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Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo sa stalo s miestami, kto-
ré boli kedysi kolískami prvých ľudských civilizácií? Poďme 
sa spolu pozrieť, ako v súčasnosti vyzerá bývalá Mezopotá-
mia. Tá sa z väčšej časti rozkladala na území dnešného Iraku, 
či skôr jej autonómnej časti, irackého Kurdistanu, o ktorom 
bude tento článok.

Irackí Kurdi majú vlastnú vlajku, armádu i jazyk

O pohnutej histórii Iraku počas uplynulého polstoročia po-
čul asi každý. Čo je ale už menej verejnosti známe, je to, že 
táto krajina, rozlohou takmer 10-krát väčšia než je Slovensko, 
obsahuje i autonómnu oblasť Kurdistan, teda akýsi štát v štá-
te. Zatiaľ čo na zvyšnom území žijú prevažne Arabi (a malé 
percento kresťanských Asýrčanov a Arménov), severový-
chodná časť územia patrí Kurdom. Tí majú vlastnú armádu, 
vlajku i oficiálny jazyk. Autonómni sú do takej miery, že irac-
ká armáda nemôže bez povolenia vstúpiť na toto ich územie. 

Kurdská armáda, tzv. Pešmerga, je na rozdiel od tej irackej 
preslávená svojou odvahou. Islamskému štátu, ktorý sa stal 
ich susedom, nielen vzdoruje, ale s pomocou zahraničných síl 
voči nim tento rok začala ofenzívu.

Kto	sú	to	tí	Kurdi?

Kurdi sú etnická skupina, do ktorej patrí 25 – 30 miliónov 
ľudí žijúcich pôvodne na území Iraku, Iránu, Sýrie a Turecka. 
Nemajú vlastný štát a hoci im bol po druhej svetovej vojne 
západnými veľmocami prisľúbený, k naplneniu tohto sľubu 
nikdy nedošlo.

Príslušník Pešmergy, „tých, čo stoja tvárou tvár voči smrti“,  
v typickom kurdskom ošatení

Celá ich história sa nesie v znamení útlaku majoritnými 
skupinami, či už Saddámom Husajnom v minulosti na irac-
kých Kurdoch, alebo súčasnou tureckou vládou na tých svo-
jich, tureckých Kurdoch. Tisíce Kurdov ušli do zahraničia. 
Stretnúť Kurda, ktorý by nemal množstvo príbuzných žijú-
cich v Európe či USA, je veľmi zriedkavé. V predchádzajú-
com čísle časopisu sme písali o nevraživosti medzi kmeňmi 
Hutuov a Tutsiov v Rwande, tu vidíme, že kmeňová nevraži-
vosť nie je zďaleka iba pliagou čierneho kontinentu.

Hlavné mesto Kurdistanu, Erbil, je relatívne bezpečné miesto.  
Za posledných 5 rokov tu boli iba dva bombové atentáty.

Irackí Kurdi sa v súčasnosti nádejajú, že ako odmenu za 
zneškodnenie Islamského štátu im západné mocnosti umož-
nia úplné odtrhnutie od arabskej časti Iraku. Kurdi, na rozdiel 
od Arabov, sú veľmi liberálni moslimovia, polygamia je 
u nich veľmi výnimočná a svoje ženy ani dcéry nenútia zaha-
ľovať sa. Nosia obtiahnuté legíny, vysoké opätky a výrazný 
mejkap – na univerzitnej pôde zriedkakedy uvidíte tak kon-
zervatívne oblečenú slečnu ako na obrázku vpravo.

Kurdské študentky prvého ročníka veterinárnej medicíny v Dohuku

Ženy dokonca slúžia aj v armáde, často dosahujúc vysoké 
pozície. S obľubou sú nasadzované proti vojakom Islamské-
ho štátu, ktorí sa hrozia zabitia ženou – veria totiž, že ak ich 
zabije žena, nikdy sa nedostanú do raja pre moslimov.

Napriek kurdskému liberalizmu je však stále zriedkavé 
stretnúť ženu na ulici. Predstavte si to: stojíte na námestí  
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plnom ľudí, všade sa na vás usmievajú okoloidúci, ktorí sú 
síce trochu tmavší ako priemerný Slovák, ale nie výrazne. 
Vôbec to nepripomína vojnovú oblasť, pripadáte si skoro ako 
doma, až na to, že v tomto idylickom 
obraze niečo chýba... A potom vám 
to dôjde – nevidíte takmer žiadne 
ženy, takmer do jedného sú všetci ľu-
dia hemžiaci sa vonku muži. Naprí-
klad aj do školy cestujú dievčatá vý-
hradne autobusom pre dievčatá.

