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V časoch bezkontaktných platieb, PayPalu a bitcoinov sa 

zdajú mušľové peniaze podobne zbytočné ako nulová 
úroková sadzba. Nie je to však tak. Na ostrove Nová 
Británia v Papue-Novej Guinei dôverujú ľudia viac 

mušliam ako nestabilnej domácej mene kina.MUŠĽOVÉ 
PENIAZE TABU Fabian von Poser (text), Kristina Steiner (foto)

 Dedinčania sa zhromaždili počas pohrebného 
 obradu na lúke určenej na slávnosti. Mužskí príbuzní 
 zosnulého priniesli svoje mušľové peniaze. 
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Žena si prišla do 
zmenárne 
vymeniť 
mušľové peniaze 
za oficiálnu 
menu kina. 
Bonnie Viavia 
prijíma mušľové 
peniaze.

apitalizmus rozdeľuje spoloč-
nosť a povzbudzuje populiz-
mus. Ničí klímu. Nie je ideál-
nym modelom ani pre nás, ani 
pre naše deti. Môžete mať na 

to názor, aký chcete. Jedno je však isté: kapitalizmus 
dnes čelí takej tvrdej kritike ako už dlho nie, a to nie-
len zo strany ekonomicky „poblúdených“ voličov. Na 
Papue-Novej Guinei, zabudnutom ostrovnom štáte 
v Tichom oceáne, ktorý zámerne navštevujú len mi-
sionári alebo cestovatelia s dobrodružnou povahou, 
chýba mušľovým peniazom akákoľvek kapitalistická 
logika – napriek tomu je táto mena silnejšia ako kedy-
koľvek predtým.

Čas sa nezastavil ani na Papue-Novej Guinei. Kre-
ditné karty, mobily a internet sú aj na ostrove Nová 
Británia, od roku 1884 do 1914 bola súčasťou ne-
meckých kolónií v severnej časti dnešnej Papuy-No-
vej Guiney, najúspešnejšími vymoženosťami dneška. 
Mušľové peniaze však nie sú žiaden anachronizmus 
alebo relikt z kamennej doby používania peňazí. Lesk 
peňazí totiž môže byť klamlivý, mušle nie. Navyše, 
zatiaľ čo kapitalizmus rozdeľuje mnoho zdanlivo po-
krokových spoločností, mušľové peniaze národa Tolai 
spoločnosť stmeľujú.

Aby sme sa hneď na úvod vyhli zásadnému omylu – 
mušľové peniaze Tolaiov nie sú mušľovými peniazmi, 
ale slimačími peniazmi, pretože táto domáca mena 
sa vyrába z ulít malého morského slimáka Nassa-
rius arcularius. V angličtine (shell money), nemčine 
(Muschelgeld), ako aj v mnohých ďalších jazykoch sa 
však ujalo pomenovanie mušľové peniaze.

Domorodci ich opracujú, prevŕtajú a navliekajú 
na povrazy z rastlinných vláken. Na výrobe niekedy 

K

lsie Konga 
kontroluje 
kvalitu 
mušľových 
peňazí.

až metrových šnúr sa často podieľa celá rodina. Ako 
dĺžková miera sa používa ruka: od ruky po lakeť, od 
ruky po plece, od ruky po protiľahlé plece a od ruky po 
ruku. Napríklad jeden pokono, podľa nautickej mie-
ry siaha alebo fathom, zodpovedá dĺžke rozpätia rúk 
dospelého človeka, a to konkrétne od špičiek prstov 
jednej ruky po špičky prstov druhej ruky. Obsahuje 
približne 320 ulít slimákov.

Peniaze, ktoré domorodci nazývajú tambu alebo 
tabu, sa používajú od nepamäti. Prvá písomná zmien-
ka pochádza z roku 1880. Tolaiovia, ktorých je dnes 
približne 120 000 a ktorí sa v polovici 18. storočia pre-
sídlili zo susedného ostrova Nové Írsko na polostrov 
Gazelle na východe Novej Británie, na trhoch platia 
mušľovými peniazmi do dnešného dňa za ovocie, ze-
leninu, vajcia, ryby, mäso a betelové orechy. Vyrov-
návajú sa nimi odškodnenia, platí sa nimi za nevestu 
a pri pohreboch sa rozdávajú šnúry s mušľami, ktoré 
nebožtík počas života nazhromaždil.

