najdôležitejších „bojových rás“ vďaka 

dlho trvajúcej hrdinskej tradícii sikhizmu. Sikhovia slúžili vo vojskách britskej 

Východoindickej spoločnosti už od čias ovládnutia Láhaurského kráľovstva v 40. rokoch 19. 

storočia. V časoch vypuknutia Veľkého indického povstania v roku 1857 sikhovia preukázali 

Britom pomoc a bojovali statočne proti povstalcom. Ich lojalita bola cenená a odmenená tým, 

že sa z nich stal „základný nosník novej štruktúry“ indickej armády po roku 1859.
98

 

V časoch veľkej slávy britského impéria sa sikhskí vojaci tešili mimoriadnej 

obľúbenosti zo strany britských kolonizátorov pre ich hrdinskú silu a nezlomné odhodlanie. 

Bojovali na strane impéria proti kmeňovým vzburám, ktoré s pravidelnosťou zachvacovali 

afganskú hranicu.
99

 1.januára 1904 bolo na základe skúmania kastového zloženia indickej 

armády zistené, že z celkového počtu 152 846 vojakov je 30 975 sikhov. Sikhovia teda 

predstavovali približne 20% armády, čo bol ďaleko väčší podiel, než tvorili v rámci celej 

indickej populácie.
100

 Počas prvej svetovej vojny bojovalo na strane Británie v indickej 

armáde približne 1,2 milióna indických dobrovoľníkov, čím tvorili najväčšiu dobrovoľnícku 

armádu bojujúcu vo veľkej vojne. Podiel sikhov v tejto armáde činil 22%.
101
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Sikhovia, podobne ako iné indické vojenské komunity, poväčšine slúžili v značne 

segregovaných subjednotkách.
102

 V Európe slúžili v troch sikhských regimentoch a tiež 

v mnohých samostatných rotách či vo vojenských eskadrách v iných regimentoch. 

Rozhodnutie poslať indické vojenské oddiely do Európy bolo pomerne kontroverzné i z toho 

dôvodu, že pred rokom 1914 neboli indickí vojaci nikdy „postavení do boja proti bielemu 

nepriateľovi“.
103

                      

Britská verejnosť mala v tomto období vytvorený pomerne pozitívny, hoci možno nie 

celkom dobre informovaný obraz o sikhských vojakoch. Vysokí, s turbanom a nápadnou 

bradou, sikhovia nepôsobili len impozantne, ale tiež veľmi nápadne. Briti ich vnímali ako 

„najznámejších bojovníkov Indie, snáď s výnimkou Gurkhov“.
104

 Významným dôsledkom 

pobytu sikhských vojakov v západnej Európe, vrátane Británie, počas prvej svetovej vojny 

bolo to, že v listoch, ktoré vojaci posielali rodinám domov do Pandžábu vyjadrovali svoje 

dojmy zo života na Západe. Pocity zúfalstva zo zákopovej vojny dopĺňali obdivné slová 

ohľadne moderného industriálneho sveta.
105

 Zdá sa, že obdivovali mnohé aspekty európskeho 

života. Možno teda predpokladať, že podobné správy do veľkej miery podnecovali záujem 

sikhov v Pandžábe o Britániu, a nasmerovali ďalšie kroky migrantov z tejto oblasti.  

 

3.1.6 Bhatrovia:  pionieri sikhského osídlenia v Británii  

Zatiaľ čo väčšina princov, vojakov a študentov sa po určitom čase vrátilo späť do 

Indie a na britskú verejnosť mali len nepatrný vplyv, mnohí z nich si domov odnášali oveľa 

pozitívnejší dojem z tamojšieho života, než aký nadobudli v britskej Indii.
106

 Prvé kroky 

k trvalému sikhskému usídleniu v Británii učinili ľudia bez aristokratického lesku a mimo 

zraky imperiálnych pánov. Medzi prvými, ktorí proces migrácií naštartovali, boli bhatrovia 

pochádzajúci z dištriktu Sialkót v západnom Pandžábe.
107

 Začiatkom 20. rokov 20. storočia 

bola v oblasti glasgowského Andertonu a Port Dundas vytvorená kolónia pandžábskych 
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moslimov, ktorých krátko na to nasledovali bhatrovia. V polovici 30. rokov sa pár stoviek 

sikhov z tejto kasty rozšírilo i do Walesu, severného Anglicka a Škótska. Čoskoro sa 

ustanovil cyklus pravidelných návštev do Indie nasledovaný príchodom ďalších migrantov. 

V rokoch 1939-1940 bolo v Glasgowe registrovaných 37 sikhov. Hoci hlavnými oblasťami, 

kde sa usídľovali, boli pobrežné mestá Walesu, severné Anglicko a Škótsko, kolónie bhatrov 

sa rozšírili i do Manchesteru (najmä do časti Moss Side), Birminghamu a Peterboroughu.
108

 

Malá komunita bhatrov bola sebestačná. Venovala sa svojmu tradičnému povolaniu, a to 

podomovému predaju oblečenia. Do 20. rokov si vo veľkých mestách zaistili ekonomickú 

oporu, no čoskoro ich nasledovali a eventuálne i prečíslili sikhovia z iných kást.
109

  

Medzivojnové roky boli svedkami nielen migrácie bhatrov, ale i prvých náznakov 

migrácie z oblasti Doábu, ktorá sa mala časom stať základom pre väčšinu sikhskej migrácie 

po roku 1945. Thákur Singh z dediny Haripur, ktorý prišiel v roku 1926 a pobýval v Škótsku, 

bol pravdepodobne prvým sikhom z Doábskeho regiónu, ktorý sa usadil v Británii.
110

 Zatiaľ 

čo niektorí muži nasledovali príklad bhatrov a usádzali sa na severe a v Škótsku, iní 

objavovali priemyselné mestá v časti Midlands. Coventry bolo prvé midlandské mesto s 

výraznejším počtom Pandžábcov, ktorí bývali v jeho severných dištriktoch. Do konca druhej 

svetovej vojny bol počet permanentných sikhských usadlíkov v Británii pravdepodobne okolo 

1 000, ale určite nie viac ako 2 000. Väčšina žila pomerne izolovaným spôsobom života s len 

malými náznakmi komunálnej organizácie, s výnimkou špeciálnych náboženských 

zhromaždení.
111

 Dôsledok tejto obmedzenej ranej migrácie bolo posilnenie stereotypov 

o obyvateľoch južnej Ázie (a o iných neeurópskych migrantoch) ako o chudobných, 

nekvalifikovaných a vhodných len na nízku manuálnu prácu.
112

  