Na obrázku vpravo je tradičné 
kurdské oblečenie spojené so smart-
fónom. Stretnúť niekoho v Iraku bez 
neho je mimoriadne náročné.

Ostatné minoritné skupiny

Aby to nebolo také jednoduché, v Iraku nežijú iba Arabi 
a Kurdi, ale aj asýrski a arménski kresťania, ako i jezídi. 
Asýrčania spolu s Arménmi sú kresťanskou menšinou žijú-
cou v Iraku, ktorá tvorí 3 % populácie. Nezriedka majú svet-
lé vlasy i oči, takže podľa výzoru by ste ich od našinca iba 
ťažko rozlíšili. 

Náboženstvo jezídov, o ktorých príslušnosti k etnickej sku-
pine medzi antropológmi nepanuje zhoda, je podávané z po-
kolenia na pokolenie iba ústnou tradíciou a je zmesou kres-
ťanstva, islamu, zoroastrizmu a judaizmu. Podobne ako 
moslimovia, tiež sa majú modliť päťkrát denne na kolenách, 
hoci tvárou obrátenou k Slnku, nie k Mekke. Rovnako ako 
kresťania či židia veria, že pochádzajú z Adama, avšak pozor, 
iba a iba z Adama. Podľa ich legendy sa Adam a Eva rozhá-
dali a prestali spolupracovať, čo sa prejavilo aj v tom, že sa 
pokúsili rozmnožovať nezávisle jeden od druhého. Podľa je-
zídskej viery to vyzeralo tak, že obaja zatvorili svoje „seme-
no“ do osobitnej fľaše, no a keď ho po pár týždňoch otvorili, 
Evina nádoba so semenom okrem strašného smradu nevypro-
dukovala nič. Zato z tej Adamovej sa zrodil homunkulus, 
prvý človiečik, ktorý uzrel svetlo sveta, a bol, samozrejme, 
jezíd.

Utečenecký tábor neďaleko hraníc s Tureckom, z majoritnej časti  
tvorený jezídmi utekajúcimi pred Islamským štátom

Jezídi si svoju vieru veľmi strážia až do takej miery, že ak 
sa príslušník tohto náboženstva ožení, resp. vydá za nejezída, 
je automaticky vyhostený z komunity. Žiaľ, čo akokoľvek 

strašným trestom je toto vyhostenie (exkomunikovaný jezíd 
nemá šancu dostať sa do jezídskeho neba), hrozba večného 
zatratenia nie je ich najväčším trestom – ešte i teraz, v 21. sto-
ročí sa stáva, že jezídska rodina zabije tohto „odpadlíka“. 

Tisíce jezídskych dievčat a žien sa istým spôsobom stalo 
odpadlíčkami nedobrovoľne: boli unesené bojovníkmi Islam-
ského štátu, pre ktorých mať jezídsku sexuálnu otrokyňu je 
nielen otázkou osobného záujmu, ale i prestíže – so svojimi 
častokrát modrými či zelenými očami a svetlými vlasmi sú 
považované za najkrajšie ženy tejto oblasti. Islamskí bojovní-
ci jezídov síce považujú za vyznávačov diabla (jezídi veria 
v sedem božských bytostí, u toho najhlavnejšieho nie je zjav-
né, či je to anjel alebo padlý anjel), a zabitie jezída považujú 
za záslužnú činnosť, to im však ale nebráni brať si za otroky-
ne ich sestry, dcéry či manželky.

Neobvyklé	zvyklosti	v	Iraku

●	Nekradne	sa	tu. Majitelia obchodov, večer odchádzajúci 
domov, svoj tovar na noc iba zakryjú celtou bez akejkoľvek 
snahy zabrániť jeho odcudzeniu. Spoliehajú sa na to, že krad-
núť v Iraku by znamenalo priviesť hanbu nielen na seba, ale 
aj na celú svoju rodinu. No a to v krajine, kde vládnu ne-
smierne silné rodinné putá, nebude nikto riskovať.
●	Pikniky	na	kraji	štvorprúdových	diaľnic.	S príchodom 
jari, len čo sa krajina trochu zazelená, sa mestá v Kurdistane 
dostávajú do piknikového ošiaľu a výjazdy z miest sú zablo-
kované častokrát 20-kilometrovými zápchami. Nad ich spôso-
bom piknikovania ale zastáva našincovi rozum stáť – napriek 
tomu, že za Husajnovej vlády boli dokonalé asfaltové cesty 
vystavané aj na úpätí hôr, väčšina kurdských občanov tak vy-
soko neašpiruje a za dokonalé piknikové miesto považujú 
miesto vzdialené dva metre od štvorprúdovej diaľnice... Tam 
si rozložia vodné fajky, jedlo a aj napriek príslušnosti k islamu 
i alkohol. Dôkazový materiál, teda prázdne fľaše od neho, 
rovnako ako zvyšný odpad, sa ani náhodou nenamáhajú vlo-
žiť späť do auta a nechávajú po sebe neuveriteľný neporiadok.

