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Abstract 

The paper has two main goals. The first one is to describe Tosks and Ghegs in Albania, their 
situation from the past till nowadays. The thesis will focus on comparing the two main ethnic 
groups in the plane of historical, political, religious and cultural. Bachelor thesis will be based 
both from literature and from testimony of the respondents from the northern, southern and 
central part of Albania. The aim of the introduction of practical part is to determine whether it 
is possible to perceive social tensions between Tosks and Ghegs, or whether this division is 
no longer so important, and it is rather a construct.  
The second issue is to compare the Albanians In the wider regional level. The aim is to 
determinate whether the Albanians communities in the neighbouring countries (especially 
Albanians minority in the Republic of Macedonia) of Albania creates a homogeneous nation 
of Albanians or if it consists of separate units without the feeling of belonging wider. 
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Úvod 

Hlavním cílem této studie je odpovědět na dvě výzkumné otázky. Existuje rozdělení 

Albánců na Tosky a Gegy, nebo jde o konstrukt, který v životě dnešních Albánců nehraje 

roli? Druhá otázka zní: Má albánská komunita v Makedonii secesistické tendence? Následuje 

několik dílčích podotázek: V čem tkví rozdíly mezi Tosky a Gegy? Jaký je pohled Tosků na 

Gegy a naopak? Můžeme se i v současnosti setkat u Albánců s krevní mstou? Rozlišují se 

makedonští Albánci na Tosky a Gegy? Existuje v Makedonii napětí mezi menšinou Albánců 

a většinou Makedonců? Výsledky této studie budou shrnuty v jejím závěru. 

Albánská republika je středomořský stát jihovýchodní Evropy na Balkánském 

poloostrově, ve kterém žijí necelé tři miliony obyvatel. Většinu tvoří Albánci, kteří se dělí na 

Tosky a Gegy. Toskové žijí na jihu Albánie, Gegové na severu. Z náboženského hlediska jsou 
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Toskové většinou muslimové (80 %), z toho asi 2 % bektašové1, zbytek tvoří ortodoxní 

křesťané. Gegové jsou z 69 % muslimové sunnité a 10 až 30 % tvoří katolíci.  

Tato studie se zaměřuje na posouzení toho, zda existuje rozdělení Albánců na tyto dvě 

subetnika, nebo zda jde o uměle vytvořený konstrukt, který v současnosti nehraje 

v každodenním životě Albánců velkou roli. Dalším tématem je porovnávání albánského 

obyvatelstva v Albánii s početnými albánskými menšinami v okolních státech s největším 

zaměřením na Makedonii, kde žije zhruba půl milionu Albánců. Přitom soužití Albánců 

a Makedonců nebylo vždy bezproblémové a zapříčinilo značně vyostřené situace, hraničící 

s občanskou válkou. V prvním a druhém ročníku bakalářského studia autor spolu 

s výzkumným týmem prováděl kvalitativní výzkum nejprve na území Albánie, později 

v Makedonii. V jistých částech příspěvek navazuje na články výzkumného týmu z projektu 

Pestrá Evropa, které dále rozšiřuje. Předkládaná studie se věnuje široké škále témat, neklade 

si však za cíl témata beze zbytku vyčerpat, což ani není v možnostech jejího rozsahu. 

Geograficky je tedy příspěvek zaměřen na území Albánie a Makedonie. 

Metodologie 

Studie vychází především z výsledků střednědobého terénního výzkumu a materiálu 

získaného z lokalit, kde žije albánská menšina. Důraz je kladen především na kvalitativní 

metody navazující na sekundární (statistické) údaje. V této práci byly využity metody 

kvantitativní i kvalitativní. 

Lokace terénního výzkumu 

 První fáze výzkumu proběhla v roce 2014 v Albánii, zejména v západní části země, 

která je méně hornatá a kde jsou nejdůležitější dopravní tahy. Hlavními body na cestě byla 

města Skadar (Shkodra), přístavní město Drač, hlavní město Tirana, pak dále na jih přes 

Vloru až do Sarandy.  

V roce 2015 proběhla druhá fáze výzkumu v Makedonii. Pro účely výzkumu bylo 

nejvhodnější navštívit západní část Makedonie u hranic s Albánií a dále oblasti, které jsou 

Albánci hustě osídleny – Skopje, Tetovo, Gostivar, Debar a další. 

                                                 
1 Stoupenci tohoto islámského mystického súfistického bratrstva se zasloužili o to, že islám se v Albánii hlouběji 
zakořenil. Bektašové dokázali propojit křesťanské tradice a šiitské tradice v jedno všelidové náboženství. 
Bektašismus se vyznačuje tolerancí vůči nevěřícím muslimům, uvolněným přístupem k ortodoxním islámským 
tradicím (povolili pití alkoholu, ramadánový půst se zkrátil z měsíce na pouhé tři dny a snažili se 
o zrovnoprávnění mužů a žen). - HRADEČNÝ, Pavel; HLADKÝ, Ladislav., Dějiny Albánie, s. 154–155 
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Dějiny Albánie  

Počátky albánské historie 

V očích Evropanů byla Albánie často vnímána jako záhadná a neznámá země. Jedním 

z důvodů je jazyková výjimečnost Albánců, v rámci indoevropských jazyků nemá albánština 

žádný příbuzný jazyk, jedná se tedy o jazykový izolát. Přestože snahy o vytvoření 

samostatného národního státu sahají až do středověku, samostatná Albánie vzniká na konci 

roku 1912. To je také doba, kdy začala být albánština oficiálním jazykem. Do té doby 

osmanští Turci tvrdě potlačovali snahu Albánců o jejich národní uvědomění a potlačovali 

jejich identitu v rámci kurzu tehdejšího jednotného islámského ducha, který nedbal na identitu 

jednotlivých národů. Na území dnešní Albánie existovala již v prvním tisíciletí př. n. l. 

svébytná domácí kultura nejstarších historicky známých obyvatel tohoto místa – starověkých 

Ilyrů (konkrétně kmene Albanů), která byla do značné míry ovlivňována řeckou, 

helénistickou a nakonec římskou civilizací. Ve třetím století se v Albánii začíná rozšiřovat 

křesťanství a po rozpadu Římské říše má Albánie pro Byzantskou říši mimořádný strategický 

význam. V Albánii dodnes najdeme řadu antických památek, například ruiny starověkého 

města Butrint2 nebo antický komplex Apollonii. 

V průběhu 6. století napadají Slované Byzantskou říši, usazují se i na území Albánie, 

někteří obyvatelé Albánie utekli, ostatní však byli schopni se Slovany vzájemného soužití, což 

mělo za následek asimilaci ze strany domorodého obyvatelstva. Pro budoucí utváření 

demografických poměrů na území Albánie měly zásadní význam etnotvorné procesy, které se 

odehrály v nepřístupných horských oblastech severní Albánie a v přilehlých částech dnešního 

Kosova a jihovýchodní Černé Hory. V tomto prostoru nalezla útočiště před slavizací 

(poslovanšťováním) významná část původní starobalkánské populace, jak Ilyrů, tak obyvatel 

románského původu. Zde v průběhu následujících staletí proběhly proměny, které vyústily 

v přetavení těchto předslovanských etnických skupin v nová středověká etnika. Většina 

odborníků dnes soudí, že Ilyrové jsou předky Albánců a že Albánci představují původní 

etnikum v západních a centrálních částech Balkánského poloostrova. Pro albánskou veřejnost 

je myšlenka ilyrsko-albánské kontinuity dogmatem a tvoří jeden ze základních pilířů jejich 

národní identity. Jedním z pádných argumentů pro toto tvrzení je archeologický materiál tzv. 

komanské kultury z 6. – 8. století v severní Albánii, který lze interpretovat jako spojující 

mezičlánek mezi pozdní starověkou kulturou ilyrskou a raně středověkou kulturou albánskou. 

O teorii ilyrského původu Albánců se vyjadřuje i významný český albanolog Pavel Hradečný: 

                                                 
2 Butrint je zapsán na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. 
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„Tezi o ilyrsko-albánské kontinuitě je možno na závěr tohoto výkladu označit za zřejmě 

nejadekvátnější a nejvěrohodnější interpretaci procesu etnogeneze Albánců. Současně je 

třeba mít trvale na zřeteli, že se jedná o hypotézu (byť nejpravděpodobnější), kterou nebude 

možno s ohledem na absenci psaných dokumentů, nedostatečný stupeň poznání ilyrského 

jazyka a omezenou vypovídací schopnost archeologického i etnografického materiálu 

s definitivní platností a se stoprocentní jistotou nikdy dokázat.“3 

V 15. století došlo k osmanskému vpádu, který proslavil největšího hrdinu proti-

osmanského osvobozeneckého boje Albánců – Skanderbega. Skanderbeg je albánským 

národním hrdinou z města Krujë, v hlavním městě Tiraně dominuje jeho monumentální 

jezdecká socha. Osmanská nadvláda trvala téměř do 1. světové války. V době této nadvlády 

zde existovaly dva polonezávislé feudální útvary, což přispělo na přelomu 18. a 19. století 

k dotvoření dvou základních etnograficko-jazykových skupin – severní gegské a jižní toskské. 

Toskové ani Gegové netvořili homogenní celky, rozčleňovali se na množství podskupin 

vzájemně se velice lišících. Nejvíce patrné to bylo na severu, kde se vedle městského 

obyvatelstva žijícího například ve Shkodře vyskytovali obyvatelé z hor, žijící 

v patriarchálních rodově-kmenových podmínkách. Příznačným projevem roztříštěnosti 

albánského prostředí byla i absence jednoho ústředního albánského městského centra. 

Albánie mezi 19. stoletím a druhou světovou válkou 

V 19. století bylo v Albánii množství lokálních ozbrojených konfliktů při protestech 

proti osmanským hodnostářům. Jednou z organizací národního hnutí byla i Prizrenská liga. 

V této době už existovala koncepce albánské samostatnosti, kdy Gegové zaujali umírněnější 

postoj a chtěli se osamostatnit jen se souhlasem Turků, naproti tomu Toskové chtěli 

samostatnost i přes odpor Turků. Při řecko–turecké válce na konci 19. století se převážná 

většina Albánců – Gegů i Tosků – postavila na stranu Turků. Na počátku 20. století vrcholí 

albánské „Národní obrození“ a 28. listopadu 1912 Albánie vyhlašuje nezávislost. V čele vlády 

stál Ismail Quemal, tato vláda měla čistě regionální charakter, téměř nedocházelo 

k centralizaci.  

O situaci v Albánii se jednalo na mnoha evropských konferencích, existovala varianta 

rozdělení území mezi okolní státy, ale nakonec zvítězila myšlenka samostatného albánského 

státu, kde hlavní slovo neměla albánská vláda, ale Mezinárodní kontrolní komise (MKK). Na 

post albánského knížete bylo mnoho kandidátů ze zahraničí, nakonec tam byl dosazen 

Wilhelm Wied, který si vybral za sídelní město Drač. Během první světové války zástupci 

                                                 
3 HRADEČNÝ, Pavel, Ladislav HLADKÝ. Dějiny Albánie, s. 44 
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MKK i Wied opouští Albánii. Zejména díky americkým snahám vyšla Albánie z poválečného 

uspořádání jako samostatný stát. Hlavním městem se stala Tirana. V meziválečném období 

fungoval v Albánii autokratický režim Ahmeda Zogy. Ten byl nejprve předseda vlády, 

později prezident a nakonec král Albánců. Zahraniční politiku orientoval na Itálii, místo na 

Bělehrad. 

Když odmítl smlouvu s Itálií, která by znamenala faktické zřízení italského 

protektorátu, Zoga emigroval a pět měsíců před začátkem druhé světové války byla Albánie 

vojensky obsazena fašistickou Itálií. V této dobře přechodně existovala tzv. Velká Albánie, 

kdy se Albánie rozrostla o přilehlá většinou Albánci obývaná území v Kosovu, v západní 

Makedonii a ve východních částech Černé Hory. Od spojeneckého vylodění v Itálii roku 1943 

až po osvobození Albánie partyzány byla v zemi přítomna německá vojska. Partyzánské hnutí 

vzniklo za spoluúčasti albánské komunistické strany s výraznou vůdčí osobností Envera 

Hodži a roku 1944 zemi od nacistů osvobodilo. Enver Hodža mezi lidmi získal ohromnou 

oblibu a stal se uznávanou autoritou. 

Albánie v izolaci během vlády Envera Hodži 

Okamžitě po skončení bojů získala Hodžova Albánská strana práce moc a začala 

provádět komunistické reformy. Po druhé světové válce se hranice vrátila do předválečné 

podoby, protože s výjimkou Německa žádný stát Velkou Albánii neakceptoval. V současnosti 

tak žije mimo hranice Albánie více než třetina Albánců. Enver Hodža stál v čele země od 

konce druhé světové války až do své smrti roku 1985. Albánie ihned po druhé světové válce 

přerušila styky nejprve se západem, později s východním blokem (zejména po nástupu 

Chruščova k moci v SSSR) a nakonec i s Čínou. Enver Hodža mimo jiné prohlásil Albánii za 

první ateistickou zemi na světě s přísným zákazem praktikování jakéhokoliv náboženství. 

Roku 1968 dokonce vystoupila z Varšavské smlouvy na protest proti okupaci 

Československa, čímž se ocitla v ještě větší mezinárodní izolaci. V této době mají Toskové 

lepší postavení než Gegové, protože Enver Hodža byl Tosk a toskský dialekt se stává státním 

jazykem. Mnoho respondentů uvádělo, že dodnes panuje přesvědčení o tom, že Toskové 

tíhnou spíše ke komunismu (resp. volí socialistickou stranu), než Gegové (kteří volí častěji 

demokratickou stranu). V 70. letech 20. století se Albánie velmi obávala zahraniční 

intervence, Hodža tedy nechal vybudovat po celé zemi statisíce betonových bunkrů, které jsou 

často nasměrovány velmi chaoticky, například proti sobě nebo do moře. Mnoho se jich 

zachovalo do dnešních dob a tvoří jakýsi skanzen éry Envera Hodži. 
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Současná Albánie  

Mezi lety 1990–1992, po pádu režimu, se Albánie stává pluralitní demokracií. Proces 

vyrovnávání se s minulostí je však dlouhotrvající záležitostí. Albánie čelí problémům 

s korupcí, organizovaným zločinem, ale i krachem tzv. pyramidových fondů. Tyto fondy, do 

kterých uložilo mnoho Albánců své jmění, byly podvodem a v zemi způsobily rozsáhlé 

nepokoje. V roce 1997 v důsledku nepokojů padla vláda, o život přišlo dva až tři tisíce 

Albánců. Situaci se podařilo zvládnout až díky mezinárodním jednotkám, které v zemi 

zajistily pořádek.  

Navzdory tomu, že Albánie měla na evropské poměry velmi vysokou porodnost, 

v devadesátých letech došlo ke zlomu a počet obyvatel Albánie začal klesat. Důvody, které 

k tomuto jevu vedly, jsou zejména rostoucí migrace (především ekonomičtí migranti). 

V dubnu 2009 se Albánie stala členskou zemí NATO, v červnu roku 2014 pak EU potvrdila 

Albánii status kandidátské země.  

Toskové a Gegové 

Albánce rozdělujeme na Tosky a Gegy. Jde o dvě etnografické skupiny, které od sebe 

odděluje řeka Skhumbin ve střední Albánii. Na sever od Skhumbinu žijí Gegové, na jih od 

řeky pak Toskové. Mají mnoho rozdílných znaků, někteří respondenti rozdílům mezi Tosky 

a Gegy nepřikládali velkou významnost, pro jiné naopak tvořila příslušnost k tomu či onomu 

etniku významný předpoklad pro pohled na reprezentanty subetnik. Mezi nejčastěji 

zmiňované rozdíly patří jazyk, náboženská příslušnost nebo rozdíly ve stylu života. Martin 

Surovčák shledal počátky rozdělení na Tosky a Gegy do dob řecko-římského vlivu. 

„S největší pravděpodobností spadají prvopočátky diferenciace Tosků a Gegů už do raného 

středověku a úzce souvisejí s rozložením řecko-římských vlivů na Balkáně. (…). Na přelomu 

18. a 19. století pak k diferenciačnímu procesu přispěla patrně i existence dvou pašalíků 

(osmanských správních jednotek), jednoho na severu s centrem ve Skadaru, druhého na jihu 

s centrem v Janině.“ 4 Ve střední části Albánie, v oblasti kolem měst Drač, Tirana a Elbasan 

se rozdíly mezi Tosky a Gegy smazávají. 

Vzájemné vnímání Tosků a Gegů 

Velká část Albánců má v sobě zakořeněný pocit, že mezi Tosky a Gegy existují 

kulturní i mentální rozdíly, ne každý respondent výzkumu však dokázal jasně odpovědět, 

v čem tyto odlišnosti spočívají. Může to být způsobeno mj. tím, že někteří Gegové se s Tosky 

                                                 
4 SUROVČÁK, Martin. Základy albanistiky, s. 60 
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vůbec nemusí setkávat, protože každá skupina žije v jiné části Albánie. Z následujících řádků 

bude patrné, jak se vzájemně vidí Toskové a Gegové, kteří měli na odlišnost obou subetnik 

názor. Ze zjištěných informací lze vyvodit, že Gegové sami sebe považují za upřímnější, 

přímější a drsnější, naopak Tosky považují za úlisnější, pragmatičtější, jejich chování se dá 

popsat rčením „Kam vítr, tam plášť“ . Gegové Toskům méně důvěřují a báli by se jim 

sdělovat osobní informace, protože Toskové by byli schopni toho využít, tudíž je pro ně 

citové sbližování s Tosky vzácné, ale ne nemožné.  

Podle respondentů ze střední části Albánie jsou Toskové více otevření, jejich rodiny 

nejsou tak velké jako na severu Albánie, kde dle nich žijí menší rodiny více pohromadě kvůli 

tíživé ekonomické situaci (náročnost obživy v horách). Naproti tomu na jihu preferují 

neolokaci, kde žije každá rodina zvlášť, což je způsobeno jejich lepšími ekonomickými 

podmínkami a prací v zahraničí (zasílání remitencí). Ohledně kultury tvoří každý kraj Albánie 

specifickou jednotku, kde rozdělení na Tosky a Gegy nehraje velkou roli.  

Toskové na jihu vidí kulturní rozlišnost mezi Tosky a Gegy jako nepřekonatelnou 

propast. Naopak starší obyvatelé jisté rozdíly vnímají, například Alexandr, majitel kempu 

Ksamil na samém jihu Albánie, který uvedl, že by nechtěl, aby si jeho dcera vzala Gega 

především kvůli krevní mstě5, kterou považuje za nesmysl a hloupost, ale také z dalších 

důvodů, jakými jsou např. rozdílné politické smýšlení či vzdělání. Toskové se mu zdají 

zdvořilejší a bohatší a Gegy vidí naopak jako hrubé a nevzdělané, výjimkou ale může být 

město Shkodra, které je univerzitní město.  

V následující části kapitoly je vhodnější členit odpovědi spíše podle věku respondentů, 

než podle příslušnosti k Toskům, Gegům nebo k obyvatelům střední části Albánie, protože se 

názory těchto skupin shodovaly. Názor další velké části respondentů výzkumu je takový, že 

rozdělení na Tosky a Gegy je neaktuální a dnes již nehraje ve společnosti velkou roli. Tento 

fakt podporují zejména mladí respondenti (zhruba do 30 let věku), kteří necítí napětí ani 

konfrontace obyvatel spojené s příslušností k Toskům nebo Gegům, nehledě na to, zda sami 

pocházejí ze severu, jihu, nebo centrální části Albánie.  

Na čem se opět většina respondentů shoduje, je fakt, že daleko palčivější otázka než 

příslušnost k subotniku, je politické smýšlení obyvatel a sympatie k politickým subjektům. To 

se projevuje zejména při volbách, kdy může dojít i k nepokojům. Nejkritičtější byla situace ve 

druhé polovině devadesátých let, kdy země nebyla daleko od občanského konfliktu. 

V posledních letech se však Albánie snaží přibližovat západním demokratickým principům 

                                                 
5 Krevní msta je pozůstatek zvykového práva, příbuzný zavražděného má právo a zároveň povinnost vraždu 
oplatit vlastní rukou. Podle mnohých se krevní msta dochovala v určitých horských oblastech na severu Albánie 
dodnes.  
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a s nimi souvisejícím průběhem voleb. Boj proti korupci má zcela jistě návaznost na snahu 

Albánie začlenit se do Evropské unie, kam v roce 2009 podala formálně přihlášku a jejíž 

statut kandidátské země EU v roce 2014 potvrdila. Podrobněji se otázkou politiky bude studie 

zabývat v kapitole Politika. 

Stručné dějiny Makedonie a Albánců v Makedonii 

První výskyt názvu Makedonie lze nalézt v řečtině v 7. století př. n. l. Řekové takto 

označovali horská území na severu. Zeměpisné vymezení pojmu Makedonie se v průběhu 

dějin značně měnilo. Ani mezi odborníky nepanuje jasná shoda ve vymezení historického 

území Makedonie. Nejprve byla Makedonie mezi Olympem, poloostrovem Chalkidiki a řekou 

Vardar. Během rozšíření vlivu Makedonie v antice se rozšířily i její hranice, které sahaly na 

západě až k Jadranu, na východě za řeku Mestu. Následovalo podmanění Makedonie římskou 

říší, která ji rozdělila na severní a jižní provincii. Byzantské říši připadla Makedonie po 

konečném rozdělení římské říše. Slovanské osídlení Makedonie je datováno mezi 6. a 7. 

stoletím. V době, kdy historická Makedonie spadala pod bulharský stát (9. – 10. století), 

nebylo její území jasně definováno. V této době byli do Makedonie vysláni knížetem Borisem 

Michailem žáci věrozvěstů Cyrila a Metoděje – Kliment (znám jako sv. Kliment Ochridský) 

a Naum. Současný makedonský stát však nemá kontinuitu na předslovanský makedonský stát 

v historii, přestože v makedonské společnosti takové snahy existují (někteří mladí makedonští 

respondenti z Tetova tíhnou k nacionalismu, který leckdy přechází v nesnášenlivost vůči 

Albáncům). Ve 14. století, kdy Osmané během svých výbojů na západ ovládli postupně celou 

oblast, byl souhrnný název Rumelie. Znovuobjevený název Makedonie pochází z doby 

řeckého a bulharského národního obrození. Během balkánských válek byla Makedonie v roce 

1913 rozdělena mezi Řecko, Srbsko, Bulharsko a Albánii. Po ustanovení Království Srbů, 

Chorvatů a Slovinců byla Makedonie součástí Srbska. 

Během druhé světové války bylo území Makedonie anektováno Bulharskem, západní 

oblasti pak Itálií a následně byly tyto oblasti začleněny do Albánie. Po skončení války byla 

vyhlášena Lidová republika Makedonie (patřící pod Jugoslávii), později se změnila na 

Socialistickou republiku Makedonii. V roce 1991 Makedonie vystoupila z Jugoslávie. V roce 

1999 čelila Makedonie přílivu uprchlíků z Kosova, a v roce 2000 až 2001 byla situace mezi 

makedonskou vládou a albánskými povstalci z Národní osvobozenecké armády velmi napjatá. 

Ozbrojený konflikt byl uklidněn až díky NATO a EU a zejména Rámcové dohodě, která 

zlepšila postavení albánské menšiny v Makedonii. Vztahy jsou však i nadále komplikované. 

Ojedinělé incidenty nejsou ničím výjimečným, posledním velkým byl útok maskovaných 
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ozbrojenců na policejní stanici na severu země ve městě Kumanovo, při kterém zemřelo 22 

lidí. Incident se stal v květnu roku 2015.  

Albánci se do Makedonie dostali zejména během migrační vlny zvané dukagjinská.6 

Albánce najdeme především v pohraničním pásu s Albánií v severozápadní části země. 

Prvotním impulzem pro migraci albánských kmenů do nížin mezi 11. a 12. stoletím bylo 

nejspíše vyčerpání horských zdrojů obživy. Větší migrační vlna byla pravděpodobně až 

během 13. století. „Ze 14. století pochází též řada dalších záznamů potvrzujících existenci 

albánských obyvatel v Makedonii. V listině srbského panovníka Štěpána Uroše II. z roku 

1330, po vystavení kláštera sv. Jiří (Georgi) u Skopje, jsou Albánci zmíněni jako návštěvníci 

tehdejších trhů. V jiné listině z let 1334–1335 se objevuje záznam o obci nazvané Arbanas 

ležící severně od Prilepu. Listina Štěpána Dušana zakazuje kolem roku 1343 Albáncům 

a Arumunům v jedné části západní Makedonie používat pastviny. Přítomnost albánského 

obyvatelstva v západní Makedonii dokládají též dokumenty Osmanské říše z 15. století.“7  

Zvyky a tradice  

Většina zvyků v Makedonii souvisí s náboženskými svátky8. Zatímco Albánci jsou ve 

velké většině muslimové, Makedonci jsou pravoslavní. Proto je dodržování tradic 

u Makedonců a Albánců velmi odlišné, v některých případech až neporovnatelné. Každá 

národnost drží svátky v jiné dny a tyto dny mají různé průběhy. Jeden z nejdůležitějších 

státních svátků připadá na 1. května, jde o Svátek práce.  

Folklór obou skupin je ale z velké části propojený. Jednak je to tím, že obě skupiny 

žily po staletí vedle sebe, jednak také podobností celého balkánského regionu. Například 

rozdíly ve stravování Albánců i Makedonců jsou marginální. Nejtypičtějším makedonským 

jídlem je Tavče gravče – pokrm, který se připravuje z fazolí, které se povaří a zapékají spolu 

s dalšími ingrediencemi. Albánci za své národní jídlo považují Tavë kosi – tedy pečené 

jehněčí nebo skopové maso podávané s rýží a jogurtem. Obě tato jídla se servírují v zapékací 

míse. Jídlo, které obě skupiny spojuje (a nejen Albánce a Makedonce, ale i další okolní 

národy) je burek (nebo také byrek) – jedná se o tenké nekvašené těsto z vody, mouky a oleje, 

které se plní nejrůznějšími náplněmi (brambor, sýr, špenát). Hotový burek se prodává na 

ulicích, podává se často s jogurtem. Často jde o jídla přejatá z řecké či turecké kultury.  

Rozdíly v makedonském a albánském folklóru můžeme nalézt v hudbě. Poslouchají se 

jinak rychlé písně a používají jiné nástroje. Také různé druhy tanců k různým příležitostem se 

                                                 
6 Tak tuto migrační vlnu nazval srbský antropogeograf Jovan Cvijić.  
7 ROSŮLEK, Přemysl. Albánci a Makedonská republika (1991-2014), s. 85 
8 Více o náboženství v Makedonii v kapitole Náboženská situace v Makedonii. 
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vyjadřují odlišně. Nejen s kulturou, ale také s náboženstvím souvisí odlišné oblékaní. 