„Tabu je prostriedok na platenie alebo výmenu 
a darovanie zároveň,“ hovorí nemecká etnologička Dr. 
Sigrun Preissing. V roku 2009 vydala knihu Výmena, 
darovanie, peniaze? Ekonomické a spoločenské pro-
tinávrhy. Dodnes sa zaoberá alternatívnymi formami 

ekonomiky. Niečím, čo celkom odporuje našej logike. 
Sladký zemiak, vajce alebo ryba na trhoch v Kokope 
a Rabaule, dvoch najväčších osadách na polostrove 
Gazelle, môžu mať napriek rovnakej veľkosti, rovna-
kej váhe a kvalite rozdielnu cenu – záleží na tom, kto 
predáva a kto kupuje.

„Tolaiom nejde o to, aby uskutočnili ekvivalentnú 
výmenu, ale skôr o to, že vôbec uskutočnia výmenu 
nerovnakých vecí a zároveň tým udržiavajú a zlepšujú 
vzťahy. Keď u nás kúpime u pekára peceň chleba, do-
chádza k nevyslovenej dohode, že chlieb má hodnotu 
tri eurá. Každý, kto toľko má, dostane chlieb za rov-
nakú cenu. Keď položíme na pult tri eurá a dostaneme 
za ne chlieb, je výmena uzavretá a toho pekára už 
nemusíme nikdy v živote vidieť.“

Výmena na trhu u Tolaiov je oproti tomu celkom 
iná. „Nikto zo zúčastnených sa nedomnieva, že množ-
stvo mušľových peňazí a vymenený tovar musia mať 
rovnakú hodnotu.“ Ide skôr o dohodu na základe 
spoločne stanovených pravidiel, že predmety od ne-
jakej konkrétnej osoby s určitým postavením alebo 
nejakou určitou rolou môžu byť vymenené s nejakou 
inou osobou. „V našich zemepisných šírkach si často 
neuvedomujeme, že sloboda sa končí vtedy, keď má 

PAPUA-NOVÁ 
GUINEA

AUSTRÁLIA

Tichý 
oceán

Port 
Moresby

Mena: malé, 
kvalitne orezané 
mušle, 
navlečené na 
tenkej niti. 
Konverzný 
pomer: dĺžka 
ramena. „Mušle“ 
sú v skutočnosti 
ulity slimákov 
Nassarius 
arcularius.
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Jolam Vune žije 
na ostrove 
Watam. Ostrov 
pozostáva 
z vyhasnutej 
sopky. Na 
svahoch 
sopečného 
krátera stále 
rastie pôvodná 
džungľa. Iba 
muži tam smú 
hľadať trstinu 
cane – rastlinu, 
z ktorej sa 
vyrábajú vlákna 
na peniaze 
z mušlí. Stúpanie 
je ťažké, 
neexistujú tu 
žiadne cesty 
a pôda je 
blatistá.
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Príbytok 
maličkých 

slimákov druhu 
Nassa sa mení na 

mušľové 
peniaze.

Na trhu 
v Kokope – 

hlavnom meste 
Novej Británie – 
si môžete kúpiť 

trstinu cane aj 
mušle. Môžete si 

tu tiež vymeniť 
hotové mušľové 
peniaze za kinu.

niekto málo alebo dokonca žiadne peniaze,“ hovorí 
etnologička. U Tolaiov to vôbec nie je rozhodujúce.

Dôležitejší ako likviditný charakter mušľových 
peňazí je ten nelikviditný, pretože tabu je súčasťou 
takmer každého rituálu Tolaiov, hlavne tých, pri kto-
rých sa mení spoločenské postavenie osoby, ako je 
narodenie, svadba alebo pohreb. Napríklad za nevestu 
(varkukul) sa nevestinej rodine odovzdáva 1 000 šnúr 
pokono, čo v závislosti od kurzu vychádza na 3 000 až 
5 000 kín alebo 750 až 1 300 eur, ktoré sa potom stáva-
jú majetkom nevestinho otca. Obojstranným cieľom je 
upevniť staré a nadviazať nové zväzky.

Tabu sú takmer nenahraditeľnou súčasťou po- 
hrebných obradov (minamai). Cieľom Tolaiov je na-
hromadiť počas svojho života čo najviac niekedy až 
dvojmetrových kruhov – prsteňov loloi, čo sú šnúry 
mušľových peňazí, obalené zväčša kvôli ochrane do 
listov stromu pandánu. Tie sa počas pohrebného ritu-
álu narežú a šnúry sa rozdávajú smútočným hosťom 
v závislosti od ich spoločenského postavenia. Podľa 
toho, koľko tabu sa pri pohrebe rozdá, stúpa alebo kle-
sá vážnosť zosnulého. Ak rodina pri pohrebe nerozdá 
žiadne tabu, zosnulý je na druhom svete odsúdený na 
utrpenie.

