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Násilie a obeť, viktíma

J. Kafka, E. Pálová

Súhrn

Autori v práci podávajú schematické zobrazenie situácie obete a podrobnejšie opisujú adekvátnu, inadek-
vátnu a patologickú reakciu na násilie. Uvádzajú aj prvým autorom pôvodne opísané formy násilia, vrátane
situácie obete – násilie proti sebe samému, obeť a aktér násilia je tá istá osoba, násilie individuálne, človek
ako viktíma, násilie skupinové (obeťami sú viacerí ľudia, často bez akéhokoľvek vzťahu k násiliu), násilie
hromadné s množstvom obetí, násilie proti prírode. Krátko sa uvádzajú primárne, sekundárne a terciárne
možnosti prevencie viktimácie (obr. 1, lit. 7).
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Ak je násilie stálou súčasťou histórie ľudského rodu a toto
sa prejavuje v rozličných formách, potom sú stále aj obete.
Vo viacerých prácach o násilí (napr. Kafka, 1999) rozvádzajú
autori problematiku násilia, v ktorej popri aktérovi násilia je
nevyhnutnou súčasťou obeť, viktíma. Stále prítomné násilie
sa nekončí ani v 20. storočí – naopak objavilo sa skupinové
a hromadné násilie v tých najhorších formách.
Ak sa podáva viacero vymedzení toho, čo je násilie, potom

pri obeti je ohraničenie jednoznačnejšie. Samo slovo
”
obeť“

má viac významov. V Slovníku slovenského jazyka sa uvádza

1. zviera, vec, zriedkavo i osoba venovaná božstvu,

2. obrad, pri ktorom sa božstvu venuje zviera, vec, osoba,

3. dobrovoľné sa zrieknutie cenného,

4. dobrovoľný príspevok, dar,

5. osoba, vec, zviera podliehajúca ničivému účinku nie-
čoho/niekoho alebo ktorej sa niečo/niekto násilím
zmocnil, korisť.

Podávame nasledujúce vymedzenie pojmu
”
obeť“ v kon-

texte násilia: Obeť, viktíma je človek alebo skupina ľudí pod-
liehajúca aktérovi, skupine či istej spoločensti, ich fyzickej
alebo psychickej sile, proti svojej vôli – správanie je potom
vynútené a nedobrovoľné a v krajnom prípade je obeť zabitá.
Zjednodušene možno situáciu násilia vrátane obete vyjad-

riť schémou (obr. 1). Obeťou sa môže stať ktokoľvek a tak-
mer kedykoľvek a na rozdiel od aktéra násilia sa nedajú sta-
noviť závažnejšie znaky jeho osobnosti. Je možné pripustiť,
že pôjde skôr o človeka, ktorý je menej opatrný, možno aj
viac provokujúci – bude to platiť ale iba pri individuálnom
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násilí, čiastočne pri násilí skupinovom, lebo pri hromadnom
násilí je to otázka náhody (napr. vojnové násilie, medziná-
rodný terorizmus a pod.).
Ak zostaneme na úrovni individuálneho násilia a možnosti

stať sa obeťou, sú možnosti človeka v takej situácii dané re-
akciou na násilné správanie aktéra. Prvou je adekvátna re-
akcia, ktorou človek násilníka zneškodní, bráni sa primerane,
takže nedôjde k tomu, aby sa stal obeťou. Hovoríme o ob-
rane, v trestnom zákone sa formuluje ako

”
nutná ochrana“,

pri ktorej osoba odvracia útok alebo naň reaguje, ak je na-
mierený proti telesnej integrite osoby alebo inej osoby. Je
užitočné, ak človek pri napadnutí nestratí duchaprítomnosť
a mobilizuje svoje sily tak, aby odvrátil najväčšie nebez-
pečenstvo a aby následky násilia boli čo najmenšie, preto
by mal poznať preventívne pravidlá. Môže sa stať aj to, že
z potenciálnej obete sa stane aktér násilia – je to vtedy, ak
je obrana neprimeraná, alebo sa iba čaká na násilnú akciu
a nasleduje tvrdá reakcia prekračujúca medze obrany.
Ak pre aktéra platí, že násilie je pre neho odôvodnené

pre výhody, ktorá prináša a malé riziko aktivity, potom pre
obeť by malo platiť, že by sa mala púšťať do rizikovej ak-
tivity vtedy, ak je nebezpečie malé a realizovaná činnosť je
nevyhnutná. Mala by však zvážiť, či zisky prevýšia možné
vystupňované násilné správanie. Tieto úvahy by nemali pla-
tiť, ak ide o záchranu iného života a človek môže poskytnúť
pomoc hoci aj s rizikom – to by ale nemalo viesť až k obeti
vlastného života.
Druhou je inadekvátna reakcia, prvým prípadom je už