V dnešní době se většina lidí obléká podle současných trendů a rozdíly mezi Albánci 

a Makedonci nejsou hned patrné. Pokud ale budeme porovnávat typické kroje, najdeme 

nejednu odlišnost.  

Respondentka Blagorodna Josifoska – Odëh se věnuje typickým makedonským 

i albánským krojům. Popsala, jak má vypadat správná nevěsta. Svatební zvyky v Makedonii 

jsou podle ní u obou etnických skupin stejné, odlišnosti najdeme například při náboženských 

obřadech. Jak makedonská, tak albánská nevěsta musí ukázat svou pokoru před tchýní, a když 

přijde do domu svého muže, musí se tchýni (a dalšímu příbuzenstvu) hodinu v kuse klanět. 

Některé tradice vyžadují opakování tohoto procesu dokonce po dobu více dní. Dále tchýně 

nalévá čistou vodu na ruce nevěsty, ta si v ní umyje ruce. S konví pak nevěsta chodí pro vodu, 

konev by měla nosit na hlavě. Nevěsta je podřízena tchýni.  

Další rozdíl, který lze snadno porovnat, je existence krevní msty. V Makedonii mezi 

Makedonci krevní msta a Kanun (lidový zákoník) neplatí. Mezi Albánci je ale krevní msta 

stále rozšířena. Většina respondentů se shoduje v tom, že msta je pouze mezi Albánci žijícími 

v Albánii či v Kosovu. Někteří jedinci ale tvrdí, že je platná pro všechny Albánce všude na 

světě. V Albánii respondenti často odpovídali, že je krevní msta pouze v zaostalých částech 

albánských hor na severu země. 

Politika 

Politika v Albánii 

Po letech izolace a tvrdého režimu Envera Hodži se po jeho smrti v roce 1985 k moci 

dostává Ramiz Alia. Na přelomu 80. a 90. let se vlivem dominového efektu ve východním 

bloku otřásá vůdčí pozice ASP9 v Albánii a Ramiz Alia má dvě možnosti, buď krvavě potlačit 

jakékoliv protesty, nebo kývnout na jisté reformy v podání ASP. Alia volí cestu ústupků, 

které však nejsou dostatečné. Situace nabírá obrátek a v roce 1991 po vlně násilností nemá 

daleko k občanské válce. Na dvacet tisíc albánských migrantů, kteří vidí v odchodu ze země 

jedinou možnost, dosáhnou břehů Itálie. V dubnu roku 1992 můžeme hovořit o ukončení 

komunistické kapitoly dějin Albánie, když po korektních volbách abdikoval Ramiz Alia a do 

prezidentského úřadu nastoupil Sali Berisha, který byl vůdčí osobností Demokratické strany 

Albánie, která s jasnou převahou vyhrála volby. Albánie se stává parlamentární republikou.  

                                                 
9 Albánská strana práce. 
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I když jsou Albánci velmi tolerantní, co se týče náboženského vyznání či rozdělení na 

Tosky a Gegy, politika je to, co je dle rozhovorů a postřehů výzkumníka rozděluje. Dle 

polostrukturovaných rozhovorů se k demokratické straně řadí většinou Gegové, Toskové se 

přiklání spíše k socialistům10. Lidé z centrální části Albánie nejsou jasně rozdělení. Další 

rozdělení politických preferencí, které je možné sledovat, je na městské a venkovské 

obyvatelstvo, kdy městská populace volí spíše demokratickou stranu, venkovské obyvatelstvo 

naopak socialistickou stranu. Pokud se k moci dostanou např. socialisté, je zde velká šance, že 

demokrat přijde o práci, to samé platí i naopak (jedná se i o nižší pracovní pozice). V době, 

kdy se konají volby, se do Albánie nedoporučuje cestovat, bývá zde napjatá atmosféra, která 

je mnohdy doprovázena nepokoji.  

V roce 2009 zažádala Albánie o status kandidátské země EU, v roce 2014 byl status 

kandidátské země schválen EU. Mnoho Albánců doufá, že vstup do EU by jim mohl pomoci 

v rozvoji jejich země, Albánie se i dnes řadí mezi nejvíce zaostalé země Evropy. Konkrétní 

datum přijetí Albánie do EU však není jasné. 

Velkou roli zde hraje také koncept tzv. Velké Albánie. Jde o iredentistickou teorii, 

která má za cíl připojit okolní území obývané albánskou menšinou. Jde buď o území v okolí 

Albánie, kam Albánci prchali před chudobou komunismu ve 20. století, nebo ve kterých 

albánské obyvatelstvo žilo již dlouhá staletí (severozápad Makedonie). Zahrnuje celé Kosovo, 

jižní část Černé Hory, část Srbska a Makedonie a také severozápad Řecka. Jedná se 

o nacionalistickou ideu, kterou mnoho lidí považuje za historicky překonanou, ale naleznou se 

i lidé, kteří v ní věří dodnes.  

S ideou Velké Albánie přišli albánští nacionalisté v době albánského národního 

obrození na konci 19. století. Tehdy po Osmanské říši požadovali autonomii pro území 

obývané Albánci. Roku 1912 vyhlásil ve Vloře celoalbánský kongres nezávislost Albánie, 

kterou však žádná mocnost neuznala. Fakticky Velká Albánie existovala pouze za druhé 

světové války během okupace Itálií. Téma Velké Albánie je však stále aktuální, což lze soudit 

například podle kontroverzních výroků jistých politických představitelů Albánie, kdy 

sousední země bouřlivě reagují při sebemenším náznaku územních nároků z minulosti. 

Například při stoletém výročí vzniku Albánie, kdy albánský předseda vlády Sali Berisha 

prohlásil, že před sto lety nezávislost získaly všechny albánské země od Prevezy po Prešovo. 

Kvůli tomuto výroku řecký ministr zahraničí zrušil plánovanou návštěvu Albánie. Město 

Preveza se nachází na řeckém území a vedou se o něj mnohaleté spory. Řecko prohlásilo, že 

takové výroky nepomáhají v upevňování dobrých vztahů mezi státy. Albánská strana 

                                                 
10 Socialistická strana se jasně distancovala od komunismu a profiluje se jako sociálnědemokratická. 
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přispěchala na vysvětlenou s tím, že premiér měl na mysli pouze historický kontext a není to 

spojeno s územními nároky vůči sousedním zemím. 

 Politické aktivity makedonských Albánců 

Politická situace v Makedonii se, vzhledem k její poloze v centrální části Balkánského 

poloostrova, vždy silně odvíjela od situace v okolních státech. Po zostření napětí v sousedním 

Kosovu vypukl v roce 1998 konflikt mezi Kosovskou osvobozeneckou armádou (UÇK – 

později prohlášena za teroristickou organizaci) a jugoslávskými ozbrojenými silami. Zejména 

v době, kdy Makedonie čelila velkému náporu uprchlíků z Kosova (zhruba dvě stě tisíc lidí) 

a kvůli strachu z celkového kolapsu, došlo k uzavření makedonských hranic. V roce 1999 

vznikla Národně osvobozenecká armáda (taktéž UÇK), která trvala na změnách v přístupu 

k albánské menšině v Makedonii, zejména na komplexním rozšíření práv Albánců 

v Makedonii. V preambuli Ústavy Republiky Makedonie byl totiž zvýrazněn princip 

národního státu, což byla jedna z věcí, kterou Albánci odmítali jako otevřené nadřazování 

Makedonců. Samotní Makedonci se obávali o zachování územní celistvosti zejména 

severozápadních oblastí země. Po otevřeném konfliktu mezi ozbrojenci z UÇK 

a makedonskou vládou se podařilo zajistit mírovou, tzv. Rámcovou dohodou11 tolik potřebné 

změny a reformy. V Rámcové dohodě je popsaných deset bodů změn. Společnost se změnila 

z národní na občanskou. V oblastech, ve kterých žije více než 20 % populace jiné než 

makedonské, jsou dva oficiální jazyky, tzn. i jazyk příslušné menšiny. Došlo 

k zrovnoprávnění náboženství, menšiny dostaly právo vyvěsit své symboly a vlajky. Dochází 

ke zvýšení počtu Albánců zaměstnaných u policie, armády nebo třeba státní správy.  

Z bývalého vůdce albánských rebelů z UÇK, Ali Ahmetiho se stal politik a vůdce Unie 

pro demokratickou integraci. Ve volbách v roce 2002 získala Unie pro demokratickou 

integraci 11,9 % hlasů a získala 16 ze 120 křesel. Volila ji většina Albánců. V současnosti 

tvoří třetí nejsilnější stranu v zemi. Makedonie je parlamentní demokracie, která se snaží 

začlenit do Evropské unie a NATO. Vstupu do těchto organizací však brání spor mezi 

Makedonií a Řeckem o oficiální název státu. Po rozpadu Jugoslávie (1991) a vyhlášení 

nezávislé Makedonie, byla mezinárodně uznaná až v roce 1993, když Řecko souhlasilo 

s kompromisním návrhem F.Y.R.O.M.12 Pod tímto názvem byla Makedonie přijata do OSN. 

V Makedonii se ale toto pojmenování bere jako pejorativní a nepoužívá se. Zatímco 

Makedonie trvá na názvu Republika Makedonie, Řecko o něm nechce ani slyšet s tím, že jde 

                                                 
11 Smlouva je známá také jako Ohrid agreement (Ohridská dohoda). 
12 Former Yugoslav Republic of Macedonia, Česky Bývalá jugoslávská republika Makedonie. 
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o odcizený název jejich severních oblastí13. Makedonie to však kategoricky odmítá a na svém 

pojmenování trvá. Tyto spory se vyznačují svojí dlouhodobostí. 

Navzdory tomu, že kandidátský status do Evropské unie získala Makedonie už v roce 

2005, k žádným velkým změnám nedošlo. V roce 2009 byla země navržena Evropskou 

komisí k přístupovým rozhovorům, podmíněno to bylo mj. vyřešením situace s Řeckem. 

V roce 2008 Makedonie zažalovala Řecko u Mezinárodního soudního dvora, který v roce 

2011 potvrdil pouze jeden ze tří bodů makedonského obvinění. Situace tak dále zůstává na 

mrtvém bodě. V roce 2012 byla Makedonie dokonce počtvrté za sebou v Hodnotící zprávě 

EK navržena pro přístupové rozhovory, ale otázka názvu není stále vyřešena. Vleklý spor 

nemá ani v budoucnu výhled na zlepšení, jelikož obě strany nehodlají ustoupit ze svých 

požadavků. V Makedonii existuje také několik stran etnických Albánců, například DUI14 

a DPA15, které se však v poslední dekádě často mění a transformují a zpravidla nedosahují tak 

výrazných volebních zisků jako hlavní politické strany VMRO-DPMNE a SDSM.16 

Téměř všichni respondenti spatřovali největší problém Makedonie v politice, nikoliv 

v etnických nebo náboženských problémech. Podle demografických ukazatelů by se měl 

v roce 2075 počet Albánců a Makedonců v Makedonii vyrovnat, otázkou tedy zůstává, kam 

vývoj etnických vztahů v zemi povede. Například Shama, třicetiletá respondentka albánského 

původu z Ohridu si myslí, že politici chtějí integrační proces jenom na oko, protože by byli 

více pod kontrolou. Skutečný problém by podle ní nastal, pokud by se členskou zemí stala 

Albánie a Makedonie ne. „Pokud se Albánie dostane do EU a Makedonie ne, tak se výhledově 

makedonští Albánci možná budou snažit připojit k Albánii.“ Nikdo z respondentů však 

otevřeně nepřiznal, že s myšlenkou Velké Albánie souhlasí, nebo že by jí dokonce uvítal. 

Pravdivost těchto výroků však není spolehlivě ověřitelná, respondenti se mohli bát svoji 

náklonnost k myšlence otevřeně přiznat. Albánští respondenti tedy vyjadřovali spokojenost 

s životem v Makedonii, avšak protože se jednalo po generace o jejich domov, cítí se být 

k zemi vázáni.  

                                                 
13 Egejská, neboli řecká Makedonie se dále dělí na Střední Makedonii, Východní Makedonii a Thrákii a Západní 
Makedonii. 
14 Demokratická unie pro integraci, v roce 2008 se s ní fakticky sloučila Strana demokratické prosperity (PDP) 
kvůli volebnímu nezdaru.  
15 Demokratická strana Albánců. 
16 Vnitřní makedonská revoluční organizace – Demokratická strana makedonské národní jednoty a Sociálně 
demokratická unie Makedonie. 
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Náboženství 

Náboženská situace v Albánii 

Typickým specifikem albánské společnosti je to, že jsou Albánci v náboženské otázce 

nadmíru tolerantní, což je dáno historickým vývojem země a také častým střídáním 

náboženství. Svůj vliv na toleranci má jistě i ateistická minulost země. Před příchodem Turků 

bylo v zemi nejrozšířenější křesťanství, avšak obléhání země mělo svůj dopad i v otázce víry. 

Proto je zde od 15. století nejrozšířenější islám, ke kterému se hlásí dle různých statistik okolo 

55–70 % obyvatel a řadí se pak spíše k sunnitské větvi. Dále jsou v zemi zastoupeni katolíci 

a pravoslavní. Zvláštností je, že v době vlády Envera Hodži byla Albánie vyhlášena prvním 

ateistickým státem světa. Dále je také v Albánii rozšířený bektašismus, což je liberálnější 

forma islámu. 

Většina Albánců se hlásí k islámu. Pokud jde o Tosky a Gegy, Gegové se řadí více ke 

katolické církvi a Toskové k církvi pravoslavné. Z terénního výzkumu bylo zjištěno, že lidé 

přejímají náboženství po svých rodičích a většina z nich se řadí spíše k pasivním věřícím. 

Náboženská tolerance je zde velmi patrná i při procházení městem. Vedle sebe jsou postaveny 

jak mešity, tak kostely. Náboženské stavby vlastní stát a velmi pečlivě se o ně většinou stará. 

V zemi není nařízené žádné oficiální náboženství a stát se ke všem vyznáním staví stejně. 

V roce 1998 zde byla Ústavou zaručena náboženská svoboda. 

Náboženská situace v Makedonii 

V Makedonii dochází k míšení dvou velkých náboženských směrů, které jsou značně 

odlišné – v nadpoloviční většině se zde vyskytuje pravoslaví, na druhém místě islám. 

Přibližně se dá říci, že každá z dvou nejpočetnějších národností vyznává své náboženství. 

Náboženství má také pro obyvatele roli identifikační. Makedonci se hlásí většinově 

k pravoslavnému náboženství a Albánci k islámu. Výjimkou jsou pak Torbešové, což je 

makedonské obyvatelstvo s muslimským vyznáním. 

Mezi náboženstvími (a jejich příslušníky) není v Makedonii výrazná nesnášenlivost. 

Pokud se mezi skupinou Makedonců a Albánců objeví problém, není jeho důvodem 

náboženská příslušnost, ale spíše otázka národnostní či politická. Všichni respondenti se 

většinou shodují v odpovědi na otázku náboženské snášenlivosti druhé skupiny. Pokud jde 

o sňatky, dochází ke smíšeným sňatkům Albánců a Makedonců, tedy muslimů 

a pravoslavných, zřídka. Každá skupina si zachovává své tradice a svoji osobitost. 
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Pro Makedonce je velmi důležitý svátek Sv. Cyrila a Metoděje, den slovanských 

věrozvěstů, který se slaví 24. května jako státní svátek. Cyril a Metoděj jsou pro celý národ 

velmi důležitými historickými osobnostmi, protože pochází právě z Makedonie. Soluň, odkud 

Cyrila a Metoděje poslal byzantský císař Michael III. na misijní cestu (mj. na Velkou 

Moravu) šířit víru, byla součástí historického území Makedonie. Pro Makedonce je tento 

svátek důležitý nejen kvůli vymezování vůči Řekům, ale také vůči Albáncům, kteří tak známé 

osobnosti ve své historii nemají. V Makedonii je identifikační role náboženského vyznání 

nezpochybnitelná. 

Jazyk 

Jazykové varianty v Albánii 

„V Albánii existují dva hlavní dialekty: severoalbánské kmeny, souhrnně označované 

jako Gegové, hovoří stejným dialektem jako v Kosovu, Černé Hoře a západní Makedonii, 

zatímco jihoalbánské kmeny, Toskové, užívají dialekt jako Albánci žijící v jižní Makedonii 

a na severozápadě Řecka.“17  

V Albánii je úředním jazykem albánština, která se píše latinkou. Albánština je 

jazykovým izolátem18. Albánsky se hovoří v Albánii, Kosovu a v oblastech, kde se vyskytují 

albánské komunity (Makedonie, Černá Hora, Řecko…). Pokud Albánci hovoří cizím 

jazykem, pak je to hlavně italština, anglicky se cizinci dorozumí zejména s mladými lidmi ve 

městech. Albánština patří do skupiny indoevropských jazyků, v historickém vývoji na ni měla 

značný vliv turečtina (Albánie pod nadvládou Osmanské říše), ze které pochází množství 

slov. Během éry diktátora Envera Hodži byl oficiálním jazykem v roce 1972 prohlášen dialekt 

tosk, protože Enver Hodža byl Tosk. Albánština má dva základní dialekty, gegský a toskický. 

Hranici mezi oběma dialekty tvoří řeka Shkumbin. Na sever od této řeky se hovoří gegským 

dialektem a na jih od ní toskickým. 

Původně katoličtí Gegové nikdy nebyli plně poturečtěni. Původně pravoslavní 

Toskové více podlehli turecké kontrole a mnozí konvertovali k islámu. Italské, řecké 

a bulharské enklávy hovoří variantami toskického dialektu. Kosovo vzhledem ke své 

zeměpisné poloze spadá do areálu gegského dialektu. Kosovská varianta má samozřejmě svá 

specifika, a to především v lexiku.  

Norma albánštiny se zakládá na obou dialektech, převažuje však toskický. Zajímavostí 

je, že po roce 1908, když se pracovalo na standardizaci albánštiny, byl za základ vzat gegský 

                                                 
17 ROSŮLEK, Přemysl. Albánci a Makedonská republika (1991–2014), s. 102 
18 Jedná se o samostatnou jazykovou větev. 



Kulturní studia • 2/2016  

 

 
18 

dialekt. Oba dialekty a jejich regionální varianty nejsou vždy plně vzájemně srozumitelné. Po 

konci komunistické éry se dialekt geg opět revitalizuje. Rozdíly mezi oběma dialekty 

nacházíme jak ve fonetice, tak v morfologii a lexiku. Ve fonetické oblasti je rozdílný 

především inventář samohlásek. Toskické (dále jen T) ë před nazálou se v gegském dialektu 

(dále jen G) realizuje jako â, T počáteční va se realizuje jako vo, koncové T r se realizuje jako 

n (rotacismus). Rozdílně se také uplatňují diftongy ue/ua.  

Příklady:   

T – nëntë, G – nând (devět)  

T – vatër, G – votrë (krb)  

T – emër, G – emën (jméno) 

Jazyk a školství v Makedonii 

Úředním jazykem v Makedonii je makedonština. Pokud v určité oblasti žije více než 

20 % dané menšiny, může menšina používat svůj jazyk také jako úřední. Tyto výsady pro 

menšiny plynou z Ohridské rámcové dohody z roku 2001. Makedonština je ale od jazyka 

Albánců velmi odlišná. Největším rozdílem je především jiné písmo. Makedonština se píše 

azbukou, zatímco albánština používá latinku. Další jazyky, které v Makedonii lze nalézt, jsou 

srbochorvatština, na jihu země také řečtina, která se zapisuje dalším písmem – řeckým. 

Všichni respondenti se shodují v tom, že pokud spolu Makedonec a Albánec mluví, mluví 

spolu makedonsky. Je to především z důvodu znalosti makedonštiny, kterou se učí Albánci ve 

škole. Ve starší generaci lze najít množství Makedonců, kteří albánštinu ovládají, mladší 

generace ale moc vůli k tomu se ji učit nemá.  

 Makedonština patří do jihoslovanské jazykové skupiny, proto je češtině mnohem lépe 

srozumitelná než albánština. Albánština je jedním ze tří jazykových izolátů v rámci 

indoevropské skupiny. Makedonci často používají výrazy ze srbochorvatštiny (následkem 

společného státu Jugoslávie). Jak bylo zjištěno a všemi respondenty potvrzeno, Albánci 

v Makedonii se nedělí na Tosky a Gegy (jak je tomu v Albánii). Někteří tvrdí, že mezi nimi 

nejde o nic jiného než o odlišný dialekt. Albánština v Makedonii je všude stejná.  

Se znalostí jazyka souvisí školství. K základnímu vzdělávání v Makedonii dochází na 

oddělených školách, kde se děti (makedonské a albánské) učí v jazyce své národnosti. Tento 

systém je společný všem stupňům vzdělání. Albánci se ve školách věnují dějinám Makedonie, 

Makedonci naopak o Albáncích ve školách znalosti nezískávají. I tento způsob získávání 

vzdělání může být jedním z důvodů případných antipatií. Děti spolu nepřicházejí do tak 

častého kontaktu, nemusí spolu vzájemně trávit čas a spolupracovat.  
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Další příčinou problémů a častého vymezování se vůči sobě navzájem mohou být také 

doklady. Na rozdíl od České republiky, kde národnost v úředních dokladech není uváděna, 

v Makedonii mají lidé svoji národnostní příslušnost zapsanou v občanském průkazu. Jedna 

z respondentek říká, že když přišla do makedonské porodnice a nebyla Makedonka, choval se 

k ní personál velmi špatně.  

Závěr 

Cílem této studie bylo odpovědět na dvě hlavní výzkumné otázky. První zněla: 

„Existuje rozdělení Albánců na Tosky a Gegy nebo jde o konstrukt, který v životě dnešních 

Albánců nehraje roli?“ Z odpovědí respondentů bylo zjištěno, že dělení na Tosky a Gegy 

převládá především u starší generace, mladí lidé se cítí být spíše Albánci. Na Tosky a Gegy se 

tedy společnost v Albánii rozlišuje, ale pouze do určité míry, není to hlavní kritérium pro 

chování Albánců. Mezi Tosky a Gegy nepanují žádné větší rozbroje, jak na náboženské, tak 

na etnické úrovni. V otázce náboženství naopak v zemi převládá velká svoboda 

a nekonfliktnost. Dle výsledků výzkumu se tedy jedná spíše o etnický konstrukt, kdy je 

příslušnost k subetniku Tosků či Gegů přeceňována. Postupně dochází ke smazávání rozdílů 

mezi Tosky a Gegy, odlišnosti zmíněné v práci pak respondenti nastínili většinou až po 

důkladném zamyšlení, nikoliv hned po položené otázce. Snižování významu příslušnosti 

k Toskům nebo Gegům je způsobeno zejména nastupující mladou generací, která vyrůstala 

v demokratickém uspořádání.  

Co se týče druhé otázky, totiž: „Má albánská komunita v Makedonii secesistické 

tendence?“, panovala mezi respondenty vcelku shoda. Z odpovědí makedonských Albánců 

vyšlo najevo, že v dnešní době a současné situaci se od Makedonie odtrhnout nechtějí. Často 

zde jsou již několikátou generaci, a Makedonii považují za svůj domov. Cítí se být 

makedonskými Albánci a z jejich výpovědí vesměs vyplývá, že mají zájem na trvalém 

mírovém soužití s ostatními obyvateli Makedonie. Problémy mohou nastat, pokud se jako 

menšina cítí Albánci diskriminováni. Mnoho z nich se domnívá, že občasné excesy jistých 

ozbrojených skupin19 mají na svědomí skupiny ze zahraničí s cílem rozdmýchat etnické 

nepokoje a rozvrátit Makedonii. Během výzkumu se častokrát stalo, že Makedonci byli až 

zaskočeni názory Albánců, které jim výzkumníci tlumočili. Makedonci nečekali, že Albánci 

často odmítají odtržení oblastí osídlených veskrze etnickými Albánci, a že toto téma 

shledávají irelevantním. Na druhé straně mezi mnoha Makedonci panuje strach o zachování 

územní celistvosti, nabízí se paralela s kosovskou otázkou. Společným jmenovatelem drtivé 
                                                 
19 Napadení policejní stanice v severomakedonském Kumanovu (květen 2015), při kterém zahynulo celkem 22 
lidí. 
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většiny problémů nebylo pro oslovené respondenty (jak Albánce, tak Makedonce) etnické 

napětí, nýbrž politická situace. Nejedná se pouze o vnitřní politickou situaci, ale i o situaci 

zejména v sousedních zemích (jmenovitě vleklé problémy s Řeckem ohledně oficiálního 

názvu Makedonie) a zemích balkánského regionu. Naopak důkazem dobrého soužití bylo, 

když vedle sebe pracovali Makedonci a Albánci a neskrývali vzájemné sympatie a přátelství. 

Také, pokud jde o náboženské otázky, jsou oba tábory velmi tolerantní. Přes veškeré výše 

zmíněné sympatie však nedochází ke smíšeným sňatkům, protože odlišné náboženství 

představuje příliš velký problém. Etnické problémy by mohly nastat, pokud by Albánie 

vstoupila do EU dřív než Makedonie. Logickým vyústěním situace by pak byla snaha 

makedonských Albánců přidružit se k Albánii a čerpat výhody plynoucí z členství 

v evropském společenství.  

Dílčích podotázek studie bylo několik. „V čem tkví rozdíly mezi Tosky a Gegy?“ 

Navzdory tomu, že dělení na Tosky a Gegy není horkým tématem Albánie, dá se stále nalézt 

množství větších či menších rozdílů, které obě subetnika odlišují. Hlavní přetrvávající rozdíly 

jsou následující. Na severu převládá dialekt Geg, na jihu dialekt Tosk, který je od roku 1972 

oficiální albánštinou. Rozdíly v jazyce byly také nejčastějším společným jmenovatelem 

vyjádření respondentů, pokud byli dotazováni na rozdíly mezi Tosky a Gegy. Původně 

katoličtí Gegové nebyli nikdy zcela poturečtěni, naopak na původně pravoslavných Toscích, 

kteří podlehli turecké kontrole, se vliv turečtiny podepsal mnohem více. Rozdíly mezi oběma 

dialekty jsou jak ve fonetice, tak v morfologii a lexiku. Dalším rozdílem je náboženství. 

Gegové jsou spíše katolíci, Toskové spíše muslimové. Na severu Albánie v chudých horských 

oblastech je krevní msta u Gegů nadále aktuální, jak nám bylo potvrzeno ze strany 

respondentů, zejména těch ze severu. V neposlední řadě jsou rozdíly i v politických 

preferencích. Gegové bývají často v očích Albánců těmi, kteří volí demokratickou stranu, 

Toskové pak volí spíše socialistickou stranu. Může to být způsobeno tím, že Enver Hodža byl 

Tosk a mnoho komunistických funkcionářů bylo toskického původu. Gegové byli dle svých 

slov během minulého režimu více perzekuováni. Sever Albánie bývá obecně vnímán jako 

chudší, jih pak jako bohatší. Toskové těží více z turistického ruchu zejména díky přímořským 

letoviskům, jako je například Vlora. Gegové měli v horách těžší životní podmínky a obživa 

byla náročnější.  