„Tabu sa dáva zúčastneným pri mnohých rituáloch, 

nie však ako forma platby, ale ako prostriedok na 
prejavenie úcty, definovanie vzťahov, ich obnovenie 
alebo upevnenie,“ vysvetľuje Preissing. Do dnešné-
ho dňa sú prakticky všetci Tolaiovia v okolí Kokopa 
a Rabaulu v príbuzenskom vzťahu so všetkými ostat- 
nými Tolaiami. Pre Tolaiov sú tabu nevyhnutné na 
udržanie sociálneho poriadku a celého spoločenstva. 
Skutočnou menou preto nie sú slimáky či mušle, ale 
dôvera a rešpekt.

Aj desaťročia po zavedení moderného peňažného 
systému sú ľudia na východe Novej Británie stále veľ-
mi úzko spätí s pokladmi mora. Na rozdiel od slabej 
a nestabilnej domácej meny kina sa tabu ukazujú abso-
lútne odolné proti krízam. Na jednej strane preto, lebo 
mušle sa ťažko získavajú, keďže náleziská v oblasti 
okolo Kokopa a Rabaula sú „vyťažené“. Väčšina no-
vých mušľových peňazí sa dnes dováža z oblasti Šala-
múnových ostrovov a ostrova Bougainville. Na druhej 
strane, surový materiál sa ťažko opracúva. Hľadanie 
slimákov je namáhavá práca. Neskôr sa musia ulity 
vymyť, opracovať do správnej podoby, prevŕtať a na-
vliecť. Toto remeslo už dnes ani zďaleka neovláda kaž-
dý Tolai, čo zabraňuje znehodnocovaniu tejto meny.

Kto chce pochopiť, ako tabu funguje, pomôže mu 
pohľad do koloniálnych čias. Okolo roku 1880, keď 

Špička mušlí sa 
musí odstrihnúť 
kliešťami, aby sa 
dali ľahšie 
navliecť.

Úprava mušlí je 
jemná práca.
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Dieťa siaha do 
vody 
Bismarckovho 
mora: ľudia žijú 
na mori 
a s morom.
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Tumbuáni sú 
svätí duchovia. 

Ženy sa k nim 
nesmú priblížiť. 
Muži ich musia 

tiež veľmi 
rešpektovať. Ak 

sa s tumbuanom 
nebude 

zaobchádzať 
s rešpektom 

a opustí obrad, 
bola by to pre 

rodinu veľká 
hanba.

V škole je deň 
tradícií. Okrem 
iného sa tu deti 
učia obliekať si 
čierne alebo čer-
vené šaty - podľa 
svojho kmeňo-
vého príslušens-
tva, ako aj 
zaobchád-
zať s mušľovými 
peniazmi.

Kinavai: skoro 
ráno v deň 
pohrebného 
obradu sa 
dedinčania 
zhromažďujú na 
pláži. Tumbuáni 
sa cez more 
dostanú na 
kanoe. Zasvätení 
muži ich 
sprevádzajú, 
spievajú 
a tancujú. 
Tumbuáni prídu 
na pláž a zmiznú 
na tajnom 
mieste. Nikto ich 
nesmie sledovať.

Prepočet počtu 
mušlí.

Tabu = mušľové peniaze
1 arib = 10 fathomov
1 marnau = 100 fathomov
1 fathom = jedna mušľová reťaz, ktorá 
sa meria od jednej ruky k druhej, pri 
roztiahnutých rukách (6 stôp)
1 fathom = 10 pakon
1 pakona = 10 paramov
1 param = 57 mušlí
pala tabu = 1 mušľa
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Tolaiovia prvýkrát nadobudli trvalý kontakt s Euró-
panmi, sa ukázalo, že ríšska marka, ktorú si nemeckí 
koloniálni páni priviezli so sebou z Európy, nebola 
rovnocenná s mušľovými peniazmi, pretože nedoká-
zala vytvárať trvalé vzťahy. Tolaiovia si preto ako 
paralelnú menu ponechali svoje tradičné peniaze. 
S menou kina je to dnes obdobne. Od roku 1975, keď 
Papua-Nová Guinea získala nezávislosť od Austrá-
lie, si v hlavnom meste Port Moresby podáva kľučku 
jedna korupčná vláda za druhou. Domorodci nemajú 
z prírodného bohatstva svojej krajiny takmer žiaden 
úžitok. Kina sa potáca od jednej krízy k druhej. Ta-
bu si však neustále zachováva svoju hodnotu, lebo je 
nezávislé od národného či globálneho ekonomického 
vývoja.