Zistiac, že Británia predstavuje výnosnú oblasť, s možnosťou prevádzkovať v nej 

vlastný obchod, k prvým imigrantom sa pripájalo čoraz viac ich príbuzných. V druhej 

polovici 30. rokov minulého storočia sa medzi migrantmi ustanovil paralelný proces 

reťazovej migrácie. Avšak vzhľadom na pomerne nepriaznivé okolnosti stavu miestnej 

ekonomiky – prinajmenšom v porovnaní s miestami ako Barma, Thajsko, Hong Kong či 

východná Afrika, kde sikhovia tiež hojne migrovali – prúd prisťahovalcov nebol v tomto 

období príliš značný. Napriek tomu ich počty stabilne rástli, takže na konci 30. rokov boli vo 

väčšine britských prístavov a v mnohých industriálnych mestách malé sikhské  kolónie. Je 

však veľmi ťažké určiť presné počty sikhov, ktorí v tom čase v Británii pobývali, ale 
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pravdepodobne ich nebolo viac ako pár tisíc. Čo sa týka kastového zloženia, bhatrovia 

a džátovia tvorili zhruba rovnaký počet, hoci vzhľadom na stále pomerne nízky počet 

migrantov, kasty a sektárske odlišnosti neboli až tak príznačné ako je tomu dnes. Izolovaní 

v cudzej zemi, všetci Pandžábci – či už hinduisti, moslimovia alebo sikhovia – mali tendenciu 

k väčšej kooperácii.
113

 

 

3.2 Smerom  k prvej masovej migrácii (1945-1962)  

Krátko po skončení druhej svetovej vojny stále takmer nič nenasvedčovalo tomu, že 

by sa Británia mala stať magnetom pre sikhskú migráciu. Z historického hľadiska bola 

imigrácia vždy prísne regulovaná a rasová diskriminácia hlboko zakorenená v britskej 

imigračnej politike. Stav povojnového priemyslu v Británii však vykazoval akútny nedostatok 

pracovnej sily. Spolu so zostúpením železnej opony na východnú Európu tak priemyselný 

boom prilákal do krajiny migrantov z krajín Nového Commonwealthu
114

, ktorí zakrátko 

zabrali voľné pracovné miesta v oblasti priemyslu.
115

  

Imigrácia pracovných síl nebola v Británii v žiadnom prípade nezvyčajným 

fenoménom, obzvlášť v priemyselných centrách. Každé obdobie rapídnej priemyselnej 

expanzie počas 19. storočia bolo sprevádzané akútnym nedostatkom nekvalifikovanej 

manuálnej sily, a vzniknutý nedostatok bol zapĺňaný náborom ľudí z okolitých oblastí, 

najskôr prevažne z vidieka, neskôr i z Írska, a následne z východnej Európy. Avšak 

s príchodom povojnového ekonomického boomu tieto tradičné zásoby nevyhnutnej pracovnej 

sily viac nestačili, v dôsledku čoho nemali zamestnávatelia inú možnosť, než si osvojiť 

osvietenejší postoj k náboru pracovníkov, čo viedlo k základným zmenám. Zatiaľ čo 

spočiatku bolo pre ľudí inej ako bielej pleti, ktorí sa dostali do Británie, prakticky nemožné 

preniknúť do miestneho pracovného trhu, zrazu sa im začali naskytovať nové a dovtedy 

nepoznané príležitosti. A hoci bol tento stav spočiatku vnímaný ako dočasný – či už 

migrantmi alebo zamestnávateľmi –, stal sa spúšťačom procesu spätnej kolonizácie.
116
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Prechod od podomového predaja k zamestnaniu v oblasti priemyslu sa v podstate začal 

už počas vojnových rokov, no sotva bolo isté, že je jednoduché získať prácu v priemysle, 

správy o tom sa rýchlo rozšírili do Pandžábu. Výsledkom bol dovtedy nevídaný nárast 

migrácií do Británie, ktorý trval až do ustanovenia imigračných kontrol v 60. rokoch.
117

  

Zákon o britskej národnosti (British Nationality Act) z roku 1948, schválený ako 

odozva na indickú nezávislosť, umožnil všetkým obyvateľom Commonwealthu usídliť sa 

a pracovať v Británii, a poskytol tak stimul pre regulárnu migráciu. Začiatkom 50. rokov sa 

dopyt po pracovnej sile dramaticky zvyšoval. Práve v tomto období bol zaznamenaný 

významný príliv migrantov z Indie, z ktorých mnohí boli práve sikhovia.
118

  

 

3.2.1 Charakter reťazovej migrácie    

Do roku 1962 do Británie prichádzali prevažne samotní, slobodní, mladí muži, ktorí 

hľadali bohatý zárobok, aby sa po istom čase mohli vrátiť späť domov. Výber miesta, kde sa 

noví prišelci usádzali, bol podmienený dvoma skutočnosťami: prítomnosťou príbuzenstva 

či známych, a dostupnosťou práce.
119

 Títo muži boli z veľkej časti nedostatočne vzdelaní 

poľnohospodári a robotníci, a britské prostredie k nim bolo vo všeobecnosti neprívetivé, 

a preto sa sikhskí migranti najčastejšie stretávali s prejavmi rasizmu a nedôvery. Takáto 

diskriminácia ich v značnej miere izolovala od väčšinovej spoločnosti a vytvorila mnohé 

bariéry k ich kariérnemu rastu, preto sa ich pracovné uplatnenie obmedzovalo len na nízko 

platené pracovné pozície, ktoré zväčša samotní Briti odmietali vykonávať, pretože ich 

považovali za podradné a príliš fyzicky náročné.
120

 

V tomto období došlo k zásadnej zmene podoby migrácie: nejednalo sa viac 

o individuálnu záležitosť. Namiesto toho nadobudla formu dobre organizovanej reťazovej 

migrácie, v ktorej centrálnu rolu zohrávala príbuzenská reciprocita. Absolútna väčšina 

imigrantov sa do Británie v tomto období dostávala skrze kanále vybudované ich 

predchodcami. Príbuzní a priatelia sponzorovali takmer všetkých imigrantov. Títo, z ktorých 

mnohí sa stali známi vďaka sponzorstvu celých dedín v Pandžábe, vybudovali spoľahlivú 

oporu pre ďalších migrantov v mestách ako Coventry, Birmingham, Leicester, Gravesend 

a Glasgow.
121
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Lojalita sa zvyčajne primárne vzťahovala k priamym príbuzným. Bratia pomáhali 

bratom získať prácu, pričom preferovali pracovať spolu. Keď pandžábsky imigrant potreboval 

prácu, každý jeho príbuzný, kdekoľvek v Británii sa nachádzal, mu pomáhal nejakú nájsť, 

najmä ak ich rodinné puto bolo silné alebo ak pochádzali z rovnakej dediny. Sociálne putá 

medzi mužmi boli pevné, a tak sa správy o pracovných príležitostiach šírili rýchlo.
122

 

Integrácia nových prichodiacich tak bola harmonická a promptná. V tomto procese možno 

poľahky badať prvé kroky k budovaniu sikhskej komunity v Británii.  