„Jaký je pohled Tosků na Gegy a naopak.“ Jak Toskové, tak Gegové nebo lidé ze 

střední části Albánie, vidí přirozeně lépe sami sebe, než ostatní. Gegové říkají o Toscích, že 

jsou více úlisní, neupřímní a nedá se jim moc věřit. Toskové říkají o obyvatelích severních 

částí země, že jsou neotesaní, méně chytří a méně kulturně vyspělí. Toskové taky Gegům 



 Toskové a Gegové v Albánii a etnické cítění albánských komunit v okolních státech 

 

 
21 

stále vyčítají krevní mstu. Podle lidí ze střední části Albánie jsou Toskové více otevření 

a jejich rodiny jsou menší než rodiny Gegů. Někteří respondenti nepřikládali příslušnosti 

k Toskům nebo Gegům pražádný význam (zejména mladší generace), naopak u některých 

starších jedinců se vyskytnul i názor, že by neprovdali svou dceru za příslušníka opačného 

subetnika.  

„M ůžeme se i v dnešních dobách setkat u Albánců s krevní mstou?“ Podle zjištěných 

informací je krevní msta fenomén, který se v jistých oblastech přechoval do dnešních dnů. 

Nejčastěji byly jmenovány chudé vesnice v horách na severu Albánie. Někteří Albánci 

zastávali poněkud radikální názor, že krevní msta je univerzální a platí pro všechny Albánce 

všude na světě. Krevní msta byl jeden z důvodů, proč někdy Toskové považovali Gegy za 

divoké či zpátečnické. V Makedonii většina respondentů krevní mstu odmítala s tvrzením, že 

jde o záležitost Albánců v Albánii či Kosovu.  

„Rozlišují se makedonští Albánci na Tosky a Gegy?“ V této podotázce panovala mezi 

respondenty značná shoda, totiž že makedonští Albánci jsou zkrátka Albánci a již se dále na 

Tosky nebo Gegy nedělí. Jde pouze o záležitost Albánie. Z jazykového hlediska Albánci 

v Makedonii patří mezi severoalbánské kmeny, které hovoří dialektem Geg.  

„Existuje v Makedonii napětí mezi menšinou Albánců a většinou Makedonců?“ 

Zejména mezi mladými se mohou vyskytovat xenofobní, až nesnášenlivé názory a snahy 

vymezit se vůči druhému etniku. Možným perzekucím ze strany úřadů jistě nahrává i fakt, že 

v Makedonii se do občanských průkazů zapisuje národnost. Výrazné zlepšení situace 

a stabilita jistě souvisí s přijmutím Ohridské dohody, která přiznala albánské menšině značná 

práva. Čas od času se však objeví jisté incidenty, jejichž motivaci, zejména cui bono, je velmi 

těžké odhalit. Názory respondentů na nedávný útok v Kumanovu (květen 2015), při kterém 

zahynulo 22 lidí, se různí, ale velmi často se ozývaly názory, že šlo o předem naplánovaný 

útok z Kosova s cílem destabilizace země. Jde však pouze o dohady. O budoucnosti vývoje 

Makedonie a složitých etnických vztahů v ní může rozhodnout mnoho faktorů. Otázka 

oficiálního názvu země a problematické vztahy s Řeckem, posun v přístupových rozhovorech 

do EU, demografický vývoj v zemi a stále početnější albánská „menšina“ nebo případně 

lokální krvavý etnický incident, který rozpoutá vlnu nepokojů. 
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Abstract 

The aim of the paper was to determine the current state of the Turkish minority in the Greek 
regions of Central Macedonia and Thrace. Specifically, Xanthi (Thrace) and Thessaloniki 
(Central Macedonia) were of prime interest. The field research was conducted in the second 
largest Greek city of Thessaloniki, where historical and socially relevant sites of the Turkish 
minority were visited. Participant observation and semi-structured interviews were conducted 
at the headquarters of the Turkish Embassy. This house was the birthplace of the first 
President of Turkey, Mustafa Kemal Atatürk. Nowadays, this house serves as a museum and 
is visited mainly by Turks. Thessaloniki has well documented tourist locations around the city 
except for the Atatürk museum, which also has very few Greek visitors. The field research 
continued in Xanthi and its surroundings. In Xanthi, the field research included an initial 
observation followed by semi-structured interviews. These techniques were performed in the 
old Turkish quarter, two minority schools, a local mosque, and a traditional Turkish 
restaurant. The consensus of the interviewees was that they “feel” that they are Turkish, but 
their homeland is Greece. Similarly, they consider their native language is Turkish, while 
Greek is deemed essential for living. Turkish minority children attend local minority schools 
and in many cases commute from surrounding villages to the schools. For college, students 
must leave Greece for Turkey if they want to study in the Turkish language since this option 
is not available in Greece. The Greek language that is utilized in Greek universities is 
typically more difficult and specialized than the everyday Greek used by the Turkish minority 
and therefore this group prefers to study in Turkey or at another European university. The 
areas with the highest concentration of a minority Turkish population do not perceive 
discrimination from the majority Greek population due to their long-term cohabitation. 
Nonetheless, when members of this minority leave this area, they experience discriminatory 
behavior due with their faith and ethnicity. 

Keywords 
Turkish minority, Greece, identity, everyday life, mother tongue, minority education, religion 

Klí čová slova 
Turecká minorita, Řecko, identita, každodenní život, mateřský jazyk, minoritní vzdělávání, 
náboženství 

Úvod 

Otázka řecko-tureckých vztahů sahá hluboko do minulosti. Je svázána s bojem 

o teritorium a s odlišností obou etnik. Tyto vztahy jsou navíc stále aktuální. Na území dnešní 
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Řecké republiky se nachází početná turecká minorita, přestože v minulosti došlo k rozsáhlým 

výměnám obyvatelstva. Stejně tak se nachází početná řecká menšina v Turecké republice. 

Předkládaný příspěvek se zabývá vztahy mezi řeckou majoritou a tureckou minoritou na 

území dnešního Řecka. Cílem příspěvku je zjistit současný stav turecké menšiny v Řecku, 

v oblasti Střední Makedonie a Thrákie, konkrétně region Xanthi a Soluň. Výzkum se 

zaměřuje na každodenní život turecké menšiny v Řecku, na její mateřský jazyk, vztah 

k Řecku, minoritní vzdělání, náboženství a další aspekty každodennosti. Příspěvek je členěn 

do dvou částí. Literární rešerše nabízí přehled a hodnocení již publikovaných textů 

zabývajících se podmínkami turecké menšiny v Řecku. Dále je nastíněn vztah Řecka 

a Turecka v historickém kontextu. Tato část je členěna do čtyř kapitol (vzdělání, jazyk, 

identita a náboženství, kultura a zvyky). Druhá část příspěvku přináší výsledky čtyřměsíčního 

výzkumu uskutečněného v Řecku v průběhu roku 2014 a 2015. Analýza získaných dat 

z terénního výzkumu odpovídá na výzkumnou otázku v závěru práce.  

Literární rešerše  

V posledních letech došlo k nárůstu literatury a textů věnující se problematice vztahů 

mezi Turky a Řeky. Velkou část tvoří akademické práce, monografie a odborné články. Spory 

obou zemí jsou stále aktuální, a tak jsou touto problematikou přitahování i mnozí zahraniční 

odborníci. Převážně se ovšem tématu věnují autoři tureckého původu, a to zejména mladí 

studenti. Následující kapitola nabízí stručný rozbor publikací a textů, které se zabývají 

výzkumy turecké minority.  

Talip Kucukcan, se ve své práci Re-claiming identity: Ethnicity, religion and politics 

among Turkish-Muslims in Bulgaria and Greece věnuje muslimské menšině žijící v oblasti 

Balkánu a neopomíjí ani Turky v Řecku. V textu zohledňuje poměrně širokou oblast života 

menšiny. Autor zde uvádí, že příčinou současných napjatých vztahů mezi Řeky a Turky je 

zejména vzájemná nevraživost pramenící z historických konfliktů, jejichž důsledky se 

promítají do současnosti. „Na rozdíl od Bulharska Řecko stále provádí politické kroky vůči 

turecké menšině v západní Thrákii, není tedy nereálné tvrdit, že uznání turecké menšiny jako 

takové, zrušení diskriminační politiky a stejné zacházení se zástupci minority jako s ostatními 

obyvateli by jednoznačně vedlo ke zlepšení řecko-tureckých vztahů“ 20 Autor se nebojí ani 

zmínit zaujatost západních států vůči muslimům, která na turecko-řecké vztahy nemá zrovna 

pozitivní dopad. Text je objektivní a zdá se, že jeho cílem je ozřejmit celou problematiku 

včetně historických souvislostí. 
                                                 
20 KUCUKCAN, T. Re- claiming identity: Ethnicity, religion and politics among Turkish- Muslims in Bulgaria 
and Greece. Journal of Muslim Minority Affairs. Abingdon: Taylor & Francis Ltd., čís. 1, roč. 19/2009, s. 65 
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Monografie From Deterioration to Improvement in Western Thrace, Greece: 

A Political Systems Analysis of a Triadic Ethnic Conflict od politologa Yagcioglu Dimostena 

působí více jednostranně. Práce se věnuje hojnému počtu konfliktů od sporů o menšinová 

práva, lidská práva až po problémy pramenící ze sociálních i etnických rozdílů. Tyto faktické 

informace jsou velmi přínosné, jasně a zřetelně popisují problémy včetně konkrétní 

legislativy. Text je ale místy neobjektivní.21 

Podobně vyznívá i studie Tozuna Bancheliho, Discrimination against the Turkish 

commuity: Greece doesn't even acknowledge the problem, která působí jednostranně, a jak 

sám název napovídá, věnuje se zejména diskriminaci turecké minority. Autor absolvoval 

terénní výzkumy v oblasti Xanthi a Komotini. Práce se opírá o historická fakta jen málo, spíše 

se věnuje aktuální situaci. Autor někdy možná zbytečně generalizuje a snaží se hlavně 

upozornit na diskriminační kroky Řecka proti Turkům.22 

Článek autorky Julie Urbišové, Turecko-řecký problém, vykresluje vzájemné vztahy 

spíše pozitivně. Autorka vyjadřuje myšlenku, že ve skutečném životě Turci a Řekové nemají 

mezi sebou výrazné konflikty, ale navazují přátelství či dokonce sňatek. Vzájemné problémy 

jsou podle ní pouze v politické a mediální sféře. Autorka chtěla svým článkem upozornit na 

panující předsudky o konfliktech a nerealistický mediální obraz. Článek působí místy jako 

zoufalá snaha přesvědčit veřejnost o tom, že v každodenním životě nemají Turci a Řekové 

žádné výrazné vzájemné konflikty.23  

Každodenní život turecké minority v Řecku z hlediska právního ošetření rozebírá 

v odborné publikaci The Current problems of the Turks of Western Thrace in Greece as 

a member of the European Union turecký právník Turgay Cin. Práce vysvětluje problematiku 

v širších souvislostech, a to zejména v návaznosti na evropská práva. Text je velice přínosný, 

protože odkrývá další návaznosti a možnosti zkoumání, které by si čtenář či badatel, který 

není právníkem, nemusel uvědomit. Cílem práce není objektivně nastínit aktuální situaci 

a nabídnout konstruktivní řešení, ale zejména poukázat na porušení práv turecké minority 

řeckou vládou. Autor svůj záměr vysvětluje již v úvodu práce. Na druhou stranu se text 

věnuje velice čtivě oblasti utváření politického statusu turecké minority v Řecku, 

náboženským problémům, výchově a vzdělávání, zaměstnanosti, vlastnictví a dědictví. Takto 

                                                 
21 YAGCIOGLU, D. From Deterioration to Improvement in Western Thrace, Greece: A Political Systems 
Analysis of a Triadic Ethnic Conflict. ProQuest Dissertations and Theses. Ann Arbor: ProQuest, UMI 
Dissertations Publishing, 2004, s. 9–21. 
22 BANCHELI, T. The Ottawa Citizen: Discrimination against the Turkish Community: Greece doesn't even 
acknowledge the problem: [Final Edition]. Canada: Infomart, a division of Postmedia Network Inc., 1993. 
Získáno z databáze ProQuest. 
23 URBIŠOVÁ, Julie. Turecko-řecký problém. [online] Český rozhlas, 6. 10. 2010 [cit. 24. 1. 2016]. Dostupné z: 
http://www.rozhlas.cz/leonardo/svet/_zprava/tureckorecky-problem--792848. 
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členěný a ucelený text, odkazující se na konkrétní dokumenty, je poměrně unikátní 

a zjednodušuje orientaci v dané problematice.24 

Metodologie  

K dosažení vytyčených cílů a zodpovězení výzkumné otázky bylo použito 

kvalitativních výzkumných metod. Jedná se o induktivní nenumerické šetření, které 

interpretuje sociální realitu.25 Pro kvalitativní metody je typické zkoumání jedinečných 

problémů a jejich zasazení do širšího kontextu. Nezabývá se tedy jen problémem samotným, 

ale i jeho vztahy a aspekty.26 Mezi výhody kvalitativního výzkumu patří získání podrobných 

informací o zkoumaném problému a interpretace vzniku fenoménů. K jeho nevýhodám patří 

jistá subjektivita a problém se zobecněním výsledků. Kvalitativní výzkum je časově 

náročnější na sběr a analýzu dat oproti výzkumu kvantitativnímu.27 Subjektivita výzkumu 

pramení jak od samotného výzkumníka, tak od respondentů. Výzkumník subjektivně hledá 

podstatné struktury a respondent sděluje informace pro něj důležité.28 

Samotný výzkum byl započat studiem odborné literatury, jednalo se převážně 

o studium akademických prací, monografií a odborných článků zabývajících se daným 

tématem. Tímto způsobem byly získány informace o zkoumané problematice, s využitím 

těchto zdrojů a informací vznikla teoretická část, která nabízí historický diskurz do vztahů 

mezi Turky a Řeky a jejich společným soužitím.  

Vzhledem k charakteru kvalitativního výzkumu a jeho potřebě zachycení širšího 

kontextu zkoumaného problému, vychází hodnotný výzkum z dlouhodobého a úzkého 

kontaktu výzkumníka se zkoumaným prostředím.29 Z tohoto důvodu byl terénní výzkum 

prováděn v průběhu čtyř měsíců, tento časový úsek byl dostačující pro saturaci dat. Terénní 

výzkum byl započet v druhém největším řeckém městě Soluni. Výzkumný tým navštívil 

historicky a sociálně významná místa turecké menšiny v Řecku. Konkrétně v Soluni se 

jednalo o sídlo turecké ambasády a Atatürkův rodný dům. Následně se výzkum přesunul do 

Xanthi a přilehlého okolí. Výzkumný tým se zde zaměřil na pozorování 

a polostandardizované rozhovory ve staré turecké čtvrti, minoritních školách, místní mešitě 

a tradiční turecké restauraci. Na základě těchto rozhovorů bylo využito techniky nabalování 
                                                 
24 CIN, T. The Current Problems of the Turks of Western Thrace in Greece as a Member of the European Union. 
European University of Lefke, TRNC Mersin 10 Turkey, 2009.  
25 DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost: Příručka pro uživatele. 3.vyd. Praha: Karolinum, 2008. s. 
285.  
26 REICHEL, J. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. s. 40. 
27 HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. s. 52 – 53. 
28 DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost: Příručka pro uživatele. 3.vyd. Praha: Karolinum, 2008. s. 
290. 
29 HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. s. 51 – 52. 
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sněhové koule a byl získán kontakt na prezidenta asociace turecké minority v Řecku. 

Technika nabalování sněhové koule funguje na principu získávání dalších respondentů na 

základě doporučení stávajících respondentů.30 

Na místech významných pro tureckou menšinu bylo provedeno zúčastněné pozorování 

a polostandardizované rozhovory. Zúčastněné pozorování je charakterizováno jako účast na 

každodenním životě zkoumané skupiny. Konkrétně se jednalo o pozorování v roli úplného 

pozorovatele, kdy je spojení mezi výzkumníky a skupinou pouze prostorové. Identita 

výzkumníků je skupině známá. Výzkumník se tedy může věnovat jen pozorování, ale 

nevýhodou může být ovlivnění chování zkoumaných osob.31 Pozorování bylo zaznamenáváno 

v průběhu nebo neprodleně po provedení do výzkumných deníků a zachyceno pomocí 

fotoaparátu. 

Polostandardizovaný rozhovor je typický svojí pružností vůči předem připravené 

osnově. Výzkumník přizpůsobuje rozhovor potřebám každého dotazovaného. Tento způsob 

vedení rozhovoru umožňuje kdykoli v jeho průběhu ověření výzkumníkem, zda dotazovaný 

dobře rozumí otázkám. Dotazovaný může sám svými odpověďmi směřovat rozhovor. 

Rozhovor probíhá podle předem připravené osnovy, která zajišťuje, aby byla zmíněna 

všechna důležitá témata. Výzkumník pracuje s osnovou flexibilně a může měnit pořadí otázek 

v návaznosti na danou situaci.32 V průběhu rozhovoru může dojít ze strany výzkumníka 

k následujícím chybám: bagatelizace (zlehčování dané situace či výpovědi), diagnostikování 

(stanovování závěrů), zkoušení dotazovaného, interpretace (subjektivní tlumočení získaných 

dat), moralizování (vynášení rozsudků nad chováním a jednáním dotazovaného), 

intelektualizace (vysvětlování svých činů) a podsouvání vlastních názorů. Naopak žádoucím 

chováním je pečlivé naslouchání, trpělivost a pozornost.33 

Výzkumnému týmu byl nápomocný informátor a odborník na menšiny v Řecku, který 

poskytl cenné rady a zkušenosti, a napomáhal s překladem při rozhovorech z turečtiny do 

angličtiny. Celkově bylo provedeno interview s šesti respondenty a prezidentem tureckého 

komunitního centra. Rozhovory byly zapisovány v jejich průběhu členy výzkumného týmu 

a následně analyzovány. Členění rozhovorů bylo na základě tematických celků, které byly 

následně zpřesňovány pomocí kódování a indexace. Kódování organizuje a člení text, čímž 

dochází k propojování dílčích úseků a jsou tvořeny kategorie. Po analýze následovala 

                                                 
30 MAJEROVÁ, V. a MAJER, E. Kvalitativní metody v sociologii venkova a zemědělství. Vyd. 1. V Praze: 
Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta ve vydavatelství Credit, 2006. s. 50. 
31 DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost: Příručka pro uživatele. 3.vyd. Praha: Karolinum, 2008. s. 
305 - 307. 
32 HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. s. 164. 
33 VANĚK, M. MÜCKE, P. a PELIKÁNOVÁ, H. Naslouchat hlasům paměti: teoretické a praktické aspekty 
orální historie. Vyd. 1. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007. s. 88 – 89. 
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interpretce dat, kterou je zachován význam získaných dat, pomocí nichž bylo dosaženo cíle 

práce.34 

Praktická část předkládá výpovědi dotazovaných s doprovodnými komentáři od 

autorek textu. Rozhovory byly vedeny s šesti respondenty, jejichž biogramy jsou uvedeny 

níže. 

Respondent D – muž, 21 let, student vysoké školy v Soluni, pochází z Xanthi 

Respondent M – muž 28 let, student vysoké školy v Soluni, pochází z Turecka 

Respondentka A – žena, 16 let, studentka střední školy, pochází z Xanthi 

Respondentka N – žena, 17 let, studentka střední školy, pochází z Xanthi 

Respondentka K – žena, 17 let, studentka střední školy, pochází z Xanthi 

Respondent J – muž, 23 let, student vysoké školy v Soluni, pochází z Xanthi.  

 

Terénní výzkum začal na univerzitě v řecké Soluni. Výzkumný tým nejprve oslovil 

odbornici na kulturu, garantku předmětu Řecká kultura a civilizace. Cílem navázání tohoto 

kontaktu mělo být získání vhledu do problematiky turecko-řeckých vztahů. Badatelky se ale 

setkaly s velice negativní až defenzivní reakcí. „Proč chcete tohle zkoumat? Vždyť je tolik 

lepších věcí. Proč se zabývat Turky? Všichni jsme Evropané. My tady žádné Turky nemáme.” 

Takováto byla reakce vysokoškolského pedagoga. Při snaze badatelek svedení diskuze 

konkrétně na tureckou minoritu bylo namítnuto, že v Řecku jsou všichni lidé stejní a někteří 

mají odlišné náboženství. Aby podložila svůj názor, otázala se badatelek: „A vy snad 

v Čechách máte nějakou minoritu? Snad rozlišujete, jestli je člověk takový nebo jinaký?” 

Profesorka výzkumnice odrazovala od pokračování ve výzkumu tím, že popírala jeho význam 

a smysl. Nebylo možné s ní vest konstruktivní diskuzi tak, jak by bylo na akademické půdě 

očekáváno, neboť byla zpochybněna samotná existence minorit. I přes tuto počáteční 

nepříjemnou zkušenost výzkumný tým oslovil dalšího profesora na místní univerzitě, jehož 

reakce byla pozitivní. Projevil zájem o snahu zahraničních studentek a chtěl tuto aktivitu více 

propagovat. Nicméně výše zmíněná profesorka se zasadila o to, aby se o výzkumu dozvědělo 

vedení univerzity, které s výzkumem také nesouhlasilo. Tímto byla veškerá iniciativa 

profesora ukončena, stejně tak spolupráce na výzkumu s místní univerzitou. 

Po neúspěchu na univerzitě výzkum pokračoval rozhovory s respondenty, kteří byli 

osloveni badatelkami. Interview nejprve probíhaly v Soluni a po získání kontaktů na některé 

respondenty a turecké komunitní centrum v Xanthi, byl výzkum přesunut právě do regionu 

Xanthi.  

                                                 
34 VANĚK, M. MÜCKE, P. a PELIKÁNOVÁ, H. Naslouchat hlasům paměti: teoretické a praktické aspekty 
orální historie. Vyd. 1. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007. s. 126–129. 
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V Xanthi bylo navštíveno turecké minoritní komunitní centrum. Vzhledem k tomu, že 

přesná lokace centra nebyla známá, jeho nalezení bylo značně náročné. Od jednoho 

z respondentů ze Soluně byl získán pouze název ulice. Po příjezdu na místo se badatelkám 

centrum nepodařilo najít. Navštívily tedy místní hasičský sbor sídlící ve stejné ulici. Nicméně 

hasiči o žádném centru nikdy neslyšeli, ale byli nápomocní a vyhledali telefonní číslo na 

centrum, kde nám i zjistili přesnou lokaci. Důvodem obtížného nalezení bylo to, že komunitní 

minoritní centrum se nesmí veřejně označovat, tudíž chybělo označení budovy zvenčí. 

V centru proběhl rozhovor s jeho prezidentem. Prezident podal bližší informace o aktuálním 

dění menšiny. Také poskytl propagační materiál o akcích komunity a trpělivě odpovídal na 

veškeré dotazy výzkumného týmu. Jelikož je povoláním právník, podal velice cenné 

a aktuální informace o problémech menšiny v Řecku. 

Historie 

Problematika sporu mezi tureckým a řeckým národem sahá do dávných dob a je 

ovlivněna především bojem o teritorium. Většina publikací začíná podrobněji toto téma 

sledovat od poloviny 15. století, konkrétně od roku 1453, kdy Osmané dobyli Konstantinopol. 

Tento krok znamenal definitivní zánik Byzantské říše a vzestup Osmanské říše, jež se stala 

postupně velmocí také na území Evropy, kde si Osmané podmanili Balkán i východní 

Středomoří. V tomto období se Osmanští Turci dostávají také na území dnešní Thrákie, do 

Soluně a okolí, kde se uskutečnil právě výzkum této studie. Příchod Turků znamenal pro 

tamější obyvatelstvo dnešního řeckého území mimo jiné šíření islámu, avšak Řekové si mohli 

ponechat svou víru, což bylo potvrzeno vyhlášením nezávislosti řecké ortodoxní církve 

tehdejším sultánem Mehmedem II. Na oplátku za vyznávání své míry museli Řekové platit 

zvýšené daně. Nezávislost ortodoxní církve vytvořila pro Řeky prostor pro uchovávání jazyka 

a kultury, přesto byli ale Řekové pod vlivem turecké nadvlády, která ovlivnila vývoj jazyka, 

řeckou společnost a způsob života. Pro zvýšení svého politického i sociálního postavení 

nebylo ani konvertování k islámské víře výjimkou.35 

Za další mezník je považováno řecké osvobozenecké povstání, které propuklo na jaře 

roku 1821. Na řeckém území však byly patrné proti osmanské snahy a silný řecký 

nacionalismus již během 18. století. Osvobozenecké povstání následně vyvěralo až 

k osvobozenecké válce proti ozbrojencům, jež přetrvala až do roku 1829. Celý konflikt měl 

samozřejmě negativní vliv na společné soužití obou národnostních skupin, které do této doby 

žily pospolu v rámci Osmanské říše. Na obou stranách – turecké i řecké – docházelo ke 

                                                 
35 HRADEČNÝ, P. Řekové a Turci: nepřátelé nebo spojenci?. Praha: Lidové noviny, 1999. s. 14–15. 
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krutým etnickým konfliktům, jejichž důsledky se zakořenily i do následujících generací 

a ovlivnily i dnešní vnímání. Řecku se podařilo vyhlásit svůj samostatný stát, čím dál tím více 

se šířila myšlenka tzv. „Velkého Řecka“, která měla v plánu dobýt znovu území Balkánu 

a části Turecka obývaného řeckým obyvatelstvem. Tato myšlenka přispěla k vypuknutí 

balkánských válek, jež probíhaly mezi léty 1912–1913.36,37 

Otázku tureckého obyvatelstva na řeckém území přerušila 1. světová válka a byla 

znovu diskutována po jejím skončení v roce 1918, kdy definitivně zanikla i Osmanská říše. Po 

skončení války vznikl turecký stát a znovu se otevřela otázka výměny obyvatelstva. Řecko 

totiž získalo území západní Thrákie, kde se vyskytovala velká část muslimského obyvatelstva. 

Díky nejasným hranicím i nevyřešeným vztahům mezi oběma národy se stále prohlubovaly 

spory, které vyvolaly další násilí a boje o toto sporné území. S řešením přišly až tzv. 

Lausannské smlouvy, které navrhly územní uspořádání Tureckého státu včetně jeho hranic. 