spomínaný prechod do takého protiútoku, že z potenciálnej
obete sa stáva aktér, ktorý môže útočníka až usmrtiť. Dru-
hým prípadom je nedomyslená riziková, zbytočná aktivita,
niekedy nepotrebná provokácia útočníka – najmä ak to ne-
vyžaduje naša situácia a ciele, ktoré sledujeme. Je mnoho
ďalších prípadov inadekvátnej reakcie a to v rozličnej situ-
ácii individuálneho násilia, ale nielen bezprostredne počas



34 KAFKA J. A PÁLOVÁ E.: NÁSILIE A OBEŤ, VIKTÍMA

Obrázok 1. Schéma situácie násilia a jeho obete

násilia, oveľa častejšie po jeho skončení, najmä v súvislosti
s pomstou za prekonané násilie.
Napokon poznáme aj patologické reakcie na násilie, ktoré

sa zvyčajne ukážu až po násilnom čine, hovoríme o reaktív-
nych poruchách. Poznáme patologickú reakciu, ako bezpro-
strednú alebo krátko po čine sa prejavujúcu poruchu afek-
tivity, niekedy až vedomia, ktorá sa prejaví zmenou nálady,
inokedy aj poruchami správania, ako je stupor, fúga, agre-
sia. Zložitejšie sú reaktívne stavy, medzi nimi potraumatický
stav, pri ktorom sa obeť neustále zaoberá násilnou situáciou,
stáva sa nevnímavou na základné životné potreby, obmedzí
sa jej schopnosť adaptovať sa na zmenenú situáciu. Osobit-
nou skupinou sú poruchy adaptačné, kde násilie je opako-
vané, hoci neohrozuje život, paradoxne je neraz obrazom ro-
dinného života, kde agresor, zvyčajne muž, partner, ohrozuje
ostatných členov rodiny. Obyčajne sa po silnej či krátkej la-
tencii môže ukázať chorobný vývoj, niekedy výbuch agresie,
dokonca zabitie agresora. Zriedkavo vznikajú tzv. reaktívne
psychózy, pri ktorých dochádza k akútnej dezorganizácii du-
ševného života, k hrubému porušeniu psychických procesov
a k poruchám vedomia, často sú prítomné bludy a haluciná-
cie, správanie je neprimerané, neraz nebezpečné.
Spomínané reakcie sa môžu považovať aj za bezprostredné

následky agresie a násilia spôsobené obeti. Je to však iba
začiatok ťažkostí, ktoré obyčajne obeť sprevádzajú.
V odbornej literatúre sa uvádzajú viaceré formy násilia,

pri ktorých sa nerovnako uvádza viktíma. Považujeme preto

za užitočné uviesť nasledujúce formy násilia, vrátane situácie
viktímy.

Formy násilia a postavenie obete:

1. Násilie proti sebe samému, samovražda, aktér násilia
i obeť je tá istá osoba, je to človek poškodzujúci alebo
usmrcujúci seba.

2. Individuálne násilie, obeťou je človek alebo viacerí ľu-
dia, o tomto type obete boli predchádzajúce poznámky.

3. Skupinové násilie, násilie jednej skupiny oproti druhej
alebo viacerých jedincov v jednej skupine oproti členovi
skupiny, v týchto prípadoch sa stávajú obeťami viacerí
ľudia. Moderným, ale tragickým prejavom, je superte-
rorizmus, ktorý postihuje mnoho ľudí aj takých, ktorí
nemajú bližší vzťah k aktérovi či k aktérom násilia.

4. Hromadné násilie, vyjadrujúce sa vojnami a revolú-
ciami, kde je veľké množstvo obetí. V dávnovekých spo-
ločnostiach dochádzalo aj k zvláštnej forme obetovania,
k rituálnej obeti. Nemôžeme nepripomenúť ani mučenie
a
”
dômyselný“ postup pri obetovaní.