Neskôr sa proces reťazovej migrácie urýchlil a preferovanými lokalitami sa stali West 

Midlands (Birmingham, Walsall, Wolverhampton), Západný (Southall, Slough, Ealing) 

a Východný (East Ham, Barking, Forest Gate) Londýn, Gravesend, Bedford, Derby, 

Bradford, Leeds, Nottingham, Glasgow, Manchester, Scunthorpe a Huddersfield. V týchto 

mestách nebolo náročné získať prácu v oblasti priemyslu, najmä po tom, ako mnohí 

zamestnávatelia začali preferovať sikhských mužov na základe ich povestnej schopnosti tvrdo 

a neúnavne pracovať, alebo vďaka osobným kontaktom s Pandžábom, často skrze armádu.
123

    

 

3.2.2 Náboženské a kastové kompromisy  

So vstupom na britský pracovný trh si však sikhskí imigranti postupne osvojovali 

i nový životný štýl. Klasickým rituálom bolo ostrihanie si vlasov a brady, ako i odloženie 

turbanu, ktoré sa k novej identite priemyselných pracovníkov nehodili.
124

 V týchto časoch sa 

muži, najmä džátovia, dopúšťali podobných kompromisov voči niektorým kultúrnym 

hodnotám veľmi často, keďže sa chceli čo najvernejšie pripodobniť britskému prostrediu. 

Neobvyklé  nebolo ani spoločné nažívanie mužov rôznych kást pod jednou strechou, kedy sa 

kastové priehrady v preplnených príbytkoch stávali nebadateľné. Túto situáciu zmenil až 

príchod žien a detí po roku 1962. No i keď na pracovisku neboli kastové rozdielnosti zrejmé, 

možno súdiť, že vnútorná predpojatosť príslušníkov vyšších kást voči tým z kást nižších bola 

stále živá.
125
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3.3 Reštrikcie imigrácií do Británie (1962-1972)  

Koncom 50. a začiatkom 60. rokov sa domáca populácia Británie začala čoraz viac 

obávať o svoje pracovné miesta a domovy a toho, že ich krajinu „zaplavia“ cudzinci, čo by 

ohrozilo „čistotu ostrovnej rasy.“
126

  

Keďže dopyt po práci v priemyselných oblastiach sa neustále zvyšoval a postupne 

dosahoval svojho vrcholu, veľká časť pôvodne dočasných migrantov sa razom premenila na 

trvalých usadlíkov, hoci mnohí mohli stále veriť v prípadný návrat do rodnej zeme. 

Počiatkom 60. rokov bol zaznamenaný pomalý nárast nezamestnanosti, ktorý sa vystupňoval 

ešte v 70. rokoch, a práve migranti boli tí, ktorí dopady tohto javu pocítili najneprimeranejšie. 

Napriek tomu, že v 50. rokoch boli priam priťahovaní vidinou rýchleho zárobku v priemysle, 

ktorý trpel zúfalým nedostatkom potrebnej pracovnej sily, teraz museli znášať stále menšiu 

a menšiu schopnosť zamestnávateľov prijímať nových ľudí. Tlak na pracovnom trhu, ktorý 

sprevádzal začiatok 60. rokov a akceleroval v 70. rokoch, bol hlavným dôvodom, pre ktorý 

bolo tak veľké množstvo imigrantov z krajín Commonwealthu nútených meniť svoje pôvodné 

plány o včasnom návrate domov, no len skutočne málokto dokázal v tom čase predpovedať, 

že britská ekonomika stojí pred vážnou ekonomickou krízou.
127

  

 

3.3.1 Zákon o imigrantoch z Commonwealthu (1962)  

Dramaticky sa zvyšujúci počet migrantov z krajín Commonwealthu usilujúcich 

o vstup do Británie na začiatku 60. rokov vyústil v prijatie Zákona o imigrantoch z 

Commonwealthu (Commonwealth Immigrants Act) v roku 1962.
128

 S platnosťou od 1. júla 

1962 mali byť všetci obyvatelia členských krajín Commonwealthu podriaďovaní imigračnej 

kontrole a predpísané obdobie pobytu nutného pre registráciu imigranta sa predĺžilo 

z pôvodného jedného roku na päť.
129

 Bezprostredne pred tým, ako Britská konzervatívna 

strana prijala tento zákon sa počet rodinných príslušníkov migrantov v Británii zvýšil 

trojnásobne, keďže rodiny nemali inú možnosť, len sa snažiť „prelomiť zákon“ ešte predtým, 

ako Británia definitívne zavrie svoje dvere imigrantom z Nového Commonwealthu, vrátane 

tých, ktorí už v Británii nejakého rodinného príslušník mali. Prijaté obmedzenia tak dosiahli 

pravý opak, než aký pôvodne zamýšľali.
130
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 3.3.2 Zákon o imigrantoch z Commonwealthu (1968)  

 V roku 1967 začali do Británie prichádzať Ázijci z Kene a Ugandy, obávajúci sa 

diskriminácie zo strany tamojších vlád. Vzhľadom na to, že boli držiteľmi britského 

občianstva, neboli podrobovaní vstupným kontrolám podľa imigračného zákona z roku 1962. 

Prísun nových prisťahovalcov sa však úporne snažila oklieštiť Konzervatívna strana na čele 

s Enochom Powellom
131

. V roku 1968 napokon došlo k schváleniu nového imigračného 

zákona (Commonwealth Immigrants Act), ktorý rozšíril povinnosť imigračnej kontroly i na 

tých, ktorých rodičia alebo starí rodičia neboli narodení vo Veľkej Británii, prípadne neboli 

jej občanmi.
132

 

 

3.3.3 Spájanie rodín  

 Sikhská migrácia sa v tomto období obmedzovala len na proces spájania rodín 

a následné migrácie z východnej Afriky, no i istý počet ilegálnych migrantov. Systém 

pracovných povolení zavedený v roku 1962 vyhovoval zamestnávateľom, najmä v oblastiach 

Midlands a na severe, kde stále bojovali s akútnym nedostatkom vhodných pracovníkov, 

takže ho vďačne podporovali. Posilňovali tak ďalšiu reťazovú migráciu, keďže pracovné 

povolenia udeľovali prednostne príbuzným a známym svojich zamestnancov.
133

  