Už od sedemdesiatych rokov minulého storočia si 
na Novej Británii možno vymeniť šnúry s mušľovými 
peniazmi za menu kina. V roku 1999 dokonca miestna 
vláda oficiálne uznala tabu za komplementárnu menu. 
Doteraz síce zlyhali všetky pokusy o etablovanie ofi-
ciálnej banky na mušľové peniaze, kde by si domo-
rodé obyvateľstvo mohlo vymieňať alebo bezpečne 
ukladať tabu, v Kokope a Rabaule má domorodé oby-
vateľstvo k dispozícii viacero zmenární, kde sa tabu 
dajú vymeniť za hotovosť a naopak. Jeden pokopo 
zodpovedá v závislosti od aktuálneho stavu domácej 
meny od troch do piatich kín, v prepočte 0,75 až 1,25 
eura.

Tento výmenný systém v zmenárňach zažíva roz-
mach aj vďaka tomu, že čoraz viac Tolaiov si nedoká-
že svojpomocne vyrobiť mušľové peniaze, no napriek 
tomu sa chcú podieľať na sociálnom živote s tabu. 
Často ide o Tolaiov, ktorí žijú v mestách ďaleko od do-
moviny či v zahraničí. V posledných rokoch sa zvýšila 

akceptácia tabu dokonca v štátnych úradoch a cirkvi. 
Čoraz častejšie sa môžu v tabu platiť úroky, poplatky 
za zdravotnú starostlivosť a dlhy, prinajmenšom po 
výmene za kiny.

Jedno je isté: mušľové peniaze poznáme aj z iných 
častí sveta. Ide hlavne o ulity kaurí z Afriky a Číny ale-
bo koráliky z mušlí alebo ostňov dikobrazov nazýva-
né wampum, ktoré používali severoamerickí Indiáni 
na západe USA. Aj v iných oblastiach Papuy-Novej 
Guiney používajú ľudia dodnes mušle pri rituáloch. 
Azda žiadna mena však nie je tak hlboko zakorenená 
v miestnej spoločnosti ako tabu. Experti odhadujú, že 
na polostrove Gazelle sú v obehu mušľové peniaze 
v hodnote osem miliónov kín, čiže viac ako dva mi-
lióny eur. Odhadom 60 miliónov kín, viac ako 15 mi-
liónov eur, je ukrytých v mušľových prsteňoch v do-
mácnostiach – zväčša na rituálne účely.

Aké poučenie si z toho môžeme zobrať v časoch 
kreditných kariet a kryptomien? Že mušľové peniaze 
Tolaiov sú možno len malinkým dielikom v globálnej 
ekonomike, no napriek tomu významne prispievajú 
k stabilite spoločnosti a ochraňujú pred škodlivými 
následkami globalizácie. Kto vlastní tabu, má v ruke 

Na Fabiana von Posera, ročník 1969, autora na 
voľnej nohe z Mníchova, na ceste po Bismarcko-

vom súostroví silno zapôsobila zručnosť, s akou ženy 
navliekali brúsené ulity slimákov na šnúry.

Kristina Steiner, ročník 1980, žije ako fotografka na 
voľnej nohe v Arnise na severe Nemecka. Svet 

mušľových peňazí spoznala z prvej ruky, keď pred 
niekoľkými mesiacmi žila u Tolaiov v dedine na pláži 

na Novej Británii.
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viac ako zopár mincí, bankovku alebo kreditnú kartu. 
Ak sa Tolai podieľa na sociálnom živote spoločenstva, 
nebude nikdy chudobný a už vonkoncom nikdy ne-
zomrie hladom. Tabu zabezpečuje spoločenský mier. 
My na západe často máme sklon drasticky podceňovať 
iné kultúry. A to nie je dobré. Tieto peniaze totiž stme-
ľujú spoločnosť. Podstatne viac, ako boli kedykoľvek 
schopné naše peniaze.  

Pre potreby 
skladovania sú 
šnúry mušľových 
peňazí zviazané 
dokopy listami 
pandánu tak, 
aby sa vytvorilo 
koleso.

Ženy obdarené 
obzvlášť silným 
obchodným 
duchom priniesli 
niečo na jedenie 
alebo na pitie, 
poživeň 
vymieňajú za 
mušľové 
peniaze. Keďže 
pohreb trvá celý 
deň, predáva sa 
dobre. Cieľom je 
zhromaždiť čo 
najviac 
mušľových 
peňazí na 
neskorší vlastný 
pohreb.

V tomto prípade 
sa svadba 
musela trikrát 
odložiť. Prvýkrát 
boli mušľové 
peniaze 
neprijateľnej 
kvality. Pri 
druhom pokuse 
bolo prasa príliš 
malé a muselo sa 
zohnať väčšie.