Obľúbenou zábavkou v Iraku je piknikovanie – presladený čaj  
a všadeprítomné zbrane sú ich prirodzenou súčasťou

●	Všadeprítomné	zbrane.	Na jednej strane pochopiteľné – 
veď takmer nepretržite celé posledné storočie Kurdi bojovali 
proti svojim arabským, tureckým a perzským utláčateľom. 
Pre Európana je však zarážajúce vidieť značky zakazujúce 
nosenie zbraní (ktoré ale rešpektuje len málokto) do verej-
ných inštitúcií a miest, ako napr. parkov. Čo je ešte horšie, 
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zbrane sa tu nosia aj na večierky, kde alkohol tečie potokom 
a moslimské zábrany v jeho pití sa tu, na rozdiel od tých zbra-
ní, nenosia. A keď sa k tomu pridá horúca arabská krv a fakt, 
že kalašnikov tu na trhu bez ďalších otázok predajú za pri-
bližne 500 dolárov prakticky každému, nešťastie nenechá na 
seba dlho čakať.

V aute priemerného Kurda nájdete aspoň dve strelné zbra-
ne. Raz som bola svedkom debaty dvoch Iračanov o tom, 
v akom veku je vhodné začať učiť deti používať zbrane – či 
v šiestich alebo dvanástich rokoch. Nakoniec po polhodine 
dohadovania dospeli k záveru, že „čím skôr, tým lepšie“. 
●	Ekonomika	krajiny	založená	 len	a	 len	na	dostupnosti	
ropy. Ceny benzínu sú tu veľmi nízke, preto tu má auto 
takmer každý. Prakticky neexistujúca hromadná doprava vo 
vyše miliónovom meste sa odráža vo vysokom znečistení 
ovzdušia i vo všadeprítomných dopravných zápchach.

Bez ujmy na všeobecnosti sa dá povedať, že v Iraku sa 
takmer nič nepestuje, nevyrába, nič sa z neho okrem ropy ne-
vyváža. Je to trochu zarážajúca skutočnosť berúc do úvahy, 
že ide o krajinu, kde ľudia začali s pestovaním prvých poľno-
hospodárskych plodín už 8 700 rokov pred naším letopočtom. 
S domestikovaním zvierat začali o približne tri storočia ne-
skôr, ale stále takmer o 5 000 rokov predbehli iné kontinenty 
(napr. Afriku). Kedysi krajina patrila do oblasti úrodného pol-
mesiaca, dnes úrodná poľnohospodárska pôda leží ladom, 
z veľkej časti zamínovaná. K odmínovaniu sa Kurdi veľmi 
nemajú – „čo keby krajinu náhodou obsadil nepriateľ, to by 

sa nám tie zamínované polia ešte mohli hodiť“. Keď som sa 
pri mojich dvoch pokusoch o turistiku na najbližší kopec za 
mestom dostala zakaždým do mínového poľa, došlo mi, že 
kultúrnym odlišnostiam niektorých krajín, v tomto prípade 
neochotu odmínovať vlastnú krajinu, nikdy neporozumiem.

Tradičná kurdská žuvačka nie je 
nič iné iba stuhnutá živica pistá-
cie atlantskej. Kurdi ale veria, že 
táto žuvačka má liečivé účinky 

podporujúce trávenie.

Citadela v Erbile, hlavnom meste irackého Kurdistanu, je najstaršie 
permanentne osídlené miesto našej planéty

 

Vidieť popíjať na námestí stovky 
mladíkov presladený čaj miesto 

piva je pre našinca veľmi  
podivuhodný pohľad

Vedeli ste, že v krajinách, kde je zakázaný alkohol, je vyšší 
výskyt cukrovky? Už to raz tak vyzerá, že ľudia potrebujú 
holdovať nejakým nerestiam a ak im zakážete jednu, vykom-
penzujú to druhou – a tou je v prípade krajín Blízkeho výcho-
du príjem zvýšeného množstva cukru v podobe presladeného 
čaju a presladených sladkostí i nadmerné fajčenie .

Katarína Molnárová

Geografia

V Iraku prakticky neexistuje poľnohospodárstvo a veľká časť územia 
je stále zamínovaná

Krajina severovýchodného Iraku, tzn. Kurdistan, je zelená len  
pár týždňov počas jari
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