 Príchod rodinných príbuzných, najmä žien a detí, spôsobil populačnú explóziu 

Pandžábcov v Británii. Dovtedy nevídaný príliv sikhských žien a detí napomohol vytvoreniu 

vyváženejšej spoločnosti. Rodiny žijúce v samostatných domoch alebo bytoch, blízko svojich 

príbuzných a známych, vytvárali ideálne prostredie pre budovanie stability tradičnej 

komunity.
134

 Sikhovia tak v Británii začali pociťovať väčšiu istotu. Avšak Británia, v ktorej sa 

začínali cítiť tak pohodlne, nebola tá anglická Británia. Ako sa miestne sikhské kolónie 

rozrastali, reprodukovať sa začali vo veľkej miere i pandžábske sociálne a kultúrne zvyky 

a inštitúcie. Pravdepodobne najvýznamnejšou zmenou bolo to, že z Británie sa stala aréna pre 

spoločenské súperenie. Scelenie rodín malo totiž zásadný dopad na životný štýl imigrantov, 
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keďže muži začali čoskoro pociťovať veľký tlak, hlavne zo strany manželiek, ohľadne 

návratu k ortodoxnejšiemu životu. Hneď ako sa príbuzenské siete väčšiny sikhov v Británii 

rekonštruovali, začali sa náležite vykonávať tradičné rodinné rituály – najmä tie týkajúce sa 

narodenia a svadby. Dôsledkom bola rastúca vzájomná súťaživosť medzi jednotlivými 

rodinami.
135

   

 Spájanie rodín vo všeobecnosti nevyústilo v nijaké významnejšie zmeny ohľadne 

miest usádzania sikhov v Británii: skutočnosť bola taká, že noví prišelci sa usádzali v už 

existujúcich sikhských centrách, a posilňovali tak prítomnosť raných imigrantov.
136

 

  

 3.3.4 Imigračný zákon (1971) 

 Ďalšie sprísnenie imigračných kontrol sa stalo skutočnosťou po tom, ako vo voľbách 

v roku 1970 zvíťazila Konzervatívna strana na čele s predsedom Edwardom Heathom. Nová 

vláda v roku 1971 schválila zákon, na základe ktorého sa imigračné kontroly začali týkať ľudí 

všetkých národností. Ani toto opatrenie však nedokázalo predísť príchodu desiatok tisícov 

Ázijcov z Ugandy a iných východoafrických krajín, ktorí prichádzali do Británie v prvej 

polovici 70. rokov, a z ktorých výraznú časť tvorili práve sikhovia.
137

     

 

3.4 „Dvojití migranti“: príchod sikhov z východnej Afriky  

V dôsledku rasovej diskriminácie a ekonomickej nestability v niektorých krajinách, 

v ktorých sa Pandžábci usádzali počas koloniálnej éry, museli tieto krajiny postupne opustiť 

a usadiť sa v Indii alebo inde v zahraničí. Tento typ pohybu ľudí, známy ako sekundárna 

migrácia, sa týkala karibskej oblasti, Fidži a štátov východnej Afriky.
138

   

Po zrušení otroctva v roku 1833 nastala nútená migrácia Indov do rozličných britských 

kolónií, kde pracovali na plantážach s cukrovou trstinou a kaučukovníkom či v baniach. 

Zatiaľ čo na plantážach v Suriname, Trinidade a Tobagu, na Fidži a Mauríciu pracovali 

robotníci z Biháru a Uttarpradéšu, Indovia pôsobiaci v Guyane a vo východnej Afrike boli 

prevažne z Pandžábu a Gudžarátu. Pandžábski vyučení robotníci sa sťahovali do 

východoafrických štátov, menovite do Kene, Ugandy a Tanzánie, aby pracovali na 

vývojových projektoch započatých v týchto krajinách, keď boli ešte súčasťou britského 
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impéria.
139

 Sikhovia z kasty rámgarhíja, ktorí tvorili absolútnu väčšinu týchto migrantov, sa 

niekoľko generácií špecializovali na profesie ako murárstvo, kamenárstvo, tesárstvo 

a kováčstvo, a tak to boli práve oni, ktorých Briti najímali na výstavbu kensko-ugandskej 

železnice.
140

 Odhaduje sa, že počet indických migrantov v bývalých britských kolóniách vo 

východnej Afrike (najmä Gudžarátcov a Pandžábcov) bol v 60. rokoch asi pól milióna, 

pričom v rámci tejto indickej diaspóry tvorili najpočetnejšiu skupinu práve Pandžábci 

(nasledovaní Gudžarátcami).
141

 

V dobách britského impéria v 19. a 20. storočí si východoafrickí sikhovia na africkom 

kontinente vybudovali prosperujúce kariéry a stabilné podniky. V 60. a 70. rokoch však boli 

z týchto krajín nútení odísť z dôvodu rastúcich preferencií novo-nezávislých národov o 

„afrikanizáciu“ priemyslu na úkor ich nedomorodých spoluobčanov.
142

 Najdramatickejší 

moment prišiel v roku 1972, keď ugandský generál Idi Amin prikázal všetkým Aziatom, aby 

opustili krajinu, a revolúcia sa nevyhla ani Keni a Zanzibaru. Niektorí z nich sa vybrali späť 

do svojich vlastí, do Indie či Pakistanu, avšak juhoázijské ekonomiky v tom čase zažívali 

značnú stagnáciu, a tak majoritu migrantov nijako nepriťahovali. Zopár sikhov odišlo do 

Kanady, ktorá bola rovnako členskou krajinou Commonwealthu, avšak absolútna väčšina sa 

rozhodla pre Veľkú Britániu.
143

 

 

3.4.1 Demografia a sociálny profil východoafrických sikhov  

Príchod sikhov z východnej Afriky ovplyvnil ako anglosaskú populáciu, tak i britské 

komunity sikhov. Dvakrát migrujúce komunity tvorili v Británii mestské, no prísne tradičné 

rodiny zdieľajúce spoločnú históriu migrácie z Indie do Afriky, a odtiaľ do Británie. 