K podepsání došlo roku 1923, kdy také proběhla první mezistátní výměna obyvatel. Tento akt 

ale paradoxně ještě prohloubil už tak špatné vztahy mezi Turky a Řeky. Jelikož nebylo na 

první pohled patrné, kdo patří k jakému národu, probíhala výměna obyvatel na základě 

náboženské příslušnosti, jazyková či kulturní odlišnost nebyla brána v potaz. Výsledkem bylo 

ještě větší prohloubení antagonistického vztahu mezi oběma národy.38,39 

Po této výměně však zůstalo na řeckém území mnoho Turků, kteří zde žijí dodnes. 

Vláda tuto menšinu sice uznala, avšak ne jako tureckou, ale muslimskou. Do muslimské 

menšiny patří Turci i další etnické skupiny, které během osmanské vlády konvertovaly na 

islám. Řecko udělilo všem svým menšinám ochranu práv a svobod, volnost ve vyznání 

náboženství, rovná občanská a politická práva, svobodu pohybu atd. Problémy mezi 

minoritou a majoritou však stále přetrvávají dodnes.40 

Vzhledem k tomu, že Turci a Řekové spolu žijí vedle sebe po staletí, dochází k mnoha 

bojům o teritorium a moc. Tento fakt ovlivňuje také odlišné náboženství. Výše zmíněné vlivy 

jsou patrné i v současném Řecku. 

                                                 
36 EVIN, O. The Future of Greek Turkish Relations. Southeast European and Black Sea Studies. 2005, vol. 5, 
issue 3, s. 395. 
37 HRADEČNÝ, P. Řekové a Turci: nepřátelé nebo spojenci?. Praha: Lidové noviny, 1999. s. 22. 
38 GERRARD, M. Řecko. 2., aktualiz. vyd. Překlad Květa Palowská. Brno: Computer Press, 2013. s. 34.  
39 KUCUKCAN, T. Re- claiming identity: Ethnicity, religion and politics among Turkish- Muslims in Bulgaria 
and Greece. Journal of Muslim Minority Affairs. Abingdon: Taylor & Francis Ltd., čís. 1, roč. 19/2009, s. 65 
40 Turkish Minority of Western Thrace. In: Republic of Turkey. In: www.mfa.gov.tr 
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Současná situace 

Vzdělávání 

Turecké minoritní vzdělávání v Řecku bylo diskutováno s prezidentem komunitního 

centra. V průběhu rozhovoru uvedl mimo jiné statistické údaje týkající se minoritního 

školství. V současnosti je v Řecku kolem 200 základních škol, které navštěvuje něco málo 

přes 8 000 žáků. Ovšem střední školy jsou již pouze dvě a slouží pro 400 žáků. Univerzita 

vyučující v turečtině není v Řecku žádná. Děti tedy mohou navštěvovat řecké střední školy, 

kde je ovšem problém s jejich znalostí řečtiny. Někteří žáci se proto rozhodnout jít studovat 

střední školu do Turecka. V otázce vysokých škol je pak řešení stejné jako se středními 

školami. Od komunitního centra přichází dětem podpora a mohou zde navštěvovat doučování, 

aby si zlepšily prospěch ve škole. V regionu Xanthi je zároveň nejvyšší podíl obyvatelstva 

s nejnižším vzděláním. Na školách se vyučuje i řečtina, ale učitelé často nedisponují 

dostatečnou znalostí turečtiny. Prezident dále uvedl: „ Řecká vláda nám nepřiděluje 

dostatečný počet dobře kvalifikovaných učitelů a tím se nejde hnout z místa.” 

K otázce vzdělání se dotazovaný D vyjádřil následovně: „Já jsem studoval střední 

školu v řečtině, protože řecké školy jsou kvalitnější, a měl jsem v plánu v budoucnu jít na 

vysokou školu a do Turecka jsem jít nechtěl. Takže to byla docela jasná volba. Moji rodiče 

docela řecky umí, takže se mnou řečtinu trénovali a taky jsem se jí snažil vždycky používat. 

Hlavně mám kamarády i Řeky, takže s nimi jsem vždycky trénoval.” Dále uvedl, že více jeho 

kamarádů postupovalo se svým rozhodnutím o škole podobně. Dotazovaná N z Xanthi má 

jiné plány: „Teď momentálně studuji na turecké střední škole. Řecky moc neumím, jen takové 

to běžné použití, nic odborného. Ale hodně se snažím učit anglicky, protože bych chtěla jít 

studovat vysokou školu někam do zahraničí.”  Trend upřednostňování studia angličtiny nad 

řečtinou jakožto studia druhého jazyka zmínil i prezident centra. Tento trend se neustále 

zvyšuje. Nejedná se pouze o angličtinu ale také o němčinu s vidinou studia či zaměstnání 

v Německu.  

Jazyk 

Mateřským jazykem všech respondentů je turečtina. Řecký jazyk využívají v běžném 

životě a při každodenních činnostech jako je studium, práce a volný čas. Řečtinu respondenti 

ovládají, ale ti, kteří navštěvovali minoritní vzdělávání, s ní mají problémy. Důvodem může 

být, že rodiče s dětmi doma mluví pouze turecky, neboť sami mají s jazykem problém nebo 

ho vůbec neovládají. První kontakt s řečtinou nastává až na základní škole, kde se děti rychle 
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jazyk naučí, ale už nedosahují stejné úrovně jako u jazyka mateřského. Řečtinu používají 

pouze ve škole, při návratu do přirozeného prostředí volí opět turecký jazyk. Situace 

pokračuje i na vyšším stupni minoritního vzdělávání. Aktuálně u mladé generace roste obliba 

anglického jazyka, jehož výuka je podporovaná jak rodiči, tak pedagogy i komunitním 

centrem. Z pozorování vyplynulo, že řečtí studenti mají problém s použitím i základních frází 

v anglickém jazyce. Naopak i mladší generace tureckých studentů s angličtinou problém 

nemá a komunikuje plynule. 

Nedostatečná znalost řeckého jazyka způsobuje problémy v každodenním životě, 

zejména při hledání práce, komunikace na úřadech či jiných volnočasových aktivitách. 

Jazyková bariéra může ztěžovat kontakt s majoritou. Respondenti mají kladný vztah 

k turečtině, kterou vnímají jako svůj mateřský jazyk. Naproti tomu k řečtině, která ve většině 

případů není jazykem jejich primární socializace, zaujímají neutrální až negativní přístup. 

Když už mají použít cizí jazyk, použijí raději angličtinu.  

Identita a náboženství 

Všichni respondenti se shodli na tom, že se cítí být Turky. S řeckou identitou se 

neztotožňují. Nicméně respondenti považují Řecko za svůj domov, k Turecku nemají žádnou 

výraznou citovou vazbu. Respondent D se k tématu vyjádřil následovně „Jasně, že jsem 

Turek, všichni v mé rodině jsou Turci! Ale to neznamená, že k Řecku nebo Řekům vztah 

nemám. Řecko je mým domovem, v Turecku jsem se několikrát byl sice podívat, ale můj 

domov to není.” Dotazování při otázkách na identitu zmiňovali rozdíly mezi Řeky a Turky. 

Mezi rozdíly na prvním místě shodně jmenovali náboženství, dále následovalo dodržování 

zvyků, způsoby chování se ke starším lidem, způsob oblékání atd. 

Všichni respondenti vyznávají islám, a pokud mohou, tak zásady islámu dodržují. 

V Xanthi jsou podmínky pro praktikování jednodušší z četnosti mešit. Respondenti, kteří se 

vyskytují v Soluni, mají z tohoto důvodu s praktikováním problém – v Soluni není v současné 

chvíli žádná fungující mešita. Respondent J uvedl: „V minulosti jsem se modlil každý den. 

Doma jsem chodíval do mešity, v Soluni jsem zase chodil do komunitního centra. Jenomže pak 

ho zavřeli, takže se můžu modlit už jenom doma.“ Prezident komunitního centra se 

k problematice náboženství vyjádřil následovně. „V Řecku máme pouze tři muftí, kteří jsou 

ale jmenování řeckou vládou, což se nám nelíbí. Muftí rozhodují v oblastech náboženství, 

v případě rozvodů, dědictví atd.“  

V Soluni je pro muslimy také těžší dodržovat ramadán, a to hlavně půst v jeho 

průběhu. Oproti tomu dodržování ramadánu je v regionu Xanthi jednodušší, neboť je tam 

vyšší počet muslimského obyvatelstva. Dotazovaný D byl se situací muslimů v Soluni 
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nespokojený: „V Soluni je občas velice těžké dodržovat denní modlitby, jednak tu nemáme 

mešitu a lidé tu na to nejsou zvyklí. Tak si dokážete představit, jak těžké to je v průběhu 

ramadánu! Vlastně téměř nemožné ho tady dodržovat. Pokud to jde, snažím se vždy odjet 

domů k rodičům a strávit ramadán tam. V Xanthi je to jednoduché, lidé jsou na to zvyklí 

a máme tam mešity.” S dotazovaným souhlasí i respondentka N, která bydlí v přilehlé vesnici 

u Xanthi: „Ano, víceméně každý tady ramadán dodržuje.” Všichni informátoři uvedli, že 

pokud to jde, snaží se ramadán dodržovat, ale daří se jim to více méně, jen v Xanthi nebo 

případně v Turecku.  

Kultura a zvyky 

K muslimským zvyklostem mimo jiné patří pravidla pro stravování. Muslimové by 

neměli pít alkohol, proto se výzkumný tým zaměřil i na tuto oblast. Respondent M na téma 

alkoholu uvedl: „Vím, že bych neměl alkohol pít vůbec, ale občas si dám třeba jedno pivo. 

Tvrdý alkohol nepiji vůbec, a i to pivo si dám jen občas a to jen, když nejsem doma u rodičů.”  

Odpovědi byly u všech zletilých stejného rázu; občas alkohol pijí, ale nepřehánějí to. Nikdo 

z nich nepije tvrdý alkohol, pokud jsou u svých rodičů, alkohol nepijí vůbec. Když jdou 

s přáteli do hospody či baru, dávají si většinou nealkoholické nápoje nebo čaj případně jedno 

pivo.  

Co se týče stravování, všichni dotazovaní preferují tureckou kuchyni. Není pro 

tureckou minoritu složité sehnat turecké suroviny, ze kterých si pokrmy mohou uvařit. 

V Soluni se nachází pár restaurací, kam turecká menšina ze Soluně ráda chodí a setkává se 

tam. Turecké restaurace jsou stejně tak dostupné i v Xanthi. Respondent M uvádí: „Já turecké 

jídlo miluji! Ale tady bydlím sám v bytě s dalšíma klukama, takže si moc nevařím. Většinou 

tedy jím ve školní jídelně, kde je řecké jídlo a taky mi chutná, jen samozřejmě nejím vepřové 

maso. Hodně pokrmů máme totiž podobných. Alespoň jednou do týdne ale chodím do jedné 

turecké restaurace, která není daleko a už tam mám i známé.” Dotazovaná A ohledně jídla 

a nákupů uvedla: „My tady máme všechny suroviny, které potřebujeme k připravování našeho 

jídla, takže jíme převážně turecká tradiční jídla, s tím problém nemáme. Občas zajdeme i do 

restaurace, ale to občas jdeme do řecké restaurace a občas do turecké.” Všem dotazovaným 

chutná i řecké jídlo, to si ovšem většinou nevaří, ale chodí na něj do restaurací či jídelen.  

Oblékání jakožto součást turecké identity bylo zmíněno hlavně v rozhovorech 

s respondentkami. Dotazované jednoznačně odkazují na souvislost mezi jejich identitou 

a oblékáním, jak vyjádřila informátorka N. „Samozřejmě můžete vidět, že jsem Turkyně, mám 

přece šátek. Šátek je velkým symbolem pro Turkyně. Vlastně nejde jen o šátek, celkově mi 

přijde, že Turkyně mají mnohem lepší vkus, co se týče oblékání. Rozhodně jsme střídmější 
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a nic nepřeháníme. Přijde mi, že Řekyně mají občas pocit, že musí ukázat všem všechno. 

Stejné je to s líčením, my muslimky se taky malujeme, ale ne nijak přehnaně. Neznamená to 

ale, že jsme celé zahalené a nesledujeme trendy. Naopak nás móda opravdu zajímá!” 

Otázkou oblečení se zabývalo i pozorování ve městě Xanthi. Turkyně nosí pestrobarevné 

šátky, které často barevně ladí se svým oblečením. Oblečení je moderní, volnějšího střihu je 

jen u starších žen. Líčení je denní praxí, ale jak výše zmiňovala respondentka N, jejich líčení 

je opravdu decentní zato precizní.  

Z mužských dotazovaných se k oblékání se vyjádřil pouze respondent D v souvislosti 

s manželstvím. „Já bych chtěl mít za ženu Turkyni. Řekyni bych nechtěl, teda nic proti nim 

nemám, ale za manželku bych ji nechtěl. Jsou hrozně hlasité a nelíbí se mi, že se oblékají tak, 

že jim je vše vidět, to bych u své manželky opravdu nechtěl.”  V otázce manželství se všichni 

dotazovaní, ženy i muži, shodli, že chtějí mít za manžela či manželku Turka či Turkyni. 

Dotazovaný J se v otázce manželství vyjádřil následovně: „Moje žena bude Turkyně. Myslím 

si, že Turkyně může být lepší máma, že bude chtít zůstat s dětmi doma a starat se o ně a o mě 

taky (smích) Doufám, že až dodělám medicínu, tak si najdu dobré zaměstnání a budu 

vydělávat dostatek peněz, abych mohl podpořit ženu, aby nemusela pracovat.” Respondent 

zde zmínil tradiční roli ženy v domácnosti, která se objevila u více respondentů obou pohlaví. 

Někteří dotazovaní naopak tuto tradiční roli od ženy neočekávají, například informátor M 

uvedl: „Já nebudu svoji ženu nutit zůstávat doma, chtěl bych, aby pracovala, myslím, že je to 

pro ženy dobré. Ale samozřejmě pokud bude chtít být doma, třeba až budeme mít děti, tak to 

budu jedině rád. Ale v práci ji podpořím!” Dotazovaná A o svém potenciálním manželovi 

zmínila: „Chtěla bych, aby to byl hlavně dobrý muslim, aby mě měl rád a byl hodný. Bude to 

Turek! Když nad tím přemýšlím, asi by mi doma Řek neprošel, moji rodiče nemluví řecky, 

takže by s nimi nemohl ani mluvit, a to by mi asi nedovolili i kdybych chtěla.”  I ostatní 

dotazovaní zmiňovali islám jakožto důležitý faktor pro výběr partnera.  

Kromě výše uvedeného je pro respondenty také důležitý vztah k blízkým lidem. 

Dotazovaný D se vyjádřil: „Na Turkyních se mi líbí, že mají takového rodinného ducha, často 

se starají o své rodiče, ale třeba i o rodiče manžela. Mladé rodiny dost často bydlí se svými 

rodinami, tak se péče o ně stává samozřejmostí. Tohle jsem nikdy o Řecích neslyšel…” Péči 

o rodinu a o příbuzné jakožto důležitou složku identity zmínili téměř všichni respondenti. 

Dotazovaná K podotkla: „Taky si myslím, že se více staráme o své starší příbuzné, například 

bychom je nikdy neposlali do domova důchodců. Ne! To se u nás opravdu stát nemůže!”  

Turecká menšina tráví hodně času s rodinou, se svými blízkými a přáteli. Často se 

s nimi setkávají doma, v mešitě či v restauraci. V Xanthi funguje turecké minoritní centrum 
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také jako místo setkávání. Prezident při rozhovoru s výzkumnicemi uvedl: „V centru se 

snažíme zapojit obyčejné lidi do jeho chodu. Mají možnost se tady setkávat nad šálkem čaje. 

Pro děti zde poskytujeme odpolední doučování a případně doprovodné programy. Je lepší, 

aby se děti setkávaly tady, než aby seděli doma za počítačem, nebo dělali nějaké hlouposti. 

Také se spolupracujeme s místními imámy, kteří mají možnost se setkávat s věřícími i mimo 

mešity. Pořádáme zde nejrůznější akce. Snažíme se být aktivní.” V průběhu rozhovoru 

probíhalo v centru odpolední doučování matematiky a centrum se připravovalo na pořádání 

setkání velké rodiny. Časopis vydávaný centrem byl poskytnut výzkumnému týmů jakožto 

důkaz o aktivitě spolku. V časopise byly reportáže z uplynulých akcí spolu s fotografiemi 

a upoutávky na akce následující.  

Shrnutí a závěr  

Cílem příspěvku bylo zjistit, jaký je každodenní život zástupců turecké minority, 

žijících v oblasti řeckého města Xanthi, nedaleko Soluně. Stěžejní bylo zjištění, jaký mají 

zástupci minority vztah k hostitelské zemi a k Řekům, jak ovládají místní jazyk a jak se jim 

v Řecku žije. Neméně podstatné bylo prozkoumat aktuální situaci a možnosti v oblasti 

vzdělání, zaměstnanosti, sociálního postavení a rodinného života minority.  

Provedený výzkum ukázal, že Turci žijící v Řecku vnímají své turectví, založené 

zejména na pozitivním vztahu k turečtině jako mateřskému jazyku. Dalším aspektem v jejich 

identifikaci je náboženství, všichni respondenti vyznávají islám. Dodržování islámských 

pravidel již ale není tak striktní. Často od dodržování tradic a zvyklostí upouštějí kvůli 

modernímu životnímu stylu či požadavkům velkoměsta. Při návratu do rodného prostředí na 

dodržování tradic plynule navazují. Jako svou vlast vnímají Řecko, vztah k Turecku je spíše 

neutrální. Teritorium je jediný aspekt, ke kterému respondenti projevili pozitivně emoční 

vazbu. K Řekům mají vztah spíše neutrální a k řečtině až negativní. Raději tráví čas obklopeni 

rodinou či tureckými přáteli. Mladá generace žijící v Soluni, která ovládá lépe řečtinu či 

angličtinu, má přátele i mezi Řeky. Řečtina jako taková je ale pro většinu respondentů 

problémem. K osvojování jazyka dochází u většiny až s příchodem do školy a její znalost 

bývá nedostatečná. Respondenti se vůči majoritě vymezovali také rodinnou soudržností. 

Vnímají jako důležité postarat se o rodinu, starší příbuzné a závazné je pro ně i manželství. 

Svého budoucího partnera chtějí hledat mezi Turky, aby předešli kulturním rozdílům. Přesto, 

že pravidla islámu, turecké tradice a zvyky pojímají respondenti moderněji a volněji, stále 

jsou pro ně podstatné a samozřejmé a neumí si život bez nich představit. 
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Aktuální situace je kritická hlavně v oblasti vzdělávání. Na minoritních základních 

a středních školách je málo míst, minoritní vysoká škola není žádná. Přístup Řeků k Turkům 

je vlažný, což se promítá nejen do minoritního vzdělávání, ale například i absencí mešit ve 

větších městech. Snahy o zlepšení životních podmínek, sociálního statusu či začleňování 

minority do majoritního prostředí v současné chvíli žádné neprobíhají. Turecká minorita 

oficiálně pro Řeky neexistuje, protože Řecko uznává na svém území pouze jednu minoritu, 

a to minoritu muslimskou. 
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Abstract 

This paper aims to examine ethnic identity of Albanians both inside and outside of Albania. 
This paper is based on field research and qualitative research conducted in Albania and 
Kosovo. The paper follows several basic ethnic differentiation characters and their relevance 
in the construction of ethnic identities selected groups living in Albania and Kosovo. The 
work is focused on the question of language, religion, historical memory, politics, ethnic 
stereotypes and perceptions of ethnic itself. 
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Úvod 

Albánská republika je středomořský stát na Balkánském poloostrově, ve kterém žijí 

necelé tři miliony obyvatel. Většinu tvoří Albánci, kteří se dělí na Tosky a Gegy. Toskové se 

vyskytují na jihu Albánie, Gegové na severu. Z náboženského hlediska jsou Toskové většinou 

muslimové (80 %), z toho asi 2 % bektašové, zbytek tvoří ortodoxní křesťané 20 %. Gegové 

jsou z 69 % muslimové sunnité a 10-30 % tvoří katolíci41. 

Albánská menšina (v Kosovu se jedná o většinu) bývá v zemích sousedících s Albánií 

často vnímána jako „problém“. Nedávný konflikt v Kosovu patří mezi nejhorší etnické 

konflikty, jaké Evropa zažila v posledních desetiletích. Slovanští obyvatelé zemí sousedících 

s Albánií se často obávají toho, že se zde Albánská menšina bude pokoušet získat určitou 

autonomii, což se skutečně děje a poté se budou snažit připojit k Albánské republice, což je 

                                                 
41 BOTIMI, Drejtor a Ines NURJA. Censusi i popullsisë dhe banesave 2011 [online]. © INSTAT 2012 cit. 2015-
03-20. Dostupné z: 
http://www.instat.gov.al/media/178070/rezultatet_kryesore_t__censusit_t__popullsis__dhe_banesave_2011_n__
shqip_ri.pdf 
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jen spekulace, která se zakládá na tvrzení, že Albánci v Albánii a Albánci vně Albánie stále 

tvoří jeden národ. Jedním z cílů tohoto příspěvku je zjistit, zda skutečně Albánci v Albánii 

a Kosovští Albánci v Kosovu tvoří jeden národ a především se zabývá etnicitou, konkrétním 

rozdělením Albánců na Tosky a Gegy, což je téma, na které jsou mezi odborníky rozdílné 

názory. 

Někteří autoři tvrdí, že se jedná o západní konstrukt a že je to nepřiměřená redukce 

rozmanitosti Albánie, jiní tvrdí, že albánská společnost je skutečně rozdělená na tyto dvě 

etnika. Proto je třeba se tímto tématem zabývat, podrobit ho výzkumu a zjistit jaké jsou prvky 

etnické identity Albánců a zda skutečně tvoří Albánci jeden národ a jednu etnickou skupinu. 

A pokud ano, má tento národ iredentistické tendence, tedy chce spojit všechna území obývaná 

Albánci do jednoho státu, nebo se jedná jen o hrstku extrémistických nacionalistů, jejichž 

postoj je v rozporu s cítěním obyčejných Albánců. Dalším důvodem proč se zabývat Albánci 

je, že v této zemi spolu bez problémů vychází katoličtí křesťané, pravoslavní křesťané 

i muslimové, a v tom by se mohla stát vzorem pro celý svět. 

Druhou oblastí, v které byl proveden terénní výzkum, je Kosovo. Výzkum se týkal 

kosovských Albánců, kteří zde tvoří 90 % obyvatel, ačkoliv toto území z historického 

hlediska patří Srbům. Zde se také odehrála nejslavnější bitva srbské historie. V poslední době 

se na tomto území střetávaly zájmy kosovských Albánců, kteří zde chtěli vyhlásit samostatný 

stát, což v roce 2008 i učinili a zájem Srbů, kteří stáli o zachování Kosova jako integrální 

součásti Srbska. Díky tomuto etnickému konfliktu, který je v myslích obyvatel stále živý, jsou 

na území Kosova stále přítomny jednotky KFOR, které zde dohlíží na bezpečnost. Na území 

Kosova se v posledních desetiletích neustále střídají období, kdy srbské etnikum utlačuje 

Kosovské Albánce a období, kdy albánská většina utlačuje srbskou menšinu za pomocí 

ozbrojených jednotek Kosovské osvobozenecké armády (UCK), kteří jsou zde stále 

považovány za hrdiny. Politická elita Kosova vždy odmítala, že by se snažila území Kosova 

spojit s Albánií.  

Cílem terénního výzkumu bylo zmapovat, zda se Albánci a kosovští Albánci rozlišují 

na Tosky a Gegy i v současnosti a podle čeho tak činí nebo jestli se cítí jako jeden národ 

Albánců. Tento příspěvek vychází z terénního výzkumu v Albánii a Kosovu uskutečněném 

v září 2014 a červenci 2015, kdy byly provedeny polostrukturované rozhovory s respondenty. 

Práce se zabývá i historickými událostmi, které ovlivnily vnímání etnické příslušnosti 

Albánců, jak v Albánii, tak i v Kosovu. Identifikuje vliv režimu Envera Hodži na etnicitu 

Albánců, především jeho snahu o etnickou jednotnost Albánců. Jsou zde vysvětleny 
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historické události v dějinách Albánie, v souvislosti s vnímáním etnické příslušnosti jejich 

obyvatel. 

Cílem příspěvku je především odpovědět na hlavní výzkumnou otázku: 

• Jak se liší etnická identita Albánců v Albánii a Kosovu? 

K zodpovězení hlavní výzkumné otázky a lepšímu porozumění tématu bude docíleno 

pomocí dalších podotázek, kterými jsou:  

o Rozlišují se Albánci na Tosky a Gegy, a podle čeho tak činí? 

o Interpretace historických událostí v souvislosti s vnímáním etnické 

příslušnosti jejich obyvatel. 

o Identifikovat vliv režimu Envera Hodži na albánskou mentalitu, jazyk 

a etnickou příslušnost obyvatel. 

o Mají Albánci a kosovští Albánci zájem o vytvoření Velké Albánie? 

Literární rešerše 

Existencí dvou hlavních etnických skupin v Albánii se ve svém článku „Do Ghegs and 

Tosks exists? The north/south division in Albania and its interpretations“ zabývá francouzský 

spisovatel a člen Institut d'Ethnologie Méditerranéenne et Comparative Gilles de Rapper42. De 

Rapper tvrdí, že rozdělení Albánců na Tosky (na jihu) a Gegy (na severu) je konstruktem 

západní literatury. Rozdíly především v jazyce, ale i v dalších oblastech jako je oblékání nebo 

sociální uspořádání, mezi severem a jihem jistě existují. De Rapper však upřednostňuje 

rozdělení obyvatel podle náboženství – tedy na muslimy a na křesťany. Kritizuje snižování 

rozmanitosti země redukcí na dva regiony.  

De Rapper by Albánii rozdělil do čtyř širokých kategorií: řeč, osídlení, potraviny, 

morální vlastnosti. Toskický dialekt se stal základem pro národní (literární) jazyk, ale nebyl 

dokázán nedostatek vzájemného porozumění. Rozdíly v osídlení existují mezi typem vesnic 

v horách na severu, kde není žádný velký společenský život a na jihu, kde mají vesnice 

městský charakter. V horách na jihu jsou hrdí na svůj městský charakter vesnic. Lidé z jihu 

kritizují potraviny ze severu pro nedostatek rozmanitosti. Jídlo na severu jim připadá chudé 

a jednoduché a mají k němu odpor kvůli nedostatku hygieny. Ve skutečnosti však tyto rozdíly 

nejsou charakteristické pro celý sever, nebo celý jih, nýbrž pro určitou malou oblast.  

                                                 
42 DE RAPPER, Gilles. Do Ghegs and Tosks exists? The north/south division in Albania and its interpretations. 
Espace-Populations-Societes. Issue 3, 2004, s. 625–640. 
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Rozdíly v morálních vlastnostech jsou podle Rappera43 způsobeny hlavně 

náboženskou příslušností, ale Gegové na severu v horách mají zvláštní postavení, protože 

mají odlišné morální hodnoty a z jejich zvykového práva kanún mají ostatní Albánci obavy. 