5. Násilie proti živej a neživej prírode je dielom človeka,
ale obete, ak je tento výraz vhodný sú nielen živé tvory,
naša planéta, ale my všetci.
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Po tomto pomerne široko koncipovanom výklade bude
otázka možnej prevencie násilia podaná krátko nielen preto,
že o nej málo vieme, ale aj preto, že bude odlišná podľa toho,
o akú formu násilia ide. Nazdávame sa, že bude možné hovo-
riť podobne, ako sa opisuje prevencia v medicíne, o prevencii
primárnej, sekundárnej a terciálnej.
Nakoľko obeť je v siločiarach násilia, primárna prevencia

by mala násiliu predchádzať. Násilie však pretrváva a tvr-
diť, že sa dá úplne odstrániť, je iba rétorikou. To však nezna-
mená, že nie je treba začať – čo najskôr – násilie obmedzovať
a znižovať tak nebezpečie viktimácie.
Treba očakávať, že v nasledujúcich storočiach sa ľudstvo

pokúsi o adekvátnejšie riešenie a stanoví pri riešení prob-
lémov násilia oveľa záväznejšie pravidlá, vrátane faktorov,
ktorých pôsobenie sa pokúsi obmedziť.
V sekundárnej prevencii, teda v čase bezprostredného ná-

silia je treba postupovať podľa druhu násilia (hovoríme o 5
formách). Navrhujú sa viaceré opatrenia – pre formovanie
osobnosti a jej možnosti uplatnenia sa, tak aj pre obme-
dzovanie násilného správania (najmä vraždy). Opatrenia sú
však iba čiastkové. Ak by sa mala vytvoriť účinnejšia pre-
vencia, bolo by potrebné zmeniť súčasné mocenské riadenie,
životný štýl, pozmeniť hodnotovú orientáciu, čo sa nezdá
pravdepodobné, a preto aj efekty sú iba parciálne. Na ob-
medzenie násilného správania sa odporúčajú pravidlá, ako sa
zbytočne nevystavovať riziku, naznačujú sa možnosti, ako sa
dajú riešiť aj komplikované situácie a potreby bez použitia
násilia.
O terciárnej prevencii hovoríme vtedy, ak sa násilie usku-

toční a ako sa má postupovať pri potrestaní aktérov násilia
a ako si majú počínať obete. Riešenie najzávažnejších pre-
javov násilia vrátane vrážd, sa oddávna zabezpečuje súdmi
a ich rozhodnutím, po ktorom obyčajne nasleduje trest od-
ňatia slobody, v niektorých prípadoch až najvyšší trest. Ako
si počínať počas výkonu trestu a ako zabezpečiť, aby sa aktér
násilia zmenil, je úlohou príslušných zariadení. Skúsenosti sú
pri viacerých typoch takých násilníkov rozporné a nejednoz-
načné. Ani otázka obeti, dnes už osobitnej oblasti záujmu,
nie je natoľko rozpracovaná, aby bola adekvátna násiliu, kto-
rému bola podrobená obeť.
Ani po samovražde, ktorá sa neskončila smrťou, sa nedá

povedať, že vieme jej trvale zabrániť a či je to možné. Zdá
sa však, že v tejto oblasti sme sa dopracovali najďalej, lebo
sme schopní zabezpečiť liečebné a iné potrebné opatrenia.

Záver

Prevencia násilia a osobitne viktimácie u človeka, ktorý za-
bíja seba, tak u človeka, ktorý zabíja druhých, nemá ešte

vypracovaný náležitý program. Iste aj preto, lebo determi-
nanty a faktory, ktoré spôsobujú také konanie, sú mnoho-
raké a málo známe, nedávajú účinnejšie podnety, ako si po-
čínať. Nazdávame sa, že ešte aj v súčasnosti už podrobnejšia
analýza fenoménu a upozornenie na jej význam – vrátane
foriem viktimácie, môže byť považovaná za prvý krok na
ceste k obmedzeniu násilia, k zníženiu viktimácie a nabáda-
niu všetkých, aby sa snažili násilie obmedzovať aspoň s svo-
jom okolí. Mali by sme začať od seba a postupne zapájať
do takého postoja k násiliu a k utrpeniu viktímy stále väč-
šie a väčšie skupiny ľudí. Práca tým, že analyzuje fenomén,
naznačuje aj cesty pre budúcu cestu nenásilia, a obmedzenia
viktimácie∗.

∗Práca je súčasťou širšie koncipovanej samostatnej štúdie
prvého autora. Pokračuje v problematike, ktorú prezento-
vala konferencia

”
Agresivita – fenomén psychiatrickej praxe

a spoločenského života“ 14.–16. júna 2001 v Pezinku. Prvá
časť prezentovaných prác na tejto konferencii je publikovaná
v Psychiatria, 8, 2001, č. 4.
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