Podrobným štúdiom tejto časti sikhskej diaspóry sa v polovici 80. rokov zaoberala Parminder 

Bhachu, podľa ktorej títo sikhovia:  

1. patrili prevažne do jednej kasty zvanej rámgarhíja (remeselnícka kasta)
144

,  
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2. už vo východnej Afrike vytvorili pevne organizované spoločenstvo, čo im 

pomohlo osvojiť si značné komunitné zručnosti pred migráciou do Európy a na 

americký kontinent,  

3. do urbanizovanej Británie presídlili z mestských centier východnej Afriky, nie 

z vidieckeho prostredia ako to bolo v prípade priamych migrantov z Pandžábu,  

4. v pluralitnej spoločnosti východnej Afriky zastávali prevažne pracovné pozície 

vo verejnom sektore,  

5. boli technicky zdatní, vďaka zákonom o nábore výhradne kvalifikovanej 

pracovnej sile do Afriky,  

6. napriek ich neprítomnosti v Indii po dobu viac ako 70 rokov a nedostatku 

orientácie na domov si stále uchovávali mnohé hodnoty a tradície, s ktorými 

opúšťali vlasť na počiatku 20. storočia,  

7. do Británie prišli majúc vysokú úroveň znalosti anglického jazyka, kvalitné 

vzdelanie, skúsenosti s mestskými inštitúciami a byrokratickými procesmi, 

a tiež určité množstvo kapitálu. Toto z nich činilo relatívne prosperujúcich 

a jedných z najprogresívnejších neeurópskych migrantov. Absencia „mýtu 

o návrate“ do domoviny a skutočnosť, že migračný proces absolvovali dvakrát, 

majú podstatnú dôležitosť v chápaní vývoja ich komunity, rovnako ako istých 

častí ich sociálnej organizácie.
145

  

Jedným z dôsledkov ich kontaktu s priamymi migrantmi z Pandžábu, od ktorých sa 

odlišovali s ohľadom na stav a kastu, bolo umocnenie hrdosti na ich východoafrický pôvod 

a kastovú príslušnosť. Nie len že si začali byť viac vedomí svojej pozície ako príslušníkov 

strednej triedy a úspešných usadlíkov, ale tiež vlastného kastového statusu, ktorý však bol 

tradične podriadený dominantnej sikhskej komunite v Británii, džátom.
146

  

Odlišnosti súvisiace s povolaniami, ktoré zastávali v minulosti, ich skúsenosti 

s mestským životným štýlom v Afrike, ich ortodoxný pohľad na sikhizmus a kultúrny 

konzervativizmus najväčšmi vynikal v oblastiach ako sú Southall a Midlands, kde strety so 

sikhmi ostatných kást boli najintenzívnejší. Izolovaná pozícia, ktorú si východoafrickí 

sikhovia udržiavali, bola zreteľná v spôsobe ich usádzania v britských mestách, v osobitných 

kastových spoločnostiach a chrámoch, ktoré si budovali, a v špeciálnych symbolov, ktoré ich 

jasne oddeľovali od juhoázijských skupín priamych migrantov.
147

 „Dvojití migranti“ sa 

                                                           
145

 BHACHU (1989), op. cit., s. 235-236.  
146

 BHACHU, Parminder. Twice Migrants: East African Sikh settlers in Britain. London: Tavistock Publications, 

1985, s. 30.  
147

 Ibid.  



46 
 

usádzali najmä v oblasti londýnskych predmestí, zatiaľ čo pandžábski sikhovia si svoje prvé 

domy kupovali blízko tovární, v ktorých pracovali.
148

  

Rodiny východoafrických sikhov boli spojené prostredníctvom svadobných aliancií 

a spoločného podnikania. Tieto väzby nielenže predurčili ich zamestnanecký profil v Británii, 

ale rozsiahla sieť vzájomných kontaktov im uľahčila vlastnú organizáciu. V kombinácii so 

silnou náboženskou ortodoxiou sa tak sikhovia z kasty rámgarhíja stali iniciátormi výstavby 

gurudvár, sikhských svätostánkov. Kládli značný dôraz na tradicionalizmus a udržiavanie 

vonkajších náboženských symbolov v omnoho väčšej miere, ako to bolo dovtedy zvykom 

u iných sikhských komunít.
149

  

Navyše, do Británie neprichádzali z Afriky samotní muži, ale kompletné rodiny, a tak 

sa vylučovala nutnosť pomoci migrantom zo strany príbuzných v Indii. Prítomnosť rodín 

prinášala väčšie finančné istoty, ale tiež uľahčovala proces vyberania vhodných partnerov do 

manželstva, čomu výdatne napomáhal aj vyrovnaný vekový profil komunity.
150

  

Po prvý krát od ich migrácie do východnej Afriky prišli sikhovia z kasty rámgarhíja 

do kontaktu s dominantnou populáciou džátov, čím si začali byť v ešte väčšej miere vedomí 

svojho vlastného postavenia.
151

 Obe kasty sa sťahovali najmä do priemyselných centier na 

severe Británie (Bradford, Leeds, Manchester a Liverpool) a do West Midlands (Birmingham, 

Smethwick, Wolverhampton), a tiež do Coventry a Veľkého Londýna (hlavne do časti 

Slough, kde v dnešnej dobe tvoria sikhovia 9,1% miestnej populácie, čo je viac než 

v ktorejkoľvek inej lokalite). Obývali i Hounslow, Ealing a East Midlands.
152

 

 

3.5 Sikhská migrácia po roku 1984  

3.5.1 Pandžábska kríza v roku 1984 a jej dôsledky  

1. júna 1984 70 000 príslušníkov indických ozbrojených síl odrezalo Pandžáb od 

zvyšku sveta. Po zahájení akcie známej ako operácia Modrá hviezda, počas ktorej do budov 

Akál Takhtu
153

 v Amritsare vnikli tanky indickej armády, sa v celej sikhskej komunite 

vzniesla vlna protestov proti tomuto „zámernému poníženiu“. Útok indickej armády na 
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najposvätnejšiu stavbu sikhizmu predstavoval „svätokrádež,“ zhanobenie národnej hrdosti 

a integrity.  

Od konca 70. rokov bol Pandžáb svedkom nevídanej politickej mobilizácie 

a stupňujúceho sa násilia. Reakciou na vojenský zásah v Amritsare bolo rozšírenie mnohých 

militantných skupín, ktoré viedli kampaň za sikhskú nezávislosť. Krvavé zrážky medzi 

radikálmi a bezpečnostnými zložkami ohrozovali najmä civilistov. Od roku 1987 bol súdny 

systém celkom ochromený, čo zamedzilo akúkoľvek možnosť domáhať sa spravodlivosti. 

Situácia vyústila v neustále ohrozovanie života civilistov a rozmnoženie teroristickej činnosti. 

