
 

UBUNTU 
 

Antropológ navrhol deťom z jedného afrického kmeňa hru. Položil kôš plný ovocia pod strom 

a povedal deťom „Kto dobehne k stromu prvý dostane všetko to ovocie“.  

Keď to povedal, všetci sa pochytali za ruky a spolu bežali ku stromu, kde si pochutnali na 

sladkom ovocí. Na otázku „Prečo utekali spolu, keď ten najlepší mohol všetko ovocie získať 

pre seba?“, dostal odpoveď: 

"UBUNTU“ 

Slovo UBUNTU sa prekladá rôzne. Znamená niečo ako "Ja som, pretože my sme". V tomto 

prípade „Ako by mohol byť niekto z nás šťastný, keď ostatní sú smutní?'' 

 

 

UBUNTU je filozofia. Vlastimil Suchý vo svojom blogu k tejto téme vyjadril pocity, ktoré sú 

i mne blízke. Preto jeho príspevok som si dovolil voľne upraviť tak aby tie moje pocity boli 

výraznejšie. Je už len na vás či ich chcete spoznať. 

A Podľa niektorých som tvrdohlavý, neveriaci, burič, idealista. Niekto, kto má názor 

nezlučiteľný so všeobecne uznávanými dogmami. Dogmami, ktoré nás všetkých vo 

vzťahu k dnešným globálnym a pred očami sa rozpadávajúcim systémom, ťahajú ku dnu 

a sebazničeniu. Ide o myslenie vraj založené na skúsenostiach. Myslenie, ktoré umožňuje 

rýchli vzostup, ale i tvrdých pád až na dno. Do bahna. Okúsil som oboje. Vďaka tomu som 

pochopil čo som robil inak ako som mal. To mi umožnilo zmeniť môj  pohľad na svet. 

Preto môžem vidieť i iné možnosti,  lepšiu alternatívou pre svet, existenciu a bytie.  

B Po prečítaní článku som i ja zistil, že som členom komunity UBUNTU. Ani som to o sebe 

nevedel a ani som sa nesnažil k tejto  skupine patriť. Zrejme skôr či neskôr k takémuto 

poznaniu dospeje každý. V určitom okamžiku môže už byť neskoro! 

UBUNTU je slovo zo Zulštiny. Obvykle sa prekladá ako ľudskosť. Skôr však jeho význam 

treba vnímať ako: "Som tým čím som vďaka ľuďom, ktorí sú vôkol mňa." Z pohľadu zákona 

akcie a reakcie (boja protikladov) musíme i v tomto prípade vnímať dvojaký význam. Kladný a 

záporný. V tom zápornom dnes žijeme. Ľudia vôkol stratili záujem o seba samých a tím aj o 

svoju budúcnosť. Systém nás zmenil. Vedie nás tam, kam jasne smeruje. Uvedomujeme si to? 

Nebojím sa povedať, že všetci, ktorí dnes myslia inak ako je bežné, sú členmi-vyznávačmi 

UBUNTU. Tu je odkaz na video, ktoré vám to potvrdí. V jeho úvode sa dozvieme: 

"Jak je možné, že je na světě stále tolik bídy a utrpení? Vždyť řešení všech problémů 

existují? Víme, že ze strany řídících pseudoelit je vedena skrytá, ale stále očividnější válka 

proti lidstvu. A tak jen celé lidstvo nad nimi může zvítězit." 