Jejich tradiční pohostinnost považují za přehnanou a pobuřující a jejich životní styl jim 

připadá příliš svazující a ztuhlý, ve kterém by se necítili dobře hlavně kvůli sociálním 

konvencím. Lidé z hor jim také připadají drsnější a hrubší, kdežto sebe považují za měkčí 

a kultivovanější. 

Metodologie 

Příspěvek vychází z kvalitativního výzkumu, zvláště pak z terénního výzkumu 

uskutečněného v září 2014 v Albánii a v červenci 2015 v Kosovu. Kvalitativní metody44 

a techniky sběru dat jsou v antropologickém bádání upřednostňovány, jelikož nám umožňují 

zkoumaný fenomén pochopit více do hloubky, k dané problematice přistupují komplexně, 

neseparují dílčí element reality, ale zkoumají je v jejich kontextu a v přirozeném prostředí. 

Dalším důvodem pro volbu kvalitativního přístupu k výzkumu je fakt, že výzkumné otázky 

nejsou kvantitativního charakteru, nýbrž kvalitativního.  

Díky kvalitativnímu přístupu45 lze porozumět podstatě problému, pomáhá nám 

pochopit běžný život lidí v jejich podmínkách – z jejich pohledu a v jejich interpretaci. 

Nevýhodou kvalitativního výzkumu je, že jeho výsledky nelze generalizovat na celou 

společnost. Při kvalitativním výzkumu je rovněž nutno rezignovat na reprezentativnost, to 

znamená, že výzkumný vzorek neodpovídá strukturou skutečné struktuře daného národa 

a rovněž je nutno rezignovat na validitu výzkumu, což je statistická míra spolehlivosti 

výzkumu.  

Klíčovou metodou použitou při výzkumu je dotazování. V práci bylo využito 

polostrukturovaných rozhovorů. Tato forma rozhovorů má předem připravené tematické 

okruhy, které chce během rozhovoru projít, ale otázky se přizpůsobují předchozím 

odpovědím, pokládají se vysvětlující a doplňující otázky, podle toho jakým směrem se 

odpovědi dotazovaného odvíjejí. Pro tuto práci byly rozhovory s Albánci vedeny v angličtině, 

což mohlo z jedné či druhé strany vést k jistým nedorozuměním nebo vzájemným 

nepochopením. Dalším problémem byla snaha se vyvarovat sugestivním otázkám, což bylo 

vzhledem k výzkumné otázce dosti problematické a při žádném rozhovoru nebyl respondent 

                                                 
43 DE RAPPER, Gilles. Religion in Post-Communist Albania: Muslims, Christians and the Idea of 'Culture' in 
Devoll, Southern Albania. Anthropological notebooks. 2008, 14 (2), 31. 
44 Podrobněji ke kvalitativnímu výzkumu [online]. Hospodářská a kulturní studia PEF ČZU © 2015 [cit. 25. 1. 
2016]. Dostupné z: http://www.hks.re/wiki/podrobneji_ke_kvalitativnimu_vyzkumu 
45 Ibidem. 
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první, kdo by použil termín Tosk nebo Geg. Dalším problémem rozhovorů také může být 

snaha daného etnika o „vylepšení sama sebe a shození druhé strany.“ 

V Albánii byly často informace získávány od průvodců v (především etnografických) 

muzeích. Výzkum musel být zaměřen na osoby mluvící anglicky, což byla nejčastěji mladá 

generace lidí, což je další faktor ovlivňující reprezentativnost zkoumaného vzorku osob. 

Náboženství v Albánii 

Albánští obyvatelé jsou v náboženské oblasti velmi tolerantní, je to pravděpodobně 

i historickým vývojem země a také častým střídáním náboženství. Před příchodem Turků bylo 

v zemi nejrozšířenější křesťanství, avšak obsazení země mělo svůj dopad i v otázce víry. 

Proto je zde od 15. století nejrozšířenější islám, ke kterému se hlásí dle různých statistik okolo 

55–70 % obyvatel a řadí se spíše k sunnitské větvi. Dále jsou v zemi zastoupeni katolíci 

a pravoslavní. Zvláštností je, že v době vlády Envera Hodži byla Albánie vyhlášena prvním 

ateistickým státem. Dále je také v Albánii známý bektašismus, což je liberálnější forma 

islámu. 

 
Obrázek 1. Náboženská příslušnost Albánců 
Zdroj: vlastní zpracování podle Censusi i popullsisë dhe banesave 2011 (sčítání obyvatel a domů v Albánii 
v roce 2011) 
V grafu jsou zvlášť uvedeni muslimští bektašové. 

 

V grafu jsou zvlášť vyčleněni ateisté a lidé bez vyznání, protože mezi těmito 

skupinami existuje rozdíl. Ateisté jsou lidé, kteří věří v neexistenci Boha a popírají ho, 

v Albánii až 3 % obyvatel. Zatímco lidé bez vyznání jsou tací, kteří se o náboženství a víru 

nezajímají, Boží existenci či neexistenci nepopírají. Věřící lidé bez vyznání jsou tedy lidé, 

kteří věří v existenci něčeho nadpozemského (síly dobra apod.), ne však v Boha. Takových 

najdeme v Albánii až 5 %. 
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Terénní výzkum skutečně potvrdil, že na severu Albánie se skutečně vyskytuje více 

katolické křesťanství a na jihu více islám a pravoslavné křesťanství, ale přesto náboženství 

není prvek kultury, který by bezpečně dokládal rozdělení země na gegskou a toskickou část. 

Jednak proto, že přístup Albánců k náboženské víře je velice chladný, všichni naši 

respondenti sice vyznávali nějakou náboženskou víru, ale její praktikování, například 

navštěvovaní kostela či mešit, bylo spíše výjimkou. Ale hlavně proto, že v historii se nikdy 

albánský národ nábožensky nevymezoval, spojoval lidi různých náboženských vyznání 

a etnická identita zde byla na náboženství nezávislá. 

Z terénního výzkumu bylo zjištěno, že lidé v Albánii přejímají náboženství po svých 

rodičích a většina z nich se řadí spíše k pasivním věřícím. Náboženská tolerance je zde silně 

patrná i při procházení městem. Vedle sebe tu stojí mešity a kostely. Náboženské stavby 

vlastní stát a velmi pečlivě se o ně většinou stará. V roce 1998 zde byla ústavou zaručena 

náboženská svoboda. 

V Kosovu, kde žijí Gegové, bylo zjištěno, že všichni respondenti byli muslimové. 

Pravidelné navštěvovaní mešit tady je výrazně častějším jevem než v Albánii, ale 

většina respondentů si nemyslí, že by náboženská víra rozdělovala či sjednocovala Albánce. 

V Kosovu má náboženská příslušnost zásadní význam ve smyslu rozdělení země na území 

obývané Srby a na území obývané Albánci. V tomto případě jsou náboženské stavby jakožto 

symbol Srbů nenáviděny kosovskými Albánci, což dokazují vypálené pravoslavné kostely ve 

městě Prizrenu, nebo opakované útoky Kosovských Albánců na srbské kláštery na území 

Kosova, které dnes hlídají jednotky KFOR, nebo bezpečnostní agentury. 

Jazyk 

V Albánii a Kosovu je úředním jazykem albánština, která se píše latinkou. Albánsky se 

hovoří i v oblastech, kde se vyskytují albánské komunity (Makedonie, Černá Hora, Řecko…) 

Pokud Albánci hovoří cizím jazykem, pak je to hlavně italština, anglicky se cizinci dorozumí 

zejména s mladými lidmi ve městech, ale rozhodně není pravidlem, že by každý mladý 

Albánec mluvil anglicky, najít někoho v Albánii, kdo by byl ochoten vést rozhovor anglicky, 

byl velký problém, často se ani nedalo určit, zda je to pro jazykovou nevybavenost, nebo spíše 

pro nechuť bavit se s někým cizím. 

Výrazně odlišná byla situace v Kosovu, kde byla mladá generace velice dobře 

jazykově vybavená a k cizincům velice otevřená. Problém zde vyvstal až v situaci, kdy řeč 

přešla k jádru výzkumu, respondentům se výzkumy ohledně jejich etnického cítění příliš 

nezamlouvaly a často než odpověděli, prohodili několik albánských slov a při vyslovení 



Kulturní studia • 2/2016  

 

 
46 

konceptu Velké Albánie a jejich názoru na tento koncept přecházeli mladí respondenti do 

plynulé albánštiny a až po několika minutách byli schopni něco k tomuto tématu říci 

i v angličtině. 

 
Obrázek 2. Jazykové rozdělení Albánie a blízkých území 

 

Albánština má dva základní dialekty, gegský a toskický. Hranici mezi oběma dialekty 

tvoří řeka Shkumbin. Na sever od této řeky se hovoří gegským dialektem a na jih od ní 

toskickým. Původně katoličtí Gegové nikdy nebyli plně poturečtěni. Původně pravoslavní 

Toskové více podlehli tureckému vlivu a mnozí konvertovali k islámu. Rozdíly v hlavních 

dialektech nejen v Albánii, ale také v Kosovu, se zabývají Sylvia Moosmüllerová a Theodor 

Granser46. Spisovná albánština je poměrně nový jazyk, nynější kodifikovaná forma byla 

vyhlášena roku 1972. I když se spisovná albánština zakládá na obou dialektech, převažuje 

toskický (albánský nejvyšší představitel Enver Hodža byl Tosk). Zajímavostí je, že po roce 

1908, kdy se pracovalo na standardizaci albánštiny, byl za základ vzat gegský dialekt. 

Albánie ovšem dnes není jazykově jednotná, o čemž svědčí i fakt, že při překladu 

Nového Zákona (Dhjata e Re) a větší části Starého Zákona (Dhjata e Vjetër) Kostandin 

Kristoforidhi, rodák z Elbasanu, překládal do obou variant albánštiny, jak jemu vlastní 

toskické, tak do gegské.47 Italské, řecké a bulharské menšiny Albánců hovoří variantami 

toskického dialektu. Kosovo vzhledem ke své zeměpisné poloze spadá do areálu gegského 

dialektu. Kosovská varianta má samozřejmě svá specifika, hlavně ve slovní zásobě. 

                                                 
46 MOOSMÜLLER, Sylvia a Theodor GRANSER. The spread of Standard Albanian: An illustration based on an 
analysis of vowels. Language Variation and Change. 2006, 18(02). 
47 SUROVČÁK, Martin. Základy albanistiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 183 s. ISBN 978-80-
210-6587-1 
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Politika 

Od roku 1998 je Albánie parlamentární republikou. I když jsou Albánci velmi 

tolerantní, co se týče náboženského vyznání či etnické příslušnosti, tak terénní výzkum 

ukázal, že politika je to, co je rozděluje. Dle rozhovorů se k demokratům řadí většinou 

Gegové a Toskové se přiklání spíše k socialistům. To by podporovalo teorii, že albánská 

společnost je skutečně rozdělená v politické rovině, která kopíruje rovinu etnickou, jenže 

všichni respondenti v Albánii, kteří byli ochotni o politice hovořit, rovněž řekli, že se tyto 

rozdíly značně stírají a někteří respondenti dokonce uvedli, že při posledních volbách se tento 

rozměr ztratil úplně. Jeden z respondentů (Tosk) to popsal takto: „D řív platilo, že Gegové 

volili demokraty a Toskové liberály, ale při posledních volbách ve Skadaru, tradiční baště 

demokratické strany, to dopadlo půl napůl.“  Pro výzkum není rozhodující, zda to tak 

skutečně bylo, podstatné je, že v myslích našich respondentů se už politika nedá považovat za 

oblast, kde se dá mluvit o rozdělení populace mezi dvě odlišná etnika, nýbrž právě naopak. 

Respondenti potvrdili, že politika se v Albánii řeší pořád. Pokud je někdo demokrat, 

a k moci se dostanou socialisté, je zde velká pravděpodobnost, že přijde o práci (jedná se 

i o nižší pozice, jako je např. uklízečka). V době, kdy se konají volby, se do Albánie 

nedoporučuje cestovat, bývá zde napjatá atmosféra a málokdy se tato událost obejde bez obětí 

na lidských životech. 

Od ledna 2003 je Albánie zařazena mezi potencionální kandidáty do Evropské unie. 

Mnoho Albánců doufá, že vstup do EU by jim mohl pomoci v rozvoji jejich území, Albánie 

se totiž dodnes řadí mezi nejvíce zaostalé země Evropy. Mezi obyčejnými lidmi je zde velká 

vůle vstoupit do Evropské unie. Toho jsou si vědomy i politické strany a u jednoho 

respondenta jsme se dokonce setkali s názorem, že politické strany sice naoko dělají, že chtějí 

vstoupit do Evropské unie, ale ve skutečnosti pro to nic nedělají, protože se bojí, že už by 

nebylo tak jednoduché využívat funkci ve státní správě k vlastnímu obohacení. 

Nejkontroverznějším politickým tématem spjatým s albánským národem je koncept 

tzv. Velké Albánie. Jedná se o území, které v průběhu historie osídlovali Albánci mimo jiné 

i v době komunismu, kdy tam prchali před chudobou. Zahrnuje celé Kosovo, jižní část Černé 

Hory, část Srbska a Makedonie a také severozápad Řecka. Jedná se o nacionalistickou ideu, 

kterou mnoho lidí ji považuje za otázku historie, ale naleznou se i lidé, kteří v ní věří dodnes. 

Žádný z respondentů v Albánii nestál o znovunastolení Velké Albánie. Albánci, kteří žijí za 

hranicemi Albánské republiky, jsou Albánci v Albánii vnímáni jako cizinci. Rovněž tak 

většina Kosovských Albánců vnímá Albánce v Albánii jako cizince.  
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Během éry Envera Hodži bylo dělení na Tosky a Gegy zakázáno. Sám Hodža byl Tosk 

a Toskové tak měli lepší sociální pozici než Gegové. Enver Hodža usiloval o jednotnost 

albánského národa a jeho vyhlášení Albánie jako první ateistické země na světě rovněž 

souviselo se snahou, aby Albánii náboženství nerozdělovalo. 

 
Obrázek 3. Vývoj hranic Albánie za 2. světové války 
Převzato z: http://bit.ly/2eGpmz6 

Etnické stereotypy 

Terénní výzkum v Kosovu odhalil, že Kosovští Albánci mají velice dobré vztahy 

s Albánci v Albánii, ale mají vůči nim také zažité některé kulturní stereotypy – například, že 

jsou tito Albánci více uzavření, protože žili pod hrůzovládou Envera Hodži. Termín Tosk 

a Geg tu většina obyvatel zná, vědí, že existují dva dialekty albánštiny. Kosovští Albánci 

mluví gegským dialektem, tudíž jsou Gegové, ale Albánce to rozhodně nerozděluje a ani 

nevědí, že by s tím mohli být spjaté nějaké kulturní rozdíly. Podle kosovských Albánců jsou 

oni jeden národ a obyvatelé Albánie jsou také jeden národ a kdo je Tosk a kdo je Geg nehraje 

roli. 

Pestřejší názory zaznívaly při výzkumu v Albánii. Zde existovaly tři stereotypní 

názory na každé subetnikum. Gegové i Toskové viděli sami sebe lépe. Může to být způsobeno 

mj. tím, že se Toskové z jihu a Gegové ze severu příliš nesetkávají, protože každá skupina 
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žije v jiné části Albánie a naši respondenti sami přiznali, že do opačné části Albánie necestují. 

Nejvíce kulturních stereotypů koluje o obyvatelích ze severních hor, protože tam obyvatelé 

z měst nejezdí vůbec. Ze zjištěných informací lze vyvodit závěr, že Gegové sami sebe 

považují za upřímnější, přímočařejší, hrdější a drsnější, naopak Tosky považují za úlisnější, 

pragmatičtější, jejich chování se dá popsat rčením „kam vítr, tam plášť“. Gegové Toskům 

méně důvěřují a báli by se jim sdělovat osobní informace, protože si myslí, že Toskové by 

byli schopni toho zneužít. Tudíž je pro ně citové sbližování s Tosky vzácné, ale ne nemožné.  

Toskové naproti tomu vnímají Gegy jako hrubé, neurvalé a chudé, rovněž jsou 

přesvědčeni, že na severu stále praktikují krevní mstu a jejich kultura se jim nelíbí, nikdy by 

nedovolili, aby si jejich dcera vzala za muže Gega. Sami sebe vnímají Toskové jako 

otevřenější, vlídnější a zdvořilejší. V centrální části Albánie existují tzv. middle people (lidé 

ze střední Albánie), kteří rovněž znají rozdělení populace na Tosky a Gegy a kdo kam patří, 

odvozují po rodičích, ale považují je za bezvýznamné. Ve střední části Albánie je populace 

promíchána, to kdo přišel ze severu a kdo z jihu není poznat, ani životní styl není v ničem 

odlišný. Některé zažité stereotypy mezi Tosky a Gegy i lidé ze středu Albánie rovněž znají. 

Například Toskové mají menší rodiny, kdežto Gegové mají velké rodiny. Toskové volí 

socialisty a Gegové demokraty. Popis jednotlivých subetnik od lidí ze střední části Albánie 

není citově zabarvený a je vidět, že žádnému subetniku nestraní. Problémy mezi Tosky 

a Gegy dnes už nejsou, prý je to v zásadě záležitost hrstky zástupců starší generace. „Middle 

people“ o Albánii tvrdí, že každý kraj tu má svou kulturu, nelze rozhodně tvrdit, že by se 

Albánie skládala ze dvou kultur gegské a toskické. 

Zajímavým fenoménem, na kterém lze vysledovat, zda je národ kulturně homogenní, 

je názor jejich příslušníků na svatby mezi zkoumanými skupinami. Kosovští Albánci uvedli, 

že problémem může být různé náboženské vyznání, všichni se shodli, že osobně neznají 

žádný křesťansko-muslimský sňatek a příslušníci starší generace to vnímají jako 

problematické, někteří dokonce za nemožné. 

Všichni naši respondenti v Kosovu byli muslimové, velice zajímavou informací bylo, 

že jeden z respondentů uvedl, že zná albánsko-srbskou rodinu, kde se tedy jednalo o sňatek 

pravoslavně-katolický. V náboženské oblasti mladí lidé žádný problém nevidí, lidé odlišných 

náboženství tu vychází dobře a i sňatek dvou lidí odlišného náboženského vyznání je možný. 

Rozlišení na Tosky a Gegy v Kosovu relevantní není. 

V Albánii se velice lišil pohled mladé generace od té starší – mladí lidé nevidí žádný 

problém ve sňatcích mezi Tosky a Gegy. U Gegů je nutné, aby takový sňatek schválila rodina, 

jinak to možné není. Starší generaci u Tosků by se nezamlouval vztah jejich dcery s Gegem, 
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ale především těch, kteří jsou z hor, obyvatelstvo v okolí Skadaru je považováno Tosky za 

vzdělané, pravděpodobně i proto, že se tu nachází vysoká škola. Na druhou stranu je třeba 

říct, že šance, že by taková situace skutečně nastala, je velice nepravděpodobná, protože 

Gegové z hor na severu se nesetkávají s Tosky na jihu Albánie, tudíž taková otázka se musela 

všem Toskům zdát velice teoretická a těžko představitelná. 

Zde je patrná odlišnost mezi vnímáním sňatků starší a mladší generace. V Kosovu je 

sňatek dvou lidí odlišného náboženského vyznání považován za problém, stejně tak vnímá 

starší generace Albánců problém v manželství dvou odlišných etnických příslušníků jednoho 

národa. Mladá generace v Kosovu i v Albánii vnímá sňatky lidí odlišného náboženství 

i etnické příslušnosti za přijatelné. Obě generace se v Albánii shodují na tom, že odlišné 

náboženství není překážkou při sňatku. 

Interpretace výzkumu 

Kosovští Albánci 

Na základě terénního výzkumu můžeme konstatovat, že kosovští Albánci tvoří jeden 

samostatný národ. Mají velice blízko k Albáncům v Albánii, ale nevnímají je jako příslušníky 

stejného národa. Žijí ve své zemi a tou je Kosovo. Zde rozdělení na Tosky a Gegy nehraje 

žádnou roli, je to dáno také tím, že zdejší obyvatelé s obyvateli jižní části Albánie Tosky, 

nepřichází do styku a pro vnímání etnicity je klíčové, aby dvě většinou kulturně odlišné 

skupiny přicházeli do kontaktu a této odlišnosti si byli vědomi a tato odlišnost by byla 

zároveň příčinou pocitu sounáležitosti se svou skupinou. 

Kosovští Albánci jsou příkladem národnosti, která je úzce spjata se vznikem státu. 

Politika a žití v různých státech byly uváděny jako hlavní atributy, které rozlišují kosovské 

Albánce od Albánců. V Kosovu nelze přehlédnout časté albánské vlajky a jiné projevy 

sympatie k Albánii, bohužel je toto téma v této zemi velkým tabu. Někteří mladí studenti jsou 

ochotni přiznat, že stát, který by spojoval všechny Albánce, by mohl být dobrý, ale nemyslí si, 

že se to uskuteční. Existuje prý příliš mnoho názorů na to, jak by takový stát měl fungovat 

a nikdy se neshodnou. Kosovští Albánci žili od Albánců v Albánii odděleni neprostupnou 

hranicí od konce 2. světové války a od té doby nikdy nežili ve společném státě, a to je klíčový 

důvod, proč se Albánci v Albánii s kosovskými Albánci nevnímají jako jeden národ.  

Výzkum nepotvrdil, že by se Albánci snažili vytvořit Velkou Albánii. K tomu přispívá 

i fakt, že albánské etnikum v minulosti nikdy nežilo jako jedna samostatná politická jednotka, 

s výjimkou 2. světové války. I v historii se vyskytovaly problémy ohledně jednotného postoje 
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k uskutečnění nároku na iredentismus. Při odbojích proti Osmanské říši obvykle jednotlivé 

bouřící se kraje sledovaly své lokální zájmy, než že by vyvíjely snahu o vytvoření albánského 

státu. Celý vznik Albánské republiky byl spíše určován vnějšími vlivy, kdy se v určitou dobu 

spojily zájmy Osmanské říše a Albánců před rozpínavostí balkánských pravoslavných států. 

Zároveň si byli Albánci vědomi útlaku ze strany Osmanů, a tak nepatřili ani k jedné straně. 

Viděli nepřekonatelnou odlišnost vůči všem okolo, a to je spojovalo navzdory existenci 

velkých regionálních rozdílů na albánském území. Vyhlášení nezávislosti Albánie se 

odehrává v době balkánských válek, kdy se chystaly sousední pravoslavné státy zcela vytlačit 

Osmanskou říši z Balkánu, což by znamenalo konec albánských nacionálních snah. Vznik 

albánského státu zde silně zapůsobil jako národotvorný impulz a Albánce skutečně sjednotil 

pod ideou nacionalismu. V současnosti, kdy v Kosovu tvoří Kosovští Albánci drtivou většinu 

obyvatelstva a žádné hrozby od vnějšího nepřítele nehrozí, nemá většina z nich ani potřebu se 

pojit s Albánií. 

Vliv na rozdělení Albánců na kosovské a albánské měl i režim Envera Hodži, který 

tím, že znemožnil Albáncům cestovat, oddělil tyto dva národy na několik desetiletí od sebe. 

U otázky na sjednocení Albánců v jedné zemi rovněž hrálo roli, že kosovští Albánci při 

návštěvě Albánie po pádu diktátorských režimů viděli, že se mají Albánci v Albánii hůře než 

oni. Někteří respondenti dokonce uvedli, že se jim Albánci v Albánii zdáli svým chováním 

odlišní, protože byli ustrašení, opatrní a chladní. 

Albánci v Albánii 

Albánci jsou nepochybně rozděleni na dvě etnika. Navzdory tomu, že existují 

regionální rozdíly v celé zemi, jak uvedl ve svém článku De Rapper48, tak terénní výzkum 

především potvrdil, že v myslích všech Albánců obývajících Albánii je zakořeněná představa 

odlišnosti od Albánců žijících na opačném konci země. Lidé ze střední části země, kde se 

setkává, jak populace Tosků, tak populace Gegů, to už tak nevidí, protože zde už všichni lidé 

vedou městský způsob života, kde už není prostor pro dodržování zvykového práva kanúnu. 

A nelze na základě toho, odkud ten člověk pochází usuzovat nějaké vlastnosti typické pro 

danou etnickou skupinu. Ale i tito lidé si pamatují, co se říká o lidech ze severských hor, kde 

pořád platí krevní msta a tito lidé jsou drsní a odlišní. 

Jak z historie, tak i z výpovědí starší generace respondentů terénního výzkumu 

plyne, že Enver Hodža vyvíjel velké úsilí, aby se Albánie stala jedním národem a sám si tedy 

musel být vědom, že Albánie je rozdělena na dvě etnika – Tosky a Gegy. Z toho plyne, že 

                                                 
48 DE RAPPER, Gilles. Do Ghegs and Tosks exists? The north/south division in Albania and its interpretations. 
Espace-Populations-Societes. Issue 3, 2004, s. 625–640. 
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dříve bylo rozdělení Albánců mezi Tosky a Gegy výraznější než dnes. Nepochybně k tomu 

přispěl jak Enver Hodža s politikou nuceného přesídlování obyvatel, za účelem promísení 

obyvatel, tak i moderní způsob života, kdy se Gegové stěhují do měst. Ve městech už 

nedodržují zvykové právo a žijí stejným způsobem života jako ostatní, i když na severu 

Albánie nám respondenti sdělili, že i když se odstěhují do měst, tak pořád má rodina velký 

význam, například při smíšeném sňatku, což znamená sňatek Toska a Gega, rozhoduje rodina, 

zda takový sňatek povolí. Mnoho lidí ve střední části Albánie už ani neví, zda jsou Toskové či 

Gegové, protože jeden z rodičů byl na příklad Tosk a druhý Geg, což je další důvod, proč 

v této části země toto rozlišení zaniká.  

Gegové se nazývají Gegy, věří tomu, že nejsou Toskové a jednají tak, jak jednají 

Gegové. Oni nejsou jako ti Toskové, kteří jsou v jejich očích prospěchářští a jsou ochotni 

udělat téměř všechno pro svůj vlastní prospěch. Toskové se rovněž nazývají Tosky a věří 

tomu, rovněž se jako Toskové chovají, nejsou jako drsní a hrubý lidé z hor na severu. 

V politice bylo rozlišení na Tosky a Gegy velice významné, což je vidět na ztotožnění 

se každého etnika s jednou politickou stranou. Ale i zde je vidět, že tento trend upadá, že už to 

tak neplatí jako dřív, a u posledních voleb úplně vymizel. 

Jazykové rozlišení mezi jednotlivými etniky existuje. Všechny respondenty napadl 

rozdíl v jazyce jako první rozdíl mezi Tosky a Gegy. Ale není zdrojem žádného napětí. 