K pocitu ohrozenia života prispievali i protisikhské pogromy, vyvolané zavraždením indickej 

ministerskej predsedníčky Indiri Gándhí 31. októbra 1984 jej dvoma sikhskými osobnými 

strážcami. Mnohí sikhovia sa razom stali terčmi násilností, a to prevažne v oblasti Nového 

Dillí a niekoľkých ďalších miest severnej Indie. Niektoré sikhské rodiny sa preto snažili vrátiť 

sa z týchto oblastí späť do Pandžábu a iné volili únik do zahraničia.
154

  

 

3.5.2 Reakcia britských sikhov na udalosti v Pandžábe 

Mimoriadne tvrdá vojenská akcia, tisíce obetí na životoch a zničenie budovy Akál 

Takhtu a jej okolia – všetky tieto aspekty zásadným spôsobom ovplyvnili vzťah sikhov voči 

indickému štátu, ale i postoje zahraničnej komunity. Špeciálny historický vzťah, ktorý 

existoval medzi Veľkou Britániou a sikhmi, spolu s veľkosťou vtedajšej sikhskej populácie 

v tejto krajine, priznávali britským sikhom dostatočné právo vyjadrovať sa k záležitostiam 

týkajúcim sa ich domoviny. Navyše, vzhľadom k tomu, že väčšina prisťahovalcov v Británii 

pochádza práve z južnej Ázie, skupiny sikhov vyjadrujúce svoju zášť boli vždy 

neprehliadnuteľným javom britského verejného priestoru. Keď sa k nim dostali správy 

o útoku indickej armády v Amritsare, reagovali skutočne emotívne. So zmenou ich skoršej 

lojality voči indickému štátu nutne súvisí i posilnenie kolektívnej identity sikhov. Mnohí, 

ktorí pred rokom 1984 zastávali pozície „umiernených“ sa razom stali sympatizantmi 

separatistických tendencií konzervatívcov.
155

  

Po operácii Modrá hviezda sa vo Veľkej Británii rozmohla hojná politická aktivita, 

ktorej príkladným vyvrcholením bola hromadná demonštrácia proti „zneucteniu svätyne“ 

konajúca sa 10. júna v Londýne. Viac ako 25 000 sikhov z rozličných kást sa zúčastnilo 

pochodu z Hyde Parku až do Úradu veľvyslanca pre krajiny Commonwealthu. Hlásaním hesla 
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Chálistán Zindábád! (Nech žije Chálistán!) jednoznačne odsúdili počínanie indickej vlády 

v Amritsare. Podobné demonštrácie sa uskutočnili aj v gurudvárach v Birminghame, Bristole, 

Coventry, a ďalších mestách s početnou populáciou sikhov.
156

 

Svoju urážku sikhovia dávali najavo viacerými spôsobmi. Množstvo mladých sa 

dobrovoľne prihlásilo na výzvy pandžábskych médií, ktoré volali po „oslobodení Zlatého 

chrámu.“ Dostať sa späť do Pandžábu sa však väčšine nepodarilo, keďže indická vláda včas 

zaviedla prísnejšie vízové opatrenia, aby tým zamedzila prílivu „sikhských extrémistov zo 

zahraničia.“
157

 

 

3.5.3 Boj za vlastný štát: nové politické organizácie britských sikhov   

V dôsledku operácie Modrá hviezda sa mnohí britskí sikhovia s pôvodne malými 

prípadne žiadnymi politickými skúsenosťami začali aktívne angažovať v zakladaní nových 

politických skupín s prevažne separatistickou agendou. Dve, ktoré si získali väčšiu pozornosť 

boli Khalistan Council (KC) a International Sikh Youth Federation (ISYF), ktorých hlavný 

cieľom bolo ustanovenie nezávislého sikhského štátu. Inou významnou súčasťou sikhskej 

politickej scény v Británii sa stala militantná fundamentalistická skupina Babbar Khalsa. 

Väčšina z týchto organizácií mali priame spojenie s paralelnými skupinami v Pandžábe. I keď 

všetky zdieľali spoločný cieľ, a to vytvorenie nezávislého Chálistánu, ich stratégie sa 

rôznili.
158

 Z tejto perspektívy nie je tak kľúčové ani to, či požiadavka nezávislého Chálistánu 

bola prvýkrát deklarovaná v Indii alebo vo Veľkej Británii. Omnoho relevantnejší je fakt, že 

spomenuté udalosti v Pandžábe mali, a je viac ako pravdepodobné, že aj v budúcnosti budú 

mať, zásadný a bezprostredný vplyv na sikhské obyvateľstvo vo Veľkej Británii. Je to 

názorný príklad toho, ako nacionalistické presvedčenie nasleduje ľudí pohybujúcich sa 

z jedného miesta na druhé, a tým naznačuje, že zdieľané hodnoty a spoločná história sú 

dôležitejšími spojovacími článkami, než len prostý nárok na spriaznenosť s historickou 

vlasťou.
159

         

Najreprezentatívnejšou a najvplyvnejšou organizáciou zo všetkých spomenutých 

vyššie bol Khalistan Council. Bol vytvorený 23. júna 1984 v meste Southall a viedol ho 

charizmatický ideológ Dr. Džagdžit Singh Čauhan. Khalistan Council organizoval stretnutia 

v rôznych gurudvárach naprieč celou krajinou, kde sa sikhovia domáhali svojho nezávislého 

štátu. Výbor sa pustil i do pomerne odvážnych projektov, v máji roku 1985 spustil napríklad 
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vlastný rozhlasový program.
160

 Podarilo sa im nahradiť pôvodnú Širomani Akálí Dal (SAD)
161

 

ako hlavnú politickú organizáciu zastupujúcu sikhov v Británii. Smrť Čauhana v roku 2007 

nasledovaná zdrvujúcou porážkou strany v celonárodných voľbách však pripravila hnutie za 

Chálistán o najvýraznejšiu postavu, ktorá už nenašla adekvátneho nasledovníka.
162

  

Organizáciu ISYF založili 23. septembra 1984 v meste Walsall Harpal Singh a Džasbir 

Singh. Pôvodný počet členov bol 51. Podľa jej ústavy je hlavným cieľom „založenie 

suverénneho sikhského štátu“ prostredníctvom, mimo iného, upovedomovania sikhov na ich 

„náboženstvo, niekdajší boj za nezávislosť, jedinečnú identitu, a status samostatného 

národa.“
163

 Úzko spolupracovala so sesterskou organizáciou v Kanade. Kampaň za Chálistán 

viedla ISYF, podobne ako Khalistan Council, organizovaním stretnutí v gurudvárach, kde 

vodcovia získavali sympatizantov a zhromažďovali financie.
164

    

Militantná Babbar Khalsa (v preklade Tigre pravej viery) bola založená o niečo 

neskôr, a to v roku 1978 a v súčasnosti sa v mnohých krajinách nachádza na zoznamoch 

teroristických organizácií. Veľká časť jej prvých členov pochádzala z radov strany Ákhand 

Kírtani Džátha, a boli známi pre ich striktné dodržiavanie ortodoxných tradícií sikhizmu.  