Tento text nás informuje, že iba my ľudia, nie ako jednotlivci, ale ako celok, máme, keď 

sa spojíme, neuveriteľnú moc. V minulosti už mnohokrát dokázanú. Bohužiaľ, zatiaľ iba 

deštruktívnym spôsobom. Ako príklad si vezmime francúzsku revolúciu, rok 1917, VOSR. Aj 

Hitler systematickou propagandou zmanipuloval dav. Potom ho použil k rozpútaniu vojny, 

ktorá stála milióny dolárov i ľudských životov. I tu vidíme, že dav je schopný zmeniť dejiny 

podľa toho, kto ho vedie. Smutné je, že duch drancovania a vraždenia stále prevláda. Ale aj 

to, že je to v duchu toho čo nám je od detstva vtĺkané do našich hláv neomylným vodcom 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&;v=8GubxoOlQpo


a jeho výchovou. Vodcom, ktorý dokáže využiť a zneužiť dlho potlačovaný hnev, krivdu, 

nenaplnené túžby tak aby v konečnom dôsledku získal upevnenie svojej moci. Aby využil 

potenciál ukrytý v pote, mozoľoch a myslení tých, ktorým vládne.  

Hlavnou hnacou silou súčasného bytia v našej spoločnosti sú peniaze. Dominuje neustála 

spotreba, trvalý maximálny zisk. Ale tiež minimálna mzda, ochrana zdravia, životného 

prostredie, bezpečnosti. Tí čo liečia, tvoria hodnoty, rozvíjajú technológie, zabezpečujú 

morálku, rozvíjajú poznanie a intelektuálny potenciál sú hodnotení zanedbateľne v porovnaní 

s neproduktívnymi činnosťami bankárov, právnikov, manažérov zábavy a neproduktívnych 

aktivít vrátane lekárov a lekárnikov prispievajúcich k chradnutiu obyvateľstva. Je možné na 

tom niečo zmeniť?  

„Určite áno. Je!“ 

Predpokladom je, že ľudia moc, ktorú si nechali vziať, si vezmú späť. Len tak vezmú vietor 

z plachiet lídrom a elitám všetkých štátov. Spoločnou silou ich donútia k zmenám, ktoré môžu 

viesť k záchrane tejto planéty a civilizácie vôbec. Je zrejmé, že ak budeme sedieť pred 

televíziou a komentovať nezmyselné predstieranie zaručenej pravdy, nezaujímať sa 

o rozširovanie svojho poznania a prenechávať zodpovednosť za to čo sa vôkol mňa deje iným, 

zvädneme ako kvet bez vody hoci je vo váze z kryštálu či zlata. 

V Afrike, kde filozofia  UBUNTU je ľuďom blízka vedia, že sú jeden na druhého odkázaní. 

Ľudia tu žijú v komunite a každý pre ňu tiež pracuje najlepšie ako vie. A komunita mu to 

rovnako vracia. Nie pod rúškom nenásytnosti, chamtivosti, neprijateľného a zvrhlého 

svetonázoru. Vracia mu to v rámci reálnej situácie a možností, ktoré sú pre všetkých rovnaké. 

Nie je to ľahké a bezstarostné. Je to konanie pod neustálym tlakom, ktorého výsledkom je 

svetonázor, ktorý to príjemné i nepríjemné prenáša na všetkých členov komunity rovnako ako 

i zodpovednosť člena za komunitu, seba samého i všetko to čo so životom a bytím súvisí. 

UBUNTU tak jednotlivcovi dáva možnosť bez obáv a pochybností konať dobro v prospech 

komunity, ktorá mu dobro vracia. Rovnaké prejavy a rešpekt má komunita i k prírode. A 

potom i príroda rešpektuje prítomnosť komunity v nej! 

 UBUNTU je nástroj, ktorý potláča závislosť, neschopnosť, šírenie nepravdy, hlúpu 

zábavu, nezmyselné filmy či vyzdvihovanie osobností, u ktorých je plytvanie, nerešpektovanie 

zvyklostí a prijatej etikety typickým prejavom. UBUNTU vyzdvihuje ľudskosť, humánnosť. 

Podporuje rozvoj svojho ja a hľadanie toho kto sme a kým sme. Vytvára priestor pre rozvoj 

mentálnych schopností a myslenia. UBUNTU odhalí poznanie toho čo sa v nás skrýva, čo 

dokážeme využiť v prospech náš, v prospech národov. V prospech rozvoja prospešného pre 

nás všetkých bez potreby reklamy, médií, nepotrebných farmaceutík a jalových služieb. 
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