Spisovná albánština vychází spíše z toskického dialektu, ale Gegové to nevnímají jako 

problém. Oba dialekty jsou srozumitelné. 

Vliv Envera Hodži na etnickou příslušnost Albánců 

Vliv Envera Hodži na etnickou příslušnost Albánců nepochybně existoval. Mnoho lidí 

už termíny Tosk a Geg považuje za zastaralé a bezvýznamné a o to se také Hodža snažil. Na 

druhou stranu v myslích Gegů, díky represím, které zažívali, jakožto obyvatelstvo druhé 

kategorie, tak to aspoň Gegové vnímali, způsobil, že se vnímají jako ti, co za té hrůzovlády 

trpěli nejvíce. 

Gegové mají důvod být pyšní na to, že oni jsou ti, co se nepodřídili, ti stateční, kteří 

stáli v opozici k hrůzovládě a během ní také nejvíc trpěli. Z pohledu Gegů na severu Albánie 

jsou vyloučeny dobré vztahy mezi Tosky a Gegy právě z důvodu éry komunistického režimu. 

V jejich očích dělají Toskové jen to, co se jim hodí do karet a nemají žádnou hrdost. Po pádu 

režimu bylo zvykem, že Gegové volili demokratickou stranu, kterou nazývali někdy jako 

liberální a Toskové volili stranu socialistickou, kterou při výzkumu často označovali rovněž 

jako liberální a opozici označovali jako demokratickou. Socialistická strana bývá vnímána 

v očích většiny Albánců jako strana, která má blíže ke straně komunistické. Dnes už toto 
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striktní rozdělení ani zdaleka neplatí, což lze interpretovat jako sblížení obou etnik, tedy 

splynutí do jednoho národa. To dokládá i tvrzení Albánců, že rozdělení na Tosky a Gegy, 

nemá pro ně tak silný význam jako albánská národnost. 

Z pohledu Tosků totalitní režim Envera Hodži při tvorbě jednoho etnika zapůsobil o 

poznání lépe. Ačkoliv rovněž vědí o rozdělení na dvě subetnika, přikládají tomu menší váhu 

než Gegové, a současně jako odlišné nevnímají všechny Gegy, což znamená obyvatelstvo na 

sever od řeky Shkumbin, ale jen ty, kteří žijí v horách. Toskové i Gegové si myslí, že 

Toskové jsou bohatší a Gegové chudší, ale to nemusí být způsobeno jen režimem Envera 

Hodži, Gegové to měli dál do školy i do práce a v horách je i náročnější se uživit než 

v nížinách. Na druhou stranu i na jihu mají hory a zdejší obyvatelé nejsou považováni za 

chudé. 

Enver Hodža se snažil sjednotit Albánce nejen v rovině etnické, ale i náboženské. 

Cesta, kterou k tomu zvolil, bylo vyhlášení Albánie první ateistickou zemí světa. Náboženství 

samozřejmě nevymizelo, ale dnes se všichni Albánci shodnou, že náboženská víra Albánce 

nijak nerozděluje. Každý si zde může svobodně vybrat víru a nemusí se bát žádných represí 

nebo posměchu ze strany ostatních lidí. 

Závěr 

Cílem příspěvku bylo zodpovědět výzkumnou otázku, jaké národy a etnika tvoří 

Albánci v Albánii a Kosovu a zda je v těchto zemích vůle k vytvoření Velké Albánie, zda se 

Albánci rozlišují na Tosky a Gegy, nebo je to jen konstrukt západních etnologů. Tato práce 

interpretovala historické události v souvislosti s vnímáním etnické příslušnosti jejich obyvatel 

a identifikovala vliv režimu Envera Hodži na albánskou mentalitu, jazyk a etnickou 

příslušnost obyvatel. 

Ačkoli jsou Albánci velcí patrioti (někdy označovaní i jako nacionalisté), kteří dávají 

na odiv svou lásku ke své zemi, nejedná se v žádném případě o iredentismus. Jejich láska 

k vlasti je pevně ohraničena současnými státními hranicemi. Albánce žijící mimo jejich 

vlastní stát považují za cizince. U kosovských Albánců bylo k vytvoření závěrů třeba rozdělit 

populaci na generaci mladší a střední. Mladí kosovští Albánci měli silný pocit sounáležitosti 

k Albáncům, považují se za tak blízké národy, že by souhlasili se sjednocením Albánců do 

jednoho státu, měli ovšem příliš rozdílné názory na to, jak by vše mělo v praxi fungovat. 

Hlavním důvodem, proč idea Velké Albánie už nebyla aktuální, však je, že už lidé necítili 

potřebu za ni bojovat. Starší generace kosovských Albánců vnímala obyvatele Albánie jako 
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cizince. Byli si vědomy vzájemné odlišnosti, s myšlenkou Velké Albánie by nikdy 

nesouhlasili. Jejich vlastí je Kosovo, ne Albánie.  

Albánci v Albánii mají každý kraj od sebe kulturně odlišný a obyvatelé jsou 

různí, nicméně termíny Tosk a Geg stále relevantní jsou. V myslích obyvatel existovala 

myšlenka, že podle etnické příslušnosti k Toskům nebo Gegům se s obyvateli zacházelo 

různě, že v moderní historii Albánie bylo jedno etnikum zvýhodňováno na úkor druhého, že 

vztah Gega s Toskem nebyl obyčejným vztahem Albánce s Albáncem, nýbrž se jednalo 

o vztah, který byl výjimečný, vztah, který vyžadoval speciální zacházení, nebo přinejmenším 

opatrnost. Na druhou stranu je třeba říci, že v očích mladé generace už toto rozdělení mizí – 

u Gegů, jakožto těch v minulém režimu utlačovaných, pomaleji. 

Důležitý je pohled lidí ze střední části Albánie, kteří toto rozdělení považovali za 

bezvýznamné, zde se obě subetnika setkávaly a zjistily, že mezi nimi není žádný rozdíl. Zde 

je běžné, že lidé měli v rodině Tosky i Gegy, tudíž by ani sami nevěděli za co se považovat, 

takže toto rozdělení upadá, především v městských oblastech. Toskové také konstatovali, že 

odlišní jim připadají především Gegové z hor, kteří mají odlišnou kulturu a praktikují krevní 

mstu, což bude pravděpodobně ještě dlouho tyto lidi činit odlišnými od zbytku albánské 

populace. Albánci v Albánii byli rozděleni na dvě etnika Tosky a Gegy, kdežto Albánci 

v Kosovu tvoří jeden samostatný národ Kosovských Albánců. 

Historie měla na vnímání etnické identity Albánců významný vliv. Především mezi 

Albánci a Kosovskými Albánci, u nichž fakt, že nežijí v jedné zemi, znamenal, že se 

vzájemně vidí jako cizinci. Albánci v Albánii vnímali dějiny Albánie jako národní dějiny. 

Kosovští Albánci vnímali jako národní dějiny, dějiny Kosova. V Kosovu byli za národní 

politické elity považováni politici v Kosovu, rovněž jako své politiky vnímali politiky 

v dobách Jugoslávie, zvlášť dobrou pověst měl bývalý prezident Socialistické federativní 

republiky Jugoslávie Josip Broz Tito. 

Gegové na severu Albánie se vymezovali vůči Toskům i na základě historických 

událostí. Patřilo mezi ně snadné přizpůsobení Osmanské říši a změna náboženství. V době 

vlády Envera Hodži byli Toskové opět vnímání, jako ti, kdo se snadno přizpůsobili 

komunistickému vedení země a také se za tohoto režimu měli lépe. Toskové při vymezování 

se vůči Gegům na historická fakta neupozorňovali. 

Rozdílné náboženství Albánce vzájemně neodcizilo. Je možné, že na to měl vliv 

i režim Envera Hodži, který vyhlášením Albánie, jako ateistické země, toto riziko eliminoval, 

ale ani v dnešní době zde nebylo patrné žádné napětí mezi jednotlivými náboženstvími. 
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Hodžův režim se projevil i v oblasti jazykové, kdy upřednostnil ve spisovné albánštině 

toskickou variantu. Hodža byl Tosk, tudíž pro něj byl bližší dialekt, kterým on sám mluvil. 

Významnější dopad mělo jeho prosazování jednotnosti Albánců v oblasti etnické. 

V dobách režimu oficiálně existoval jeden národ Albánců, kteří byli jednotní. V očích našich 

respondentů však některé rozdíly nadále přetrvávaly. Toskové se měli za Hodžova režimu 

lépe po materiální stránce. Také přijali tuto jednotnost lépe a většina z nich považuje 

rozdělení na Tosky a Gegy za dávnou minulost. Gegové si pamatovali, že za dob Hodžova 

režimu byla snaha o etnické sjednocení Albánie, ale oni se měli hůř a byli chudší. Považují se 

za odpůrce Hodžova režimu a Tosky viděli jako přívržence režimu. U Gegů Hodžova snaha 

o sjednocení úspěšná nebyla. 
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Abstract 

Human society is surrounded by culture, and through it expresses its customs, traditions and 
cultural patterns. This legacy will pass on to the future generations through the social 
interactions. In real life it is not possible to create such a culture that is identified by everyone. 
This contradiction and disagreement is reflected by criticism of social conventions, and 
always has been associated with an art and ideological movements. Burlesque originated at 
the end of the 19th century as a satirical and parodic performances connected with the 
striptease. In the fifties of the 20th century, in the postwar period, against the background of 
culture appeared the first subcultures in connection with the collapse of consensus, aversion to 
warfare, political ideologies and newly brings a brand-new attitude to life and self-expression, 
the alternative way of life. Culture is a living phenomenon with an ability to revitalize and 
transform itself through the time. At first glance its parts might not be related, but rather may 
be interwoven. The possible ways of blending are demonstrated in this work just through the 
subcultures and the burlesque. 

Keywords 
Culture, subculture, BDSM, Gothic, Pin-up, burlesque, alternative lifestyle 
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Úvod a cíl práce 

Satirická a parodická vystoupení propojena s odhalenými ženskými křivkami v podobě 

uměleckého striptýzu obohacená o hudbu, tanec, zpěv, tak lze ve zkratce vymezit burlesku 

včetně toho, co ji vystihuje – elegance, decentnost a humor. Ve třicátých letech 20. století 

zažívala v Americe svůj „zlatý věk“ a rozšířená byla i v Evropě, odkud paradoxně ve své 

prvotní podobě původně pochází a vznikla zde v druhé polovině 19. století. Jenže tak jako 

období slávy poznamenala burlesku krize a úpadek, kvůli němuž prakticky vymizela. 

V poslední fázi byla vytlačena striptýzovými kluby, jimž chyběl nejen humor, ale i erotická 

estetika. Zlom přišel až v 90. letech 20. století, kdy se začala burleska znovu objevovat 

v Americe. Dnes opět zažívá světový boom na několika světadílech významné a rozšířené 

scény jsou v Evropě, v Austrálii, na Novém Zélandu a v Kanadě. S renesancí burlesky 

přichází řada inovací, celosvětově už není držen koncept tradiční burlesky a rozvíjí se 
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neoburleska zpestřená prvky současné populární kultury a spřízněných subkultur, které 

spadají do alternativního způsobu života. Díky neustálému vývoji burleskní scény 

a tematickému přesahu do mnoha společenských a kulturních sfér se tento historicko-

společensko-kulturní fenomén těší rostoucímu zájmu a má co nabídnout i dnešnímu publiku, 

proto se lze s burleskou ve své svébytné podobě setkat v České republice. 

Cílem tohoto příspěvku je poukázat na možný způsob prolínání subkultur na příkladu 

burlesky a s ní spojenými subkulturami BDSM, Gothic a Pin-Up. Vzhledem k tématu byly 

zvoleny subkultury mající spojitost s burleskou především v historickém kontextu a také 

z vizuálního hlediska. Na teoretickém základě pak může být demonstrováno prolínání 

subkultur a burlesky. Pohled na současnou jak subkulturní, tak burleskní scénu je v teorii 

vztažený na celosvětové měřítko. Kvalitativní výzkum je zaměřen především na situaci 

v České republice. Jednou z použitých metod byly polostrukturované rozhovory a druhou 

metodou dotazovaní prostřednictvím elektronické komunikace. Se třemi dotazovanými 

(Angelina Angelic49, Lady Mousellyca50 a Sonny Vargas51) byl proveden polostrukturovaný 

rozhovor. Dalším třem dotazovaným (Miss Cool Cat52, Stephanie van der Strumpf53 

a Angelica G. L’Amour54) byl poslán dotazník s otevřenými otázkami, dotazování přes 

elektronickou komunikaci probíhalo v období říjen – únor (2015–2016). Všechny dokumenty 

se nachází v archivu autorky. Cíleně jsou použity umělecké pseudonymy, které k burlesce 

neoddělitelně patří a performeři jsou pod nimi v reálném prostředí i veřejnosti známí. 

Literární rešerše 

Tematikou subkultur, jejich výrazových prostředků a rituálů na příkladu teddy boys, 

mods, reggae, rockerů, skinheadů a punkerů se zabývá Dick Hebdige ve své monografii 

Subkultura a styl55, kde se zaměřuje na kontext šedesátých a sedmdesátých let ve Velké 

Británii, která byla místem vzniku řady klíčových subkultur. Vznik subkultur souvisí 

s rozpadem konsenzu v poválečném období. Styl v subkulturách se utváří postupně. Jedná se 

o předměty, oděvy, účesy, gesta, názory a hudbu, které se ve výsledku vážou ve specifické 

                                                 
49 Česká burleskní tanečnice samostatná i vystupující se souborem Prague Burlesque; v minulosti v gothic 
a punk subkultuře, občasná pin-up fotomodelka. 
50 Česká burleskní tanečnice samostatná i vystupující se souborem Prague Burlesque; v minulosti v gothic 
subkultuře. 
51 Hudebník a zakladatel burleskní scény v ČR, režisér a producent souboru Prague Burlesque. 
52 Slovenská burleskní tanečnice samostatná i vystupující se souborem Prague Burlesque. 
53 Samostatná burleskní tanečnice a modelka. 
54 Samostatná burleskní tanečnice a producentka Bohemian Burlesque, pochází z České republiky, ale svou 
„domovskou scénu“ má na Novém Zélandu, kde několik let žije. 
55 HEBDIGE, Dick. Subkultura a styl. Praha: Volvox Globator, 2012. ISBN 978-80-7207-835-6. 



 Prolínání subkultur: příklad burlesky 

 

 
59 

znaky. Například reggae56 a punk57 jsou na první pohled zcela odlišné a na sobě nezávislé, ale 

jsou na strukturní úrovní propojené společným postojem k rasismu. Dále je možné u jiných 

subkultur pozorovat spojování například u mods58, skinheadů a punkerů. V sedmdesátých 

letech se v subkulturách objevuje nová otázka sexuální identity a typologizace. Ve vybraných 

subkulturách je zřejmé, že se prolínají ve svých základech vystavěných na podobnosti 

postavení černochů a dělnické mládeže (i v případě, že svou identitu potlačují/bojují s ní), 

dalším výrazným vlivem je hudba, vztahy s okolím a původní kulturou. Velkou roli u vnímání 

subkultur hrají média, která podávají společnosti obraz, v tomto případě se objevuje dvojitá 

reakce – v průmyslu jako okouzlení v podobě nového masově vyráběného zboží (např. móda), 

čímž dochází k integraci stylu, ale zároveň je subkultura vnímána jako společenský problém – 

překračování společenských zvyklostí, poukazování na kriminalitu, deviaci a deformaci 

dominantní kultury. 

Propojení subkultur Emo a Gothic v kontextu reálného a virtuálního prostředí na 

základě sebepoškozování jako sociálně nežádoucí strategie zvládání stresu v období 

adolescence se zabývá Alena Černá a David Šmahel v článku Sebepoškozování v adolescenci: 

kontext reálného versus virtuálního prostředí a subkultur Emo a Gothic59. Autoři uvádí, že 

obě prostředí mají významný vliv na šíření informací o sebepoškozování, tak 

i sebepoškozování samotného a zároveň zkoumají roli subkultur spojovaných s tímto 

nebezpečným fenoménem. Souvislost mezi vybranými subkulturami se sebepoškozováním je 

zvolená na základě mediálního obrazu v internetovém prostředí tzv. blogů, na kterých je 

sebepoškozování vnímáno jako subkulturní styl propojující subkultury emo60 a gothic. V době 

vznikání subkultur bylo prioritou vymezit se vůči dominantní kultuře, avšak dnes jsou 

subkultury spíš otázkou stylu. Z výzkumu vyplývá, že sebepoškozování61 je více sociálním 

jednáním, které je rizikové a návykové (mladiství se o svou zkušenost dělí v internetových 

diskuzích kvůli pocitu sounáležitosti, v reálném prostředí se sebepoškozování šíří i formou 

„děláš to ty, budu to dělat taky“). Avšak respondentky mají problémy především v rodině 

                                                 
56 Černošská britská subkultura. 
57 Bělošská dělnická mládež s odporem k válčení, politickým ideologiím, nosící extravagantní módu doplněnou 
spínacími špendlíky apod. 
58 Svou „tajnou“ identitu ve školním i profesním životě skrývají, ale zjevná je ve volném čase, subkultura je 
charakteristická obleky šitými na míru, skútry, sbíráním desek a navštěvování klubů, diskoték a butiků. 
59 ČERNÁ, Alena, ŠMAHEL, David. SEBEPOŠKOZOVÁNÍ V ADOLESCENCI: KONTEXT REÁLNÉHO 
VERSUS VIRTUÁLNÍHO PROSTŘEDÍ A SUBKULTUR EMO A GOTHIC. E-psychologie [online]. © 2007-2015 
Českomoravská psychologická společnost. ISSN: 1802-8853 
60 Vzniká z hudebního stylu „emotivní hardcore“ a z té vychází i hodnoty a postoje k životu členů subkultury, 
důraz je kladen především na emoce a pocity žalu, beznaděje, typické je tmavé oblečení, vlasy zahalující část 
obličeje, případně piercing. 
61 Sebepoškozování zde není součástí psychické poruchy, ale způsobem vyrovnávání se se stresem a zátěží 
vyvolanými složitými problémovými situacemi. 
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a virtuální prostředí je v sebepoškozování podporuje, a i když se hlásí k uvedeným 

subkulturám, ty představují spíš potenciální riziko než přímé propojení. 

Dění na burleskní scéně ve Vancouveru po druhé světové válce dokumentuje Becki 

Ross v knize Burlesque West: Showgirls, Sex, and Sin in Postwar Vancouver62, kdy 

poukazuje na vývoj a úlohu burlesky v lokálním společenském, kulturním a ekonomickém 

prostředí. Vancouver z burlesky hodně těžil, protože překvapivě i v horších časech byla 

jedním z mála hospodářsky stabilních odvětví a zároveň performeři svým satirickým 

přístupem pronikali do problematických oblastí ve společnosti např. do rasových problémů 

i sexuálních hodnot té doby. Mezi známé kluby patří Isy's Supper Club, Harlem Nocturne 

a Penthouse Cabaret, které přežily výše zmíněnou ekonomickou nestabilitu, politické boje 

mezi unijními a antiunijními hnutími, také napětí mezi zákazem a poptávkou po alkoholu, 

a přesto stále burleska prosperovala. Mnoho performerů z Los Angeles přitáhly do 

Vancouveru lukrativní příležitosti spolu s osobní svobodou, uměleckým projevem a vysokou 

stylizací. Kolem burlesky existoval pestrý průmyslový řetězec. Projevila se ale také negativa 

této činnosti v podobě sexuálního obtěžování a přepadávání performerů, k nimž se přidalo 

sociální stigma, pokles popularity burlesky kvůli moralistům a nestálé finanční prostředky, 

jak pro majitele klubů, tak performery. Mezi burleskními kluby a diváky začala vznikat 

propast, která byla na hranici politických a sociálních extrému kvůli nepochopení burlesky. 

Z těchto důvodů zdegenerovala burleska až na laciný striptýz v erotických klubech, který 

s tradiční burleskou nemá nic společného.  

Teoretická část práce 

Kultura 

Kultura bezprostředně působí na lidský život v osobní a veřejné sféře. Ovlivňuje 

způsob života tím, že určuje způsob našeho chování, smýšlení, hodnoty, ale také uchovává 

a předává dalším generacím kulturní vzorce, zvyky a tradice. S každou generací se objevují 

inovace a rovněž dochází k revitalizaci již starších kulturních odkazů. Tyto skutečnosti 

udržují kulturu živou, jelikož vzniká kolektivně v sociálních interakcích. V rámci 

antropologických teorií kultury byla jedna z mnoha63 definic stanovena jedním z představitelů 

symbolické antropologie takto: „P ředstavitel symbolické antropologie Clifford Geertz, který 

se hlásí k odkazu interpretativního obratu v sociální a kulturní antropologii, vymezil kulturu 
                                                 
62 ROSS, Becki. Burlesque West: Showgirls, Sex, and Sin in Postwar Vancouver. Toronto: University of Toronto 
Press Incorporated, 2009. ISBN 978-0-8020-9698-2 
63 Ivo Budil v knize Mýtus, jazyk a kulturní antropologie uvádí, že definice kultury nebyla v antropologické 
literatuře s konečnou platností dosud stanovena. 
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jako historicky přenášený vzorec významů, který je ztělesněn v symbolech, a jako systém 

zděděných koncepcí vyjádřených v symbolických formách prostředky, jimiž lidé komunikují, 

udržují pro budoucnost a rozvíjejí své vědění o životě a postoj k němu.“64 

Z hlediska kulturologie lze kulturu podle Václava Soukupa primárné zkoumat pomocí 

tří základních strukturálních rovin výzkumu. První rovina reprezentuje výzkum kultury 

v atributivním smyslu, kdy výzkum poukazuje na zvláštnosti lidské kultury. „P ředmětem 

výzkumu je tedy kultura lidstva jako rodový znak.“65 Druhá rovina je zastoupena studiem 

kultury, předmětem zkoumání jsou sociokulturní systémy vyvíjející se v čase a prostoru, 

a zakládá se na zásadě kulturního relativismu. Studium kultury z tohoto východiska probíhá 

„v distributivním smyslu na úrovni kultur, subkultur a kontrakultur“66 Ve třetí rovině se 

kultura studuje na úrovni jednotlivce. Tato práce je zaměřena na studium kultury ve druhé 

rovině, právě proto, že je život příslušníků subkultur klasifikován jako alternativní způsob 

života, neboť vybočuje mimo dominantní kulturu, ale stále je její součástí, na rozdíl od 

kontrakultury. 

Dominantní kultura vs. kontrakultura 

Dominantní kultura (též hegemonní, majoritní, mainstream) se vyznačuje tím, že je 

většinová, to znamená, že reprezentuje určitý kulturní standard v moderní společnosti 

západního typu. Tento majoritní rámec tvoří společensky zaběhlé konvence, normy 

a standardy, proto je mainstream společensky přijatelný a nepředstavuje pro společnost riziko, 

protože jej sama podporuje. Výrazný vliv zde má masová kultura skrz trendy v kulturním 

průmyslu přes masmédia a také se podílí na veřejném mínění. Kontrakultura se vyhrazuje 

vůči dominantní kultuře na základě popření některých obecně uznávaných hodnot, které 

následně nahrazuje svými standardy, a tak s ní přichází do konfliktu. V českém prostředí až 

do roku 1989 tvoří subkultury tzv. underground. 

Masová a populární kultura 

Masová kultura vznikla ve 20. století s nástupem elektronických médií, jako je rozhlas 

a televize, jejichž prostřednictvím dochází k rychlému šíření informací. Avšak pojetí tohoto 

pojmu sahá až do období průmyslové revoluce. Mezi hlavní rysy masové kultury patří 

komercializace tzv. kulturního průmyslu (pojem M. Horkheimera a T. W. Adorna)67 

                                                 
64 BUDIL, Ivo T. Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha: Triton, 2003, s. 18. ISBN 80-7254-321-0 
65 SOUKUP, Václav. Přehled antropologických teorií kultury. Praha: Portál, s. r. o., 2000, s. 195. ISBN 80-7178-
328-5 
66 Tamtéž s. 195 
67 JANDOUREK, Jan. Sociologický slovník. Praha: Portál, 2001, s. 136. ISBN 80-7178-535-0 
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a globalizační procesy, kvůli čemuž čelí od poloviny 20. století kritice. „Kultura ztratila 

hodně na své výlučnosti, exkluzivitě. Tvůrci v oblasti umění se tomu brání nabídkou stále 

odvážnějších „alternativních“ kreací, což někdy spíše zvětšuje odstup od běžného 

„konzumenta“.“68 Masovost konzumního chování spočívá v zahlcení trhu produkty, které 

jsou cíleně koncipované pro masovou spotřebu bez ohledu na otázku vkusu a bez větších 

odchylek. Vše, co jde mimo masovou kulturu je považováno za alternativu. Ti, kteří méně 

podléhají konzumu, nejsou z pravidla běžní průměrní spotřebitelé v souvislosti s osobním 

přístupem, úrovní společenského postavení nebo materiálním zázemím v dílčích lokálních 

kultur (např. subkultury, kontrakultury, etnické menšiny, náboženské komunity). 

Populární kultura (zkráceně popkultura) bývá chybně považována za masovou kulturu. 

„Masová kultura (angl. mass culture) by správně měla být zbavena hodnotících konotací, 

neboť pouze neutrálně pojmenovává kulturu vytvářenou pro široké masy obyvatelstva. 

Populární kultura (angl. popular culture) je už ale tvořena z ryze utilitaristických 

a pragmatických důvodů, tj. pro finanční zisk a oblibu (závislost?!) početného publika.“69 

V historickém kontextu se popkultura, jako otázka vkusu a blahobytu koncipovaná 

prostřednictvím uměleckých žánrů (např. hudba, filmový průmysl a jeho hvězdy), týká 

poválečného období v západních zemích, kdy oslovovala běžné konzumenty přes masmédia. 

„Ve východoevropských zemích mladí lidé mylně asociovali tuto kulturu s individuální 

svobodou a s odporem vůči stávajícímu establishmentu.“70, což není úplně pravda, když 

propagátoři popkultury přesvědčují jedince o exkluzivitě hvězdného stylu, ale tato představa 

vnitřně podpírala revoluční snahy ve východním bloku a vymanění se z vlivu SSSR. 