Podobne ako ISYF aj táto skupina sa stala neslávne známou vďaka svojmu postoju k násiliu, 

pretože mnohé z jej oficiálnych vyjadrení a verejne dostupných materiálov vyslovene 

nabádajú k militantnej stratégii. Podľa slov jedného z niekdajších lídrov, Gurdípa Singha, 

„organizácia bola vždy proti zabíjaniu nevinných. Avšak našou povinnosťou je vysporiadať  

sa s políciou a inými, ktorí tarasia našu cestu, ale k tomuto môže dochádzať len bez zreteľu na 

osobnú pomstu či nepriateľstvo.“
165

   

 

3.5.4 Meniaca sa rola gurudvár v sikhskej diaspóre   

Sikhské chrámy alebo gurudváry predstavovali dôležité centrá, v ktorých sa sikhská 

diaspóra zhromažďovala a dosahovala konsenzy ohľadne vývoja udalostí v Pandžábe. 

Tradične slúžili ako hlavné sociálne a náboženské inštitúcie. Od prvých rokov sikhskej 

migrácie slúžili pre členov rodiacej sa diaspóry ako centrá pestovania viery, ale zaobstarávali 

tiež príležitosti k získavaniu kontaktov, a slúžili tak ako akýsi záchranný mechanizmus pre 

                                                           
160

 SINGH TATLA, op. cit., s. 140.   
161

 Širomani Akálí Dal (SAD) je hlavná politická strana sikhov v Pandžábe. Vytvorenie Pandžábu s väčšinou 

pandžábsky hovoriacich sikhov v roku 1966 či začatie autonómneho hnutia v Pandžábe v roku 1982 – všetky 

tieto udalosti sa stali stimulmi pre postupné zriaďovanie pobočiek SAD i v Británii; viď SINGH, SINGH 

TATLA, op. cit., s. 99.   
162

 SHANI, op. cit., s. 111-112.  
163

 SINGH, SINGH TATLA, op. cit., s. 107.   
164

 Ibid., s. 107-108.   
165

 GUNAWARDENA, op. cit. 



50 
 

zahraničnú komunitu. Skutočnosť, že v Británii gurudváry do 80. rokov slúžili primárne ako 

miesta sociálnej interakcie, z nich vytvorila vhodnú politickú platformu vznikajúceho 

separatistického hnutia.
166

   

Bez ohľadu na ich pozadie či motívy odchodu z Indie, gurudváry boli prvé 

a najdôležitejšie miesta pre migrantov, z ktorých sa neskôr vytvorili základne pre rozvoj 

separatistického hnutia, keďže tvorili pomyselný most medzi Pandžábom a diaspórou. Boli 

miestom zanietených diskusií a sporov medzi priaznivcami a odporcami idey Chálistánu. Ich 

steny sa postupne zapĺňali výjavmi stýraných tiel sikhských mučeníkov, ktoré vykresľovali 

násilie prebiehajúce v Pandžábe a účinne pôsobili na psyché celej komunity.
167

  

 

3.5.5 Utečenci, ekonomickí migranti a ilegálni prisťahovalci   

V 80. a 90. rokoch sa mnohí obyvatelia Pandžábu v súvislosti s vyššie uvedenými 

skutočnosťami uchádzali o získanie azylu v Británii. So sprísnením imigračných kontrol 

museli migranti vymýšľať čoraz dômyselnejšie spôsoby ako zákony obchádzať. Po 

udalostiach z roku 1984 začali tisíce sikhov hľadať politický azyl v Británii a iných 

európskych krajinách. Mnohí žiadatelia o azyl boli v skutočnosti ekonomickými utečencami. 

Uspieť sa im darilo najmä v krajinách ako Nemecko, Belgicko, Holandsko či Francúzsko. 

Jedným zo spôsobov ako obísť striktné zákony v Británii bolo falšovanie svadobných zmlúv 

s britskými partnermi; do krajiny sa tak dostalo veľké množstvo nelegálnych 

prisťahovalcov.
168

 Je nepochybné, že Pandžáb a Veľkú Britániu spájajú  historické, kultúrne 

a jazykové putá. No i keď mnohí sikhskí žiadatelia o azyl hovorili anglicky, v Británii mali 

svojich príbuzných či známych, a niektorí krajinu aj v minulosti navštívili, britské 

Ministerstvo vnútra zostávalo neoblomné.
169

  

Z dôvodov veľmi striktného azylového zriadenia sa zvyšoval počet sikhov 

prichádzajúcich do zeme nelegálnymi cestami.
170

 V 60. a 70. rokoch sa v Pandžábe rozvinul 

bohatý folklór cestovateľov zvaných kabútarovia, v preklade holuby – to znamená tých, ktorí 

sa do Británie pokúšali dostať skrze neoficiálne kanále ako napríklad nákladné vozidlá alebo 

lode, cez Írsko či Pakistan alebo, ako v bohato medializovanom prípade dvoch bratov, 
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v podvozku lietadla.
171

 Okrem takýchto prípadov je nutné počítať aj s dovolenkujúcimi 

návštevníkmi, tými, ktorí prichádzajú za účelom organizácie rodinných udalostí ako sú 

svadby a podobne, a tiež so študentmi. Pokúsiť sa odhadnúť presné počty sikhov, ktorí do 

Británie prišli a stále prichádzajú nelegálnymi cestami je preto náročné. Isté je však to, že 

väčšina z nich pochádzala z Pandžábu, a že v Británii zostávajú natrvalo, prípadne sa stade 

presúvajú ďalej do Kanady alebo do Spojených štátov, kde je imigračná politika menej 

striktná.
172

           

Pre stanovenie presného stavu zahraničných sikhských utečencov je dostupných veľmi 

málo informácií. Napriek tomu však možno približne odhadovať ich počty v jednotlivých 

krajinách a miesta, kde je ich koncentrácia najväčšia. Väčšinu emigrantov predstavovali mladí 

muži, ktorí unikli z domovov pre obavy o svoju bezpečnosť a svojich rodín. Veľká Británia 

udeľovala dočasný pobyt pre žiadateľov o azyl, hoci presné čísla sú neisté. Medzi rokmi 1979 

a 1985 z celkových 67 žiadostí sikhov o azyl vyhovela štyrom z nich.
173

 Od januára 1984 do 

septembra 1992 o azyl požiadalo celkom 5900 obyvateľov Indie, pričom väčšina z týchto 

žiadateľov boli sikhovia.
174

 Od roku 1984 nebol status utečenca priznaný jedinému 

žiadateľovi, avšak takmer 800 z tých, ktorým bol azyl odmietnutí, bolo udelené výnimočné 

povolenie zostať v krajine.
175

 Medicínske reporty z tohto obdobia preukázali na časté prípady 

tyranie uplatňovanej voči týmto ľuďom zo strany indických bezpečnostných síl. Veľká 

Británia, podobne ako iné európske krajiny, poskytla status utečenca len minimu sikhov. 