Subkultury 

Ve sféře antropologických teorií kultury je subkultura definována jako: „Sociální 

skupina, jejíž artefakty, sociokulturní regulativy a ideje se do jisté míry odlišují od majoritní 

kultury, která tvoří kontextuální rámec daného společenství.“71 Tím, že jsou subkultury 

menšinové, žijí jejich příslušníci tzv. alternativní způsob života, kterým se vymezují vůči 

mainstreamu. V 80. letech 20. století se o subkultury začali zajímat především sociologové, 

kteří je koncepčně pojímali v rámci projevů deviace a kriminality mládeže. V dnešní době je 

ale zřejmé, že ne všechny subkultury musí být nutně odchylné a protispolečenské, naopak 

                                                 
68 BURIÁNEK, Jiří. Sociologie. Praha: Fortuna, 1996. ISBN 80-71-68-304-3 
69 URBAN, Lukáš, DUBOVSKÝ, Josef, MURDZA, Karol. Masová komunikace a veřejné mínění. Praha: Grada 
Publishing, a. s., 2011, s. 110. ISBN 978-80-247-3563-4 
70 VEČERA, Pavel. Úvod do dějin tištěných médií. Praha: Grada Publishing, a. s., 2015, s. 228. ISBN 978-80-
247-9764-9 
71 SOUKUP, Václav. Přehled antropologických teorií kultury. Praha: Portál, s. r. o., 2000, s. 204. ISBN 80-7178-
328-5 
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mohou být přínosné a obohacovat kulturu i společnost. Tyto odlišnosti v rámci jednotlivých 

subkultur mohou mít širokospektrální charakter, ať už se jedná o společenské postavení 

představitelů, věkovou kategorii, etnikum, politickou příslušnost, náboženské vyznání apod., 

protože každá subkultura má svou ideologii, styl a konkrétní rysy (některé stejné prvky je 

možné nalézt u více subkultur, ale to bývá způsobeno převážně vnitřním dělením 

v subkulturách, případně vznikem nových, navazujících na již vzniklou tradici; na tomto 

základě se objevuje jev tzv. prolínání subkultur, kdy nesou subkultury některé prvky stejné či 

jsou jejich inspiračním zdrojem). Navzdory skutečnosti, že subkultury působí na pozadí 

kultury, není subkultura od dominantní kultury separovaná jako kontrakultura, ale existuje 

mezi nimi zřetelná provázanost, která se váže k masové a populární kultuře. Vztah 

kontrakultur a subkultur je problematičtější a mohou do sebe pronikat, neboť některé 

subkultury mohou mít svou ideologií blíže ke kontrakulturám, pro které je typické 

nepřijatelné deviantní chování a patologické společenské jevy, jenž bývají legislativou 

klasifikovány jako trestná činnost. Tímto nebezpečným jednáním72 působní na společnost 

rizikově, proto ji mohou ohrožovat. 

Subkultury mládeže 

Subkultury jsou primárně vnímány jako hnutí mládeže, protože tato věková kategorie 

během pubescence prochází problematickým obdobím (taktéž se tu objevuje riziko případné 

inklinace k nebezpečnému chování). Jednou z hlavních funkcí subkultury představuje způsob 

integrace členů do společnosti. „Do ur čité míry nahrazuje73 členům rodinu, poskytuje emoční, 

sociální i materiální podporu.“74 Přesto se subkultury netýkají jen mladistvých, navíc je 

vymezení příslušníku na bázi věkové kategorie obtížné, z toho důvodu se v subkulturách 

vyskytují zástupci více generací. 

Identita v subkultuře 

Každý jedinec má svou osobní a sociální identitu ve společnosti. Rovina osobní 

identity utváří individuální osobnost a sociální identita je hnána humánní potřebou „někam 

patřit“ a tuto sounáležitost plně vnímat v běžném životě. „K osobní, vnitřní identitě, tj. 

k sebedefinici, sebevnímání, patří více či méně uvědomované představy, které má o sobě sám 

jedinec. Sociální, vnější identitu jedince (která je považována za více objektivní), tvoří 

                                                 
72 Např. sebevražednost a sebepoškozování – emo a gothic; sadomasochismu – BDSM, narkomanie – drogové 
subkultury, hippies; rasismus – skinheads a jiné neonacistické skupiny; výtržnictví – hooligans; vandalismus – 
graffity subkultura 
73 subkultura 
74 SMOLÍK, Josef. Subkultury mládeže: Uvedení do problematiky. Praha: Grada publishing, a. s., 2010, s. 22. 
ISBN 978-80-247-2907-7 
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sociální příslušnost, členství v jisté kategorii lidí.“75 Sociální příslušnost je pak v případě 

subkultur výrazným rysem, kdy se jedinci identifikují spolu s ostatními členy. Subkulturní 

způsob života do určité míry pomáhá s integrací do společnosti, např. u mládeže do překlenutí 

vývojového období adolescence, kdy jedinci prochází krizí tzv. konfuzí identity (dle E. H. 

Eriksona neúspěch při získávání vlastní identity, tj. nalezení své sexuální orientace a chování, 

profesionálního zaměření a uceleného názoru na svět)76. Zároveň pro mnoho příslušníků není 

nutná potřeba autorské originality a individuality, ale naopak se rádi přidruží již k existující 

sociální skupině a v rámci sounáležitosti si členové styl dané subkultury osvojí za svůj vlastní. 

Styl subkultur v souvislosti s masovou a populární kulturou 

Odlišení příslušníků a jejich jednoznačnému vymezení vůči mainstreamu, a to formou 

subkulturního stylu. Do vizuální podoby spadá celková image – způsob odívání, obutí, úpravy 

vlasů, líčení, zdobení těla pomocí piercingu či tetování apod. Ke stylu neoddělitelně patří 

ideologické přesvědčení, hudební styl, umění a má také lingvistickou podobu – verbální 

(hesla, argot, vyjadřování) a neverbální (typická gesta, např. pozdrav) komunikace. Díky takto 

jednoznačnému vzezření lze se znalostí pozadí jednotlivých subkultur poznat členy na první 

pohled – třeba na ulici, v klubu, na festivalu atd. Nejen u subkultur jako takových, dochází 

k inovaci a revitalizaci různých prvků, ale toto platí i v případě stylů, kdy mohou svým 

způsobem udávat módní trendy nebo jim podléhat skrz masovou kulturu. Relativně častým 

jevem je fakt, kdy příslušníci subkultury (s níž sympatizují) nepovažují subkulturní styl za 

alternativní způsob života, ale jen jako formu trávení volného času, který je výhradně 

spotřební a kolikrát dochází na situaci, kdy jedinec vypadá jako příslušník té které subkultury 

a přitom o ní nemá ani tušení, pouze slepě konzumuje styl vybrané subkultury. 

Subkulturní scéna a alternativní způsob života 

Subkultury se v čase vyvíjí a modernizují a od 90. let 20. století lze v případě 

městských komunit hovořit o tzv. kmenech a dále se utváří tzv. scény. „Scéna je moderní 

městská forma společenského styku, ve které mají účastníci stejný zájem na trávení volného 

času nebo se zaměřují na stejný životní styl, ale nemusí se vzájemně znát (zde je odlišnost od 

malé sociální skupiny).“77 Scéna a alternativní způsob života na sebe vzájemně působí, neboť 

poukazují na prostředí, v němž se příslušníci subkultur pohybují. Podstatné je, jak se 

                                                 
75 VÝROST, Jozef, SLAMĚNÍK, Ivan. SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE: 2. přepracované a rozšířené vydání. Praha: 
Grada Publishing, a. s., 2008, s. 112. ISBN 978-80-247-1428-8 
76 HARTL, Pavel, HARTLOVÁ, Helena. Psychologický slovník. Praha: Portál, s.r.o., 2009, s. 269. ISBN 978-80-
7367-569-1 
77 SMOLÍK, Josef. Subkultury mládeže: Uvedení do problematiky. Praha: Grada publishing, a. s., 2010, s. 37. 
ISBN 978-80-247-2907-7 
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subkulturní styl projevuje v osobním a společenském životě jednotlivých příslušníků. 

Vzhledem k tomu, že současné subkultury jsou převážně otázkou stylu, lze vidět takto 

vizuálně diferencované členy spíš na tematických akcích a událostech té které dílčí sociální 

skupiny a to např. v klubech, na festivalech, na autorských čteních, na vernisážích, na 

fotografických akcích a dalších příležitostech, než v běžném životě (např. v práci, ve škole 

apod.), záleží na rozhodnutí individuálních osob.  

Prolínání a vnitřní dělení subkultur 

Vzhledem k tomu, že kultura není „fyzicky“ nijak vázáná, ale lidé se jí učí, mohou do 

sebe různé kultury i subkultury pronikat. Subkultury vznikají nezávisle na sobě, ale vždy 

v reakci na konkrétní skutečnosti v různých oblastech (společenských, politických, genderové 

problematiky, sexuality aj.). V okamžiku, kdy se subkultury rozrůstají a mají čím dál více 

příslušníků, o to komplikovanější je udržet takovou sociální skupinu jednotnou. Neboť každý 

jednotlivec má (nebo by měl mít) svůj vlastní úsudek a názor, a tak dochází ke kolizi mezi 

členy subkultury. Následně dochází k vnitřnímu dělení nebo vzniku nového stylu té které 

subkultury. „N ěkteré subkultury se tak renovují, dostávají nový obsah, uchopují nová témata 

(feminismus, multikulturalismus, sexismus, ochrana životního prostředí, vztah k imigrantům, 

k etnickým a sexuálním menšinám atp.) a rozmělňují se do jednotlivých stylů.“ 78 Proto mohou 

odlišné subkultury čerpat inspiraci z jednotlivých fenoménů nezávisle na sobě. Nemusí se 

nezbytně vzájemně inspirovat (přitom se tato možnost se nevylučuje), ale naopak se 

tematicky dotýkají stejných či podobných jevů ve společnosti, na jejichž základě se prolínají. 

Praktická část práce 

Vybrané subkultury  

Výběr subkultur BDSM, Gothic a Pin-up byl v tomto příspěvku vymezen na základě 

určitých společných prvků týkajících se subkultur a lze je demonstrovat na příkladu burlesky 

v historickém a současném kontextu, neboť dochází k vzájemné difuzi mezi jistými prvky na 

subkulturní i burleskní scéně. Zohledněna je světová a česká scéna, z níž pochází i zvolení 

respondenti, proto je na ni kladen důraz. Některé burleskní tanečnice pochází přímo ze 

subkulturní scény či se na ní participují především formou alternativního modelingu. 

                                                 
78 SMOLÍK, Josef. Subkultury mládeže: Uvedení do problematiky. Praha: Grada publishing, a. s., 2010, s. 78. 
ISBN 978-80-247-2907-7 
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BDSM 

Primárně se jedná o zkratku slov Bondage & Discipline79, Dominance & Submisive80 

a Sadism & Masochism81, jenž souhrnně zahrnují problematiku jmenovaných nekonvenčních 

sexuálních praktik, postavených na dominantní a submisivní roli partnerů především v oblasti 

sadismu, masochismu a fetišismu. V druhém případě se zkratka BDSM používá pro označení 

subkultury vztahující se k této problematice. V mezilidských vztazích je BDSM stereotypně 

považováno za deviantní chování, jenže právě přístup společnosti k tomu, co považuje za 

normální a co už ne, vysvětluje Fafejta tím, že: „Právě na sexualitě je vidět, že ač normalitu 

považujeme za přirozenou, může být sociálně zkonstruovaná. Každá lidská kultura má 

o sexualitě jiné představy, existuje nepřeberné množství sexuálních forem a vyjádření. Kdo, 

kde, s kým, jak – to silně ovlivňuje socializace.“82 Rozhodně ale tyto sexuální praktiky 

a potřeby nemají nic společného s delikvencí, sexuální agresí, ani se sexuálně motivovanými 

trestnými činy83. Naopak je provozování BDSM založeno na souhlasu a dobrovolnosti aktérů, 

především se klade důraz na bezpečnost, aby nedošlo k ohrožení zdraví a už vůbec ne 

k ohrožení života. 

Pojem fetišismus84 jako označení sexuálně motivovaného chování užil nezávisle na 

sobě Richard von Kraft-Ebing (r. 1886) a Alfréd Binet (r. 1887). „Fetišismus je podle Bineta 

dvojí – malý a velký.“85 Do malého fetišismu kategoricky spadá to, co se člověku na druhém 

líbí, co jej přitahuje a jaké má preference ve fyzické rovině (barva vlasů, očí, pleti, fyzické 

rysy a tělesná stavba). „Malý fetišismus je celkem normální jev, fetiš je s osobou spojen 

                                                 
79 Vztah Bondage & Discipline je charakteristický vztahem podřízenosti a nadřazenosti mezi partnery, kdy 
dochází k částečnému nebo téměř úplnému znehybnění podřízeného partnera pomocí spoutání (např. pouty, 
svěrací kazajkou) či svázání (například klasická bondage, závěsná bondage, shibari a kinbaku). 
80 Vztah Dominance & Submisive je založený na obdobném vztahu jako Bondege & Discipline, ale zásadní 
rozdíl je v tom, že se nejedná o fyzický vztah, ale sociálně emociální vztah, kdy partner v dominantním 
postavení rozkazuje submisivnímu partnerovi (někteří běžně nosí obojek, šperk či tetování se symbolem trojné 
monády, aby bylo jeho postavení zřejmé ve společnosti). Tento vztah není jen sexuálním vztahem, ale vyskytuje 
se běžně v každodenních situacích. 
81 Vztah Sadism & Masochism je nejvíce patrný v BDSM praktikách, jde o vědomé a záměrné způsobení 
akceptování bolesti, kdy se bolest transformuje na sexuální vzrušení. 
82 FAFEJTA, Martin. Úvod do sociologie pohlaví a sexuality. Věrovany: Nakladatelství Jana Piszkiewicze, 2004, 
s. 21. ISBN 80-86768-06-6 
83 Sadismus se vyskytuje v extrémních formách a tyto případy jsou z hlediska psychiatrie označeny deviaci (ta 
vzniká v důsledku psychické poruchy osobnosti a narušení sexuální identity pachatele), kdy jedinec své chování 
neovládá, toto chování může být pro společnost rizikové až nebezpečné s fatálními důsledky (např. agresivní 
sadismus – může skončit i smrtí oběti). Tímto oborem se však zabývá lékařství (především psychiatrie a 
sexuologie), ale kvůli takovým případům, bývá z hlediska veřejného mínění BDSM považováno za totéž. 
84 Vychází z portugalského feticio. Václav Soukup uvádí, že se v kontextu sociální a kulturní antropologie jedná 
o termín zavedený portugalskými obchodníky a misionáři, působících v době kolonizace v Africe a takto 
označovali domorodé přírodní kulty, postavené na uctívání předmětů. 
85 VONDRÁČEK, Vladimír, HOLUB, František. Fantastické a magické z hlediska psychiatrie. Bratislava: 
Columbus, spol. s r. o., 1993, s. 76. ISBN 80-7136-030-9 
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trvale.“86 Oproti tomu do kategorie velký fetišismus spadají už konkrétnější objekty87. Mezi 

tyto formy fetiše v souvislosti s burleskou patří např. korzety, podvazkové pásy, punčochy, 

dámské boty na vysokých podpatcích, rukavičky, profesní uniformy apod. Dále jsou to 

textilie a jejich specifické vlastnosti např. latex, PVC a lak, kůže, satén a krajka. Jmenované 

formy fetiše jsou propagovány umělci (fotografie, obrazy, plakáty, apod.) a magazíny – od 

glamour, noire, pin-up a s ním spojený legendární Bizzare Magazine88 po současný Playboy, 

Sinical Magazine89 atd. Za královnu fetish art je dodnes považovaná Bettie Page, 

k současným ikonám patří Sister Sinister, Starfucked a také Dita von Teese. Mezi nejznámější 

české akce patří Hell Party a Fetish Night Prague. Další hojné zastoupení BDSM/fetiš 

komunity je na trhu. 

Gothic 

Pojem Gothic označuje poměrně různorodou subkulturu charakteristickou neustálými 

inovacemi hudební, ideologické a vizuální podoby. Inovace doprovází vnitřní dělení až 

tříštění subkulturní scény na různé styly gotiky. Tato subkultura se vydělila jako odnož punku, 

jako postpunk s příměsí glam rocku90, i když prvky gotické subkultury začaly vznikat již 

dříve, než se pojem začal užívat jako oficiální název. Též bývá označována jako goth, gotické 

hnutí, přesto název vychází od germánského kmenu Gótů (Goth)91. Radikální transformací 

prošla gotická scéna v 90. letech 20. století, v důsledku čehož se začala tříštit na další mnohé 

odnože, v té době začalo pod gotiku nově spadat vše od středověkých rytířů až po electro 

gothic, kteří jí dávají punc budoucnosti a moderních technologií.  

Styl gothic vychází především z dekadentního umění, hudby (mezi zcela typické gothic 

skupiny patří Siouxsie, The Sisters of Mercy, Fields Of The Nephilim, Inkubus Sukkubus, 

                                                 
86 Tamtéž s. 76 
87 Mezi ně může krom dále jmenovaných patřit prakticky vše. Je tu možné riziko deviace, pokud není fetišismus 
osvojen v rámci psychického zdraví jedince. Problém také nastává v případě, kdy je fetiš podmínkou vzrušení 
nebo je důležitější a uspokojivější než sexuální aktivity s partnerem.  
88 Jednalo se o první magazín zastupující fetiš komunitu v USA, ovlivněný evropským a australským fetišem, 
proto byl určen pro příznivce fetiš subkultury (využíval argot a jazyk této subkultury). „Bizzare byl prezentován 
jako pouhý poněkud rozpustilý holčičí časopis věnovaný ženské módě, kostýmům, spodnímu prádlu a účesům.“, 
přitom ale vytvářel bezpečný prostor pro osoby s nekonvenčním postojem k sexu (tematicky dnes tyto praktiky 
spadající pod pojem BDSM) a náklonností k alternativní sexualitě (fetišismu). Mimo jiné obsahoval i tematické 
komiksy a návody k bondáži a Willieho reprodukované kresby a fotografie Irvinga Klawa (ten produkoval 
především BDSM fotografie). 
89 Sinical Magazine je alternativní a fetiš modeling a fotografický časopis, k jeho hlavním tvářím patří Dita von 
Teese, Bianca Beauchamp, Masuimi Max, Chas Ray Krider, Steve Diet Goedde, and další. 
90 Glam rock = subkultura založená na styl rockové hudby 70. let 20. stol. (David Bowie, Kiss, Alice Cooper, 
Queen a další) a okouzlujícím oblečením, které vychází z filmového sci-fi a bisexuálního prostředí. Inspirovali 
se jimi Rolling Stones, Pink Floyd a Elvis Presley. Neo glam rock zastupuje i Marilyn Manson a Suede. 
91 se kterými nemá nic společného, stejně tak s gotickou kulturou v její reálné umělecké podobě (tj. uměleckým 
slohem). 
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Black Sabbath, Within Temptation a další92) a tmavého oblečení. Celková vizuální podoba 

a filosofie příznivců gothic je inspirována původním punkem, gotikou, renesancí, 

Viktoriánskou érou a módou první poloviny dvacátého století, mimo historická období 

vychází některými prvky z burlesky a kostýmů, které jsou typické pro hororové postavy, také 

zcela běžné jsou náboženské symboly na špercích. Často jsou vidět ženy v dlouhých šatech 

a sukních (i se spodničkou a honzíkem) nebo nařasených minisukních, korzetech (od 

historických po moderní), ženy i muži nosí dlouhé kabáty, móda se nevyhýbá oděvům 

z BDSM subkultury. Dále mezi nejvýznamnější faktory při utváření stylu jedince patří jeho 

osobní preference a vkus. Subkultura je vnitřně rozčleněná, není možné všeobecně říci, co 

přesně je charakteristické pro každého člena gothic subkultury. Gothic oslovuje lidi z různých 

společenských vrstev i věkových kategorií, což úzce souvisí s takřka čtyřicetiletou historií 

této subkultury. „Mnoho lidí se obrací ke gotické subkultuře po prožití tíživého zážitku nebo 

nelehkého životního období (těžké dětství, pocítění odlišnosti ve školním kolektivu, ztráta 

blízkých, deprese) a snaží se své pocity nějak vyjádřit. Gotická komunita k tomu poskytuje 

širokou paletu výrazových prostředků. Jsou to často kreativní lidé s uměleckými sklony.“93 

Kvůli spotřebnímu průmyslu se gotika od původního „vyrob si/udělej si sám“ posunula přes 

obchodní řetězce, až k luxusní módě, vytvářené světovými návrhářskými salony. Všeobecně 

lze konstatovat, že „Gotika jako scéna pravidelně přichází do módy a zase z ní odchází podle 

toho, jak se zrovna zlíbí velkým médiím.“94  

 

Pin-up  

Původně se jednalo o styl masově produkovaných reklamních fotografií a kreseb pro 

časopisy, pohlednice a plakáty, jenž vzniknul ve čtyřicátých letech 20. století jako součást 

americké populární kultury. Tyto fotografie a kresby charakterizuje ústřední námět spoře 

oděné dívky/ženy zachycené v každodenní situaci, avšak tento motiv má jednoznačný 

erotický nádech. Zobrazované dívky měly specifické rysy, nejvýraznější byla postava 

podobná přesýpacím hodinám (výrazné poprsí a pozadí zvýrazněný přesně definovaným 

pasem), nalíčené výraznými černými linkami a rudými rty. Herečky a burleskní tanečnice se 

svými fotografiemi zviditelňovaly nejen divadla, filmy a další představení, ve kterých byly 

obsazeny, ale současně si tak budovaly svoji veřejnou identitu. „V období druhé světové 

války, kdy dokonce americká vláda na vlastní náklady dodala a rozdala časopisy nebo 

                                                 
92 Postupně se mísí s glam rockem, metalem, industrialem, elektronikou. 
93 ANONYMOUS. Gothic – Hudba, Styl, Hnuti, Subkultura II. [online] sanctuary.cz, © Sanctuary.cz 2016 [cit. 
23. 1. 2016]. Dostupné z: http://www.sanctuary.cz/130-gothic-hudba-styl-hnuti-subkultura-ii 
94 SCHARF, Natascha. Gotický svět. Praha: Volvox Globator, 2012, s. 96. ISBN 978-80-7207-852-3 
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kalendáře s pin-up fotografiemi dívek mezi své vojáky.“95 Pin-up girls96 zdobily i trupy 

bombardérů a stíhacích letadel a také sloužily jako symboly štěstí v boji. V poválečném 

období se styl pin-up girl rozšířil skrze populární kulturu spotřebního průmyslu, čímž ovlivnil 

módu, zboží na trhu i reklamu (např. nápoje Coca-cola, Pepsi Cola a Dr. Pepper, cigarety 

Lucky Strike, Camel a Winston, elektronika Philips, motocykly Vespa a mnoho dalších).  

Pin-up se také vyskytuje jako inspirační zdroj u subkultur jako punk, gothic, 

rockabilly97, suicide girl98 a také se tímto stylem inspirují některá feministická hnutí99. 

Dodnes patří mezi pin-up ikony Marilyn Monroe a královna pin-upu a fetiše Bettie Page. 

K současným ikonám se řadí Dita von Teese, Idda van Munster, Acid Doll a Olivia De 

Berardinis. Nicméně pin-up subkultura není na našem území až tak rozšířená, odkaz je tu 

nesen převážně přes spotřební průmysl – zboží značky (př. Fair life a Benefit Cosmetics), styl 

fotografování a některá vintage móda.  

Burleska 

„Pojem burleska (z fr. burlesque = fraškovitost, směšnost, z it. burlare = smát se) 

označuje literární, literárně-dramatický nebo hudebně-dramatický umělecký žánr zobrazující 

komické a fraškovité příběhy se záměrem něco zlehčit nebo někoho zesměšnit.“100 Burleska 

vychází ze satiry, parodie a komediálních prvků, ale její součástí je i hudba, tanec a zpěv, díky 

propracovanému a preciznímu provedení má burleska svou profesionální úroveň. Ze strany 

společnosti bývá nepochopena a mylně považovaná za kabaret, vaudeville případně revue či 

dokonce laciný striptýz. Samozřejmou a nedílnou burlesky je umělecký striptýz, kdy se 

burleskní tanečnice během svého představení postupně svléká, ale jde o velice ženský, 

elegantní a sofistikovaný způsob postupného odhalování, to však není úplné – burleska se 

nikdy nesvléká do naha (vždy jí zůstávají minimálně kalhotky a pasties) a ono vyvrcholení 

svlékání kolikrát přichází až v samém závěru čísla. Proto není burleska vulgární, natož laciná, 

ale velice smyslná, ženská a lehce dekadentní. 

                                                 
95 Historie Pin-up girls [online]. pinupgirls.cz, Copyright © 2013 Unique Theme Responsive. Design and 
Developed by Dessign.net [cit. 15. 11. 2015]. Dostupné z: http://www.pinupgirls.cz/pin-up-girls-historie/ 
96 Mezi ikony válečné doby patří například Betty Grable, Ava Gardner, Rita Hayworth, Veronica Lake. 
97 Pro Rockabilly subkulturu je typická rock’n’rollová hudba, pin-up, móda padesátých let 20. století a klasická 
barevná, především námořnická, tetování. 
98 Suicide girl je výhradně ženská subkultura, kdy se její členky propagují svým stylem na sociálních sítích, pro 
styl jsou typické netradiční křiklavé barvy vlasů a různé účesy, výrazný makeup, tetování a pearcingy. Samy 
rozhodují o tom, jak jejich fotografie budou vypadat a vyjadřují jimi svůj postoj k vlastní sexualitě. 
Z komerčního hlediska mají značnou popularitu, krom prodeje fotografií, existuje široká škála propagačních 
předmětů, které si lze s tematikou SG zakoupit. 
99 Feministky jako takové bývají některými považovány za subkulturu. 
100 HEŘMANOVÁ, Eva. Burleska. [online]. artslexikon.cz, © Eva Heřmanová, Jitka Černá. Dostupné z: 
http://artslexikon.cz/index.php/Burleska 
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Z výzkumného hlediska je kladen důraz na význam burlesky z pohledu respondentů, 

kteří ji vnímají jako svůj způsob života, burleska není jen o show a její přípravě, ale 

překračuje teoretický rámec. Umožňuje sebevyjádření vlastních myšlenek, pocitů, názorů, 

vkusu a stylu (např. oblékání, líčení, chování), otevřenost k vnímání sebe sama a vlastní 

identity, také charismatu, sebevědomí, ženskosti, zdravé sexuality a lidské krásy, právě proto 

je považovaná za způsob života. 

 

Historie burlesky. Podle některých zdrojů vzniká burleska už v 50. letech 19. století a Ettore 

Rella ve své knize A history of Burlesque uvádí část Shakespearovo drama Jindřich IV. jako 

„burleskní“ součást programu v roce 1861 na americkém východním pobřeží, burleska se 

původně vyčlenila z operety. Důvod vzniku burlesky byl prostý – „Tato scéna je určena jako 

základna revolučních změn, které se odehrávají v poezii a umění. Náš ctižádostivý rozjímavý 

duch (Meluzína) již sestoupil ze světa myšlenek do světa podnikání.“ 101 První burleskní 

hvězdou té doby (1869) byla Lydia Thompson jako součást burleskního souboru British 

Blonde. Avšak klasická burleska vznikla v Anglii v druhé polovině 19. století a mezi opravdu 

první burleskní představení té doby se řadí Salome, zpracované dle předlohy literární 

předlohy Oscara Wilda, „Salome byla pop ikonou doby dámské nově realizované společenské 

a sexuální svobody, ta vykrystalizovala v tanci v postavě Salome. Striptýz se pak stal součástí 

burlesky.“102 Silnou stránkou anglické burlesky byla politická satira. 

Na americké scéně přibyly k politické satiře další prvky, písně, hudba, což upevnilo 

její pozici, ta byla obdobná jako v té době moderní vaudeville. „Velké show byly z New Yorku 

do San Franciska dotáhnuty v roce 1915, nazývaly se The Whirl of the World.“103, scény se 

začaly rozšiřovat až v poválečném období (po první světové válce). Ve dvacátých letech 20. 

století založili bratři Abe a Billy Minsky svůj burleskní kabaret v New Yorku. „Minsky 

přinesli burlesku do historických divadel na Brodwayi a udělali ze zábavy dělnické třídy 

ziskový „high class“ provoz.“104 Regehr Kaitlyn dál uvádí, že starosta New Yorku, Fiorello 

LaGuardia, v lednu 1934 prohlásil burlesku za sexistickou, ošklivou, lacinou a tudíž není 

vhodná pro slušné občany, v důsledku toho se pojmy Minsky a burleska staly nezákonnými 

v New Yorku, následně takto postupovaly další města. „Hlavním cílem oficiální cenzury 

                                                 
101 RELLA, Ettore. San Francisco Theatre Research Series: A Monograph History of the Sanfrancisco Stage And 
Its People From 1849 to the Present Day: A history of Burlesque. San Francisco: 1940, s. 3. O. P. 665-08-9-167 
102 REGEHR, Kaitlyn. The Rise of Recreational Burlesque: Bumping and Grinding Towards Empowerment. 
Sexuality & Culture. 16, 2, 134-157, June 2012. ISSN: 10955143. 
103 RELLA, Ettore. San Francisco Theatre Research Series: A Monograph History of the Sanfrancisco Stage And 
Its People From 1849 to the Present Day: A history of Burlesque. San Francisco: 1940, s. 301. O. O. 665-08-9-
167 
104 REGEHR, Kaitlyn. The Rise of Recreational Burlesque: Bumping and Grinding Towards Empowerment. 
Sexuality & Culture. 16, 2, 134-157, June 2012. ISSN: 10955143. 
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nebylo regulování sexuality a masové zábavy, ale potlačení myšlenek liberálních elit… Tento 

vzor cenzury argumentoval tím, že nechce vymýtit obscénnost a svlékací rutinu burleskních 

klubů, ale zakazuje nekonvenční myšlenky o manželství, sexuálních vztazích a společenském 

řádu.“105 Cenzura a zákazy burleskních kabaretů, klubů apod. způsobily v tomto zábavném 

odvětví ekonomické problémy. Od zlatého věku Minsky kabaretu, kdy se rozšířily exkluzivní 

a nákladné show pro vyšší společenskou třídu. Burleskní tanečnice jako takové byly velice 

drahé na zaplacení kvůli profesionálnímu vystupování a drahým kostýmům, dalším důvodem 

byly společenské problémy, pro producenty byla tato situace obtížně finančně zvládnutelná 

a společensky neúnosná, tlak se neustále vyvíjel ze strany politiků, moralistů a křesťanských 

fundamentalistů. 

V 50. letech přišla burleska o svou popularitu a profesionální úroveň, čímž upadla 

v laciný striptýz postrádající jakoukoliv erotickou estetiku, umělecké žánry i komediální 

prvky. V 60. letech se objevila „druhá vlna“ burlesky, jež se ji pokoušela aspoň ve střípcích 

udržet, avšak „ráno 28. prosince 1969 v Kansas City, jako jeden z posledních burleskních 

domů v Americe zavřel své dveře.“106 Mezi historicky nejlepší burlesky zlatého věku patří 

zejména Dixie Evans, Lili St. Cyr, Gypsy Rose Lee, Jennie Lee, Zorita, Tempest Storm 

a Sherry Britton. 

 

Současná neo-burleskní scéna. Zvrat nastal až v 90. letech, kdy se Ditě von Teese, Kitten de 

Ville a dalším performerům, podařilo burlesku na území USA znovu revitalizovat. Společnost 

byla v té době přehlcena pornografií z internetu, jenž se v té době rozmáhal, burleska byla 

proti němu nesexistická a ženská. Právě revolta proti pornografickému průmyslu upevnila 

ideu burlesky – aby žena byla sama sebou. S obnovou burlesky přišlo mnoho inovací, 

z počátku byla hodně klasická, jenže show se musely přizpůsobit aktuálním podnětům ve 

společnosti a fungují jako „nový“ zdroj alternativní zábavy v kulturním průmyslu. 

S úspěchem ve Spojených státech se začala burleska šířit dál po světě. Více než geografie se 

na podobě lokální burlesky podílí sami performeři. Ti vychází z kulturního prostředí, ve 

kterém vyrůstali, ze své osobní identity a následných interakcí s publikem, jenž je v průběhu 

show zapojeno do děje, takto se burleska snaží svým divákům přiblížit. Z těchto důvodů je 

možno pozorovat až tolik rozmanitých podob – od klasické vějířové burlesky až po show 

                                                 
105 WHEELER, Leigh Ann. Where Else but Greenwich Village? Love, Lust, and the Emergence of the American 
Civil Liberties Union's Sexual Rights Agenda, 1920-1931. Journal of the History of Sexuality. 1, 60, 2012. 
ISSN: 10434070. 
106 REGEHR, Kaitlyn. The Rise of Recreational Burlesque: Bumping and Grinding Towards Empowerment. 
Sexuality & Culture. 16, 2, 134-157, June 2012. ISSN: 10955143. 
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inspirované současnou popkulturou a jejími trendy. Na neoburleskní scéně je vidět, že 

burleska není jen „ženskou“ výsadou, naopak se burlesce věnují i muži – boylesque. 

Mezi světově nejznámější burleskní kabarety patří Minsky Kabaret, The Velvet 

Hammer a Crazy Horse Paris. Dále jsou velmi významné mezinárodní festivaly jako London 

Burlesque Festival, Australian Burlesque festival, Festival, Las Vegas Burlesque Festival, 

New York Burlesque Festival a Polish Burlesque Festival. Mezi prestižní soutěže patří např. 

Burlesque Hall of Fame Weeken107 a vyhlašuje se během něj Miss Exotic World. Na 

uvedených festivalech je vidět potenciál burlesky v současnosti v oblasti performance arts.  

 

Burleskní scéna v České republice. Kabarety na území dnešní České republiky byly již na 

konci 19. století, ještě za Rakousko-Uherska. Nelze říci, že se jednalo o burleskní kabarety, 

ale byly v dějinách české kultury společensky významné. Mezi významné české kabarety 

v první polovině 20. století patřila Červená sedma, divadlo ROKOKO, působili v nich umělci 

jako Eduard Bass, Ferenc Futurista, Eman Fiala, Saša Rašilov a další. Žánrová podobnost 

vychází z konceptu, na jakém jsou klasický kabaret a burleska založeny. Autoři kabaretních 

inscenací si také sami připravovali svá čísla, jejichž hlavní náplní byla parodie, melodramata, 

operety i revue. Nejblíže k burlesce měla Krása bez závoje, ovšem po normalizaci v roce 1968 

byla tato představení zakázána. 

V České republice byl vyloženě první burleskní soubor založen Sonnym Vargasem 

v roce 2007, jenž na scéně působí dodnes pod názvem Prague Burlesque. Jelikož se o české 

burlesce píše převážně jen v médiích, bylo pro tuto práci nezbytně nutné zdokumentovat 

počátek a vývoj souboru přímo od jeho zakladatele (zároveň režiséra a producenta), 

současných burlesek tvořících pevné jádro souboru Prague Burlesque a také z pohledu 

performerek působících samostatně na české scéně. 

Prague Burlesque je soubor s téměř devítiletou tradicí, prošel si svým vývojem, včetně 

neúspěšných období, ale o to pevnější má současnou, protože funguje zcela netradičním 

způsobem oproti standardní zahraničním scénám. Sonny Vargas posunul burlesku ještě o kus 

dál v umělecké úrovni – žánrově ji přiblížil operetě, ze které paradoxně v druhé polovině 19. 

století vznikla, transformoval ji ve výpravnou show, složenou z jednotlivých výstupů burlesek 

a zahraničních hostů. Avšak Sonnymu Vargasovi se podařilo rámec české burlesky 

přesáhnout, směřuje ji k úrovni profesionálního/vysokého divadla, kdy je tento žánr 

stylizován blíže k operetě (z níž se burleska paradoxně v 19. století vyčlenila) či muzikálu, 

vzniknul koncept exkluzivní hudebně kostýmové show, na niž se dá chodit i opakovaně, 

                                                 
107 Jenž se koná pod záštitou muzea Burlesque Hall of Fame založeného Dixie Evans a Jennie Lee. 
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jelikož si každá burleska tvoří svá individuální čísla, tak je možné je variabilně propojovat. 

Navíc všechny burlesky vystupují na soukromých a firemních akcích. Jenže zde burleska 

naráží na problém z pejorativně vnímaným pojmem striptýz108 a také na to, co pojem burleska 

vůbec znamená. Burleska není v české společnosti zakořeněný pojem v kontextu 

s uměleckým striptýzem. Označení burleska/burleskní je vnímáno jako něco směšného, 

primitivního, fraškovitého v souvislosti s politikou, nikoliv jako umělecký žánr.  

 
Publikum české burlesky. Publikum hraje důležitou a zásadní roli u každého žánru jako je 

divadlo a performance arts, včetně burlesky. Interakce mezi performery a diváky je více než 

důležitá, burleska diváka vtahuje do svého děje svým příběhem a tím, jaké elementy 

představuje a jakým způsobem se má divák na ději participovat. Některé burleskní tanečnice 

zahrnují do svého čísla i zúčastnění někoho z publika, naproti tomu stojí burlesky, jež je 

zapojují zcela přirozeně, jak to vyplyne samo ze situace. Díky medializování se burleska 

přibližuje různým lidem, kteří by se o ní jinak asi ani nedozvěděli. Tyto jedince však spojuje 

určitá otevřenost ke společnosti, kultuře a umění (v neposlední řadě svým způsobem 

k historii). Burleskní show vyhledávají lidé kvůli možnosti tzv. vypnutí od každodennosti, 

které úzce souvisí s přehlcením informacemi a moderními technologiemi, a také je to svým 

způsobem možnost, jak se obohatit o alternativní kulturní zážitek. „Zábavní průmysl byl úplně 

za vodou. Ten vždycky přežije. Stačí, když se podíváte do historie, na dobu po krachu na 

newyorské burze v roce 1929. I tehdy byla práce v oblasti zábavy jednou z nejjistějších. Lidé 

potřebují nějaký ventil, na chvíli se rozptýlit, zapomenout.“109 Zajímavé je také, že „stará“ 

burleska vznikala kvůli obdobnému stavu ve společnosti – na odklonu ducha k materiálním 

hodnotám. 

Z hlediska gender chodí na burlesku více ženy a páry, patrně to způsobuje orientace 

burlesky na vnímání ženské sexuality. To potvrzuje nezávislost složení publika na 

geografickém prostředí – Claire Nally ve svém odborném článku uvádí: „Co se týče mého 

vlastního průzkumu moderního publika po celé velké Británii, trend je podobný. Většina 

performerů se shoduje, že během jejich show, se publikum skládá hlavně z žen, s obvyklým 

poměrem 70–30 % žen (odchylky jsou v závislosti na typu představení – „straight“, mix 

                                                 
108 Striptýz jako slovo je pejorativně zabarven jako něco sexistického, obscénního a laciného. Dodnes je obdobný 
problém nahota, přitom je lidská nahota jedním z nejpřirozenějších rysů člověka. Jenže z důvodu společenských 
svazujících konvencí vyspělých zemí, je na nahotu stále nahlíženo jako na nemravnou a pohoršující. 
109 FORMÁNEK, Ondřej. Kitten de Ville: Průkopnice nové burlesky [online]. archiv.ihned.c, Hospodářské 
noviny IHNED © 1996-2016 Economia, a.s. [cit. 15. 12. 2015]. ISSN 1213-7693. Dostupné z: 
http://archiv.ihned.cz/c1-64293660-kitten-de-ville-prukopnice-nove-burlesky 
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vaudeville/burleska/kabaret).“110 České publikum se ovšem příliš o světovou burlesku 

nezajímá, protože kolikrát neví, jaké hvězdy světové burleskní scény vidí v rámci hostování. 

 

Specifika a podoba české burlesky. Vedle profesionálních divadelních žánrů, jsou kabaretní 

žánry považovány za okrajové, až pokleslé a ryze amatérské, tento stereotypní pohled platí 

i v případě burlesky. Jenže burleskní performeři svou zákulisní tvůrčí přípravu, která zabere 

půl roku, rok, výjimečně ještě delší dobu, amatérsky nepojímají. Příprava jednotlivých 

vystoupení je především v režii performera, od výběru hudby, písně, choreografie, přes návrh 

kostýmu a jeho následné ušití švadlenami, doplňků, zakázkovou výrobu rekvizit, až po 

zkoušení nového čísla a období, než se plně na scéně zaběhne (během té doby se může ještě 

z části odklonit od původního plánu, ale to až na základě zkušeností během vystupování), na 

čemž se dotazované nezávisle na sobě shodují. Avšak nosnou základnou celého konceptu 

představení je inspirace a ústřední motiv či myšlenka a následné finální zpracování produkce. 

Burlesky se nejčastěji pohybují na české scéně, dále v zemích Střední Evropy, na 

Slovensku (odkud pochází Miss Cool Cat) má soubor Prague Burlesque již své zázemí – 

pravidelné show a workshopy, dále je tu tendence v budoucnu expandovat se souborem na 

polskou scénu (od října 2015 hostuje PB ve Varšavě a Krakově). V Západní Evropě vystupují 

burlesky samostatně ze své vlastní iniciativy formou účasti na mezinárodních a národních 

burleskních festivalech, večírcích či soukromých firemních akcí. Stephanie van der Strumpf 

funguje samostatně, mimo PB, často je k vidění v Buddha-bar Prague v centru Prahy, ale 

stejně jako ostatní burlesky vystupuje na soukromých akcích. Výjimku tvoří Angelina G. 

L’Amour, sice pochází z České republiky, ale již nějakou dobu působí na novozélandské 

burleskní scéně, kde doposud žila, tudíž není překvapivé, že je jí blízká i Austrálie. Přesto 

však bývají její show v Česku k vidění pod značkou Bohemian Burlesque a aktuálně stojí za 

prvním ročník Bohemian Burlesque Festival v ČR, který proběhne na podzim 2016. 

Rozhodnutí, v jakých zemích, na jakých festivalech, burleskních večerech a akcích se 

performerky účastní, je zcela v její režii, neboť primárně reprezentují samy sebe. 

Každá burleskní tanečnice se vymezuje svou osobitostí. Důležitou roli v tom hrají 

inspirační zdroje, z nichž čerpají a jaký styl je jim osobně blízký. Mezi tyto prameny patří 

období 20. až 70. let 20. století, období úzce spojené se zlatým věkem burlesky 

a významnými ikonami té doby. Jenže nejde jen o historickou burleskní scénu, ale celkově 

o kulturu tohoto a současného umění, včetně hudby, filmů, literatury, vizuálního umění, módy 

a líčení. Také má burleska něco zpodobňovat, což se projevuje právě na charakterech, které 
                                                 
110 NALLY, Claire. Grrrly hurly burly: neo-burlesque and the performance of gender. Textual Practice. 23, 4, 
621-643, Aug. 2009. ISSN: 0950236X. 
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během svých čísel představují např. éterické charaktery, archetypy Sirén, Afrodity, Gaii 

a Freyi. 

 

Burleska jako inspirační zdroj subkultur. Subkulturní styly vychází z různých součástí 

kultury, ty zasazují subkultury do rámce, jímž se vymezují vůči mainstreamu. Vyzdvihované 

prvky, které zasazují jejich příslušníci jako součást subkulturní identity tvořené ideologií, 

způsobem chování, komunikace a úpravy zevnějšku (úprava vlasů, líčení, oblečení, obuvi a 

doplňků). Vzhledem k tomu, jak silnou pozici mají subkultury v kultuře vyspělých zemí, 

zajímá se o ně spotřební průmysl i masmédia a bylo by zarážející, kdyby se jim burleska 

vyhýbala. 

Dita von Teese tvrdí, že burleska byla vzkříšena díky gotické subkultuře, konkrétně 

stylu electro goths, kteří si hodně zakládají na kostýmech, a právě ti v té době začali oprašovat 

i burleskní kostýmy. Ona sama začínala v 90. letech 20. století stylizací do Bettie Page, která 

je královnou pin-upu a fetiše. Dita von Teese se věnuje fotomodelingu ve stylu fetiš/BDSM 

(latex, bondage), pin-up, vintage a glamour. Významně se na obnově burlesky podílela Kitten 

de Ville (svými show a založením burleskního kabaretu The Velvet Hammer), kdy ona a její 

kolegyně pocházely z punkové subkultury. Sice v tomto případě byl důvod k burlesce více 

ideologický jako forma vzbouření se proti společenským konvencím, ale také se věnuje 

modelingu: „Pracovala jsem se Syren, což je značka, která navrhuje latexové kostýmy. Byla 

jsem jejich modelkou a spoustu návrhů dělali podle mé figury. Třeba jsem dělala photoshoot 

v kostýmu kočičí ženy do druhého dílu Batmana.“111 Na burleskní scéně se projevují vlivy 

více subkultur. Obzvlášť vizuální podobnost a inspirační zdroje mezi vybranými subkulturami 

(BDSM, Gothic a Pin-up) v kontextu této práce a burleskou jsou nejevidentnější. 

Gothic si hojně osvojují styl burlesky a vybraných subkultur, Raven Digitalis ve své 

knize Goth112 uvádí převážně styly jako Gothabillys (obdobné psychobilly jen v gotickém 

provedení, muži tohoto podžánru nosí trika s motivy pin-up girls), RomantiGoths (zakládají si 

na porcelánově bílé pleti, viktoriánské módě a především korzetech), SkimpyGoth (ženy se 

inspirují pin-up módou padesátých let 20. století, také svého času tabuizovanými fetish 

ikonami jako je Bettie Page), VictoriaGoth (velmi uhlazený a elegantní gothic styl vycházející 

z baroka a viktoriánské éry, blízký RomantiGoths) a VintageGoths (inspiračně spadá od 

                                                 
111 FORMÁNEK, Ondřej. Kitten de Ville: Průkopnice nové burlesky [online]. archiv.ihned.c, Hospodářské 
noviny IHNED © 1996-2016 Economia, a.s. [cit. 15. 12. 2015]. ISSN 1213-7693. Dostupné z: 
http://archiv.ihned.cz/c1-64293660-kitten-de-ville-prukopnice-nove-burlesky 
112 DIGITALIS, Raven Goth: Magická stránka temné kultury. Praha: Volvox Globator, 2009. ISBN 978-80-
7207-744-1 
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začátku 20. století po 70. léta, přímo se inspirují vintage a retro styly, burleskou, vaudeville 

a kabaret nevyjímaje, tito gotici žijí s láskou k historii). 

V reakci na prolínání subkultur na příkladu burlesky byl jednoznačný souhlas 

dotazovaných a též se u některých objevuje názorná inspirace subkulturní scénou či přímo 

osobní spojitost se subkulturami v minulosti, včetně zkušeností z mezinárodní scény. 

Dotazovaní konstatují, že většina z nich svým způsobem vzešla přímo ze subkulturního 

prostředí, což je spojené s tendencí se vymezit vůči dominantní kultuře a upřednostňováním 

alternativní kultury (alternativního způsobu života), nebo s prostředím přišla do kontaktu. 

Především Angelina Angelic a Lady Mousellyca si během dospívání prošly gotic subkulturou, 

zpětně toto období vnímají jako zkušenost, ale postupem času jim subkultura neposkytovala 

dostatečné kulturní zázemí a sociální zázemí (to je omezené jen na členy a příznivce 

subkultury). Následně se od gothic scény oddělily a začaly se postupně věnovat burlesce, 

která se stala jejich alternativním způsobem života, protože rámec subkultury je ze své 

podstaty omezený. S ohledem na reálie, kdy pro české performery znamená burleska show 

a současně způsob života, se prolínání burlesky a vybraných subkultur z vizuálního hlediska 

na české scéně děje v rámci modelingu a módních fotografií, které jsou tematicky stylizované. 

Lady Mousellyca bývá k vidění, krom burlesky, na fotografiích ve stylu pin-up/dark pin-up, 

fetiš (latex), vintage, Angelina Angelic též ve stylu pin-up/dark pin-up, vintage a glamour, 

Miss Cool Cat jako fetiš (latex), pin-up, vintage, glamour a retro modelka a Stephanie van der 

Strumpf taktéž jako fotomodelka stylizovaná do BDSM (bondage), fetiš (latex), pin-up, 

vintage a glamour. Dále slouží některé subkultury jako inspirační zdroj pro jejich vlastní 

přestavení. Na respondenty uváděnou neoburlesku a nerdlesque zpracovanou do podoby Star 

Wars a Vetřelce už lze i inspiračně řadit k subkultuře fandom113, kteří se například projevují 

cosplay (kostýmovou hrou), kdy se příslušníci vizuálně stylizují do filmové, seriálové, 

komiksové či knižní postavy, kdy si osvojí i její chování a vyjadřování a pak ji během hry 

představují.  

Závěr 

Subkultury tvoří pestrou škálu ve vyspělých společnostech. Podle toho, jak se sdružují 

a fungují, jedná se o obdobný princip jako u kmenových společenství, jelikož utváří sociální 

prostředí, které svým způsobem sdružuje své příslušníky a integruje je do společnosti. 

                                                 
113 “Existuje spousta definic fandomu, ale nejčastěji bývá označován za společenství fanoušků filmů, seriálů, 
literatury, fantasy, sci-fi a dalších žánrů.” – RYBENSKÁ, Kateřina. Na co se zapomnělo v televizním pořadu 
Kmeny: Cosplay [online]. kulturnistudia.cz, © Kulturní studia, 2013–2016. ISSN: 2336-2766. Dostupné z: 
http://kulturnistudia.cz/na-co-se-zapomnelo-v-televiznim-poradu-kmeny-cosplay/ 
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Příslušníci subkultur k nim zaujímají dva zásadní postoje – jedni vnímají subkulturu jako 

integrální součást svého životního stylu a druzí se k subkultuře staví spíš jako k volnočasové 

aktivitě, navíc v souvislosti s komercializací a spotřebním průmyslem. Definované subkultury 

v této práci jsou pojaty spíše obecně, protože jsou dost tematicky obsáhlé a nebylo předmětem 

této práce zkoumat jednotlivé subkultury podrobně do hloubky, ale spíše v nich zvýraznit 

oblasti, které se dotýkají burlesky, na niž byl výzkum primárně zacílen. 

Subkultury BDSM, Gothic a Pin-up modifikovala a propojovala v historických 

souvislostech až do současnosti. Podobně jako gothic vycházela z dekadentní tvorby 

a Viktoriánské éry, také gotická scéna čerpá z burlesky především styl oblékání a kostýmy 

(korzety, podvazkové pásy, punčochy, vysoké boty), také vintage a glamour styl kostýmů, 

díky kterým nebyla burleska zapomenuta a elektrogoth byli jedním ze spouštěčů renesance 

burlesky v 90. letech 20. století. Celá problematika BDSM/fetiš subkultury se vleče od 

sexuální revoluce na konci 19. století, kdy se objevují první romány s touto tematikou a na 

přelomu 19. a 20. století se jevu chytají lékaři a zkoumají celkově lidskou sexualitu, která do 

té doby byla spíš společenské tabu. Burleska v té době byla považována až za skandální právě 

kvůli svlékání a neúplné nahotě. Souvislost s fetišem je opět v oblasti oblékání (korzety, 

podvazkové pásy, punčochy, vysoké boty a materiály, ze kterých jsou tyto artikly vyrobeny), 

se z konvenčního hlediska soudobé společnosti považují za fetiš (přitom většina z nich patřila 

do běžné výbavy našich ženských předků). S poslední vybranou subkulturou Pin-up je 

burleska silně spjata, tato subkultura byla úplně původně styl reklamních fotografií a kreseb 

americké populární kultury. Tento typ reklamy hojně používaly burleskní tanečnice, také je tu 

vizuální podobnost skrze oblečení jako u předchozích subkultur, navíc zde do stylu spadá 

líčení a účesy z té doby. Pin-up subkultury se ujaly i feministická hnutí a některé burlesky 

jsou taktéž feministky. 

Burlesku charakterizují komediální, satirická a parodická vystoupení obohacená 

uměleckým striptýzem a dalšími typy preformace. Takto se dá snadno definovat hudebně-

divadelní žánr, jenže z provedeného výzkumu s českými burleskními tanečnicemi vyplývá, že 

burleska jako taková přesahuje rámec své obecné definice. Dotazovaní se jednoznačně 

shodují na tom, že burleska je styl života a zároveň způsob, jakým vnímat sebe sama, svou 

identitu (osobní a společenskou) a možnost sebevyjádření (svých myšlenek, názorů, pocitů 

a snů). Ideál burlesky tkví v tom, že taková žena je zdravě sebevědomá, charismatická, 

okouzlující, půvabná, sexy a stylová. Propaguje přirozenou ženskou sexualitu, není nikterak 

vulgární, ani pornografická, jenže kvůli částečné nahotě na burlesku společnost nahlíží 

stereotypně, protože je nahota stále svým způsobem společenské tabu. Naopak burleska při 
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své obnově silně reagovala jako revolta proti pornografickému průmyslu a striptýzovým 

klubům, ženskou sexualitu považuje za otevřenou, ale ne sexistickou, navíc burleska se nikdy 

nesvléká do naha. V případě uměleckého striptýzu se nejedná o nic vulgárního, obscénního 

a laciného, naopak jsou burlesky většinou stydlivé a potřebují povzbudit od publika, aby 

došlo k vnitřní transformaci (překonání svých hranic) a ona se začala během vystoupení (kdy 

pobíhá na pódiu nějaký děj, scénka, tanec, zpěv, akrobacie a další) postupně svlékat, ale 

svléká se velice sofistikovaně, elegantně a vzniká tím napětí mezi publikem a performerkou, 

toto napětí diváky právě vtahuje do děje, stávají se jeho součástí, proto se přikládá divákům 

takový význam. 

Česká burleskní scéna není příliš velká, od roku 2007 zde soustavně působí soubor 

Prague Burlesque, který založil a působí v něm Sonny Vargas a až v posledních třech letech 

funguje s pevným jádrem