Dôvodom boli jednak striktné zákony, ale i vnímanie sikhských žiadateľov – takmer všetci 

boli považovaní za ekonomických migrantov.
176

 Prítomnosť utečencov, plných negatívnych 

skúseností so situáciou v Pandžábe v 80. a 90. rokoch, spolu s ich neurčitým statusom, 

veľkým dielom ovplyvnila atmosféru sikhskej diaspóry.   
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4 Záver  

 Cieľom tejto práce bolo zdokumentovať a popísať jednotlivé etapy migrácií sikhov do 

Veľkej Británie od polovice 19. storočia do konca 20. storočia. Každá fáza mala svoje vlastné 

špecifiká a zásadným spôsobom zasiahla do formovania sikhskej diaspóry v Británii – 

najstaršej a najväčšej akú sikhovia v celosvetovom meradle vytvorili.  

Proces priameho kontaktu sikhov s Britániou uviedol do pohybu potomok slávneho 

sikhského monarchu Raňdžíta Singha, Dalíp Singh, v období vrcholu viktoriánskej éry. Jeho 

odkaz je stále živý aj v dnešnej dobe, kedy sú sociálna diverzita a multikultúrnosť 

prezentované ako hlavné kréda. Nábor veľkého množstva sikhov do armády v časoch 

britského impéria v Indii im otvoril nové možnosti migrácie a bol nasledovaný ich rozsiahlym 

prílivom do Británie počas 20. storočia. Predovšetkým po druhej svetovej vojne sa medzi 

sikhmi vytvorila kultúra migrácie a usádzali sa v rozličných častiach Británie.   

Cesta formovania najväčšej európskej sikhskej diaspóry od polovice 19. storočia až 

takmer na samotný počiatok nového milénia bola každopádne zložitá, keď sprvu otvorenú 

náruč britskej spoločnosti ponúkajúcej príťažlivé profesionálne vyhliadky vystriedala 

nepriateľská atmosféra voči masovej migrácii po druhej svetovej vojne. Tak ako v prípade 

snáď všetkých minorít pred nimi, aj sikhovia si v Británii vytvorili svoje vlastné šablóny 

migrácií, hoci medzi ranými a neskoršími prisťahovalcami možno badať nápadné odlišnosti. 

Sikhské enklávy sa rozkladajú primárne v oblastiach tradičného osídlenia, i keď vzrastajúce 

príjmy a prosperita podnietili rozšírenie ich populácie na nové miesta, a tak je dnes možné 

nájsť sikhov v takmer všetkých lokalitách v Británii.             

Sikhovia predstavujú komunitu „v pohybe“ a naďalej zohrávajú významnú úlohu 

v súčasnom fenoméne globálnej migrácie. Z historického hľadiska sú úzko spojení s územím 

Pandžábu, ktorý, nech sa nachádzajú akokoľvek ďaleko, stále považujú za svoj domov – či už 

skutočný alebo pomyselný. Svoju oddanosť voči vlasti preukazovali najmä v 80. rokoch. 

Zásah indickej armády v Amritsare v roku 1984 podnietil vytvorenie troch hlavných 

organizácií bojujúcich za nezávislý sikhský štát. Intenzívna podpora myšlienky slobodného 

Chálistánu zo strany britských sikhov významným dielom pozmenila obraz sikhskej diaspóry 

v Británii. Zdá sa, že túžba po nezávislej domovine sa etablovala ako permanentná súčasť 

istej časti britskej komunity sikhov.   

Britskí sikhovia v každej jednej etape migrácií preukázali schopnosť dobre sa 

adaptovať v prostredí meniacich sa sociálnych a ekonomických podmienok. Táto skutočnosť 

však preverila ich jednotnosť, ktorá sa však zdá byť viac fiktívna než reálna, čo začalo byť 
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zrejmé už v 70. rokoch, kedy sa členovia dominantnej kasty džátov dostali do priameho 

kontaktu s ambicióznou kastou rámgarhíja prichádzajúcou z východnej Afriky.   

História sikhskej diaspóry v Británii je pre bádateľov vďačným a perspektívnym 

poľom pôsobnosti, o čom slúži aj bohatá literatúra venovaná danej problematike. Ostatne, až 

do nedávnej doby sa pozornosť akademikov sústredila akoby výhradne len na britský kontext, 

čo vyústilo v pozoruhodné množstvo literatúry venovanej kultúre, náboženstvu a histórii 

sikhov v Británii. Keďže sikhovia dnes sídlia v takmer každej európskej krajine, nová 

generácia vedcov začína úspešne zapĺňať tieto medzery novými výskumami o sikhoch 

v krajinách západnej, severnej a južnej Európy. Vedomie toho, ako sa z historického hľadiska 

formovala súčasná podoba sikhskej diaspóry v Británii je dôležité najmä pre pochopenie 

dnešnej podoby diaspóry a jej miesta v bohatom multikultúrnom prostredí Británie.  

Som si vedomá toho, že táto práca neobsiahla všetky aspekty danej problematiky, 

ktoré by si zaslúžili obšírnejšie bádanie. Nevýhodou bola i nemožnosť zoznámiť sa s úplne 

všetkými prameňmi venovanými predmetnej téme, čo vyplývalo najmä z ich veľkého 

množstva. Bolo by iste zaujímavé a podnetné skúmať ešte detailnejšie demografický 

a sociálny profil diaspóry, venovať samostatnú pozornosť gurudváram ako centrám 

spoločenského života sikhov v Británii, či preskúmať profesionálny a rodinný profil britských 

sikhov v premenách časov. Osobitú pozornosť určite zasluhuje i mladá generácia a jej 

identita.  

V závere dopĺňam ešte nádej v to, že skúmanie problematiky sikhov, a to nielen tých 

zahraničných, sa v blízkej budúcnosti stane stabilnou súčasťou českého i slovenského 

bádania. Literatúry zaoberajúcej sa sikhizmom je dosiaľ, žiaľbohu, v oboch jazykoch veľmi 

málo. Snáď aj táto práca prispela malou časťou k načatiu plnenia tejto vízie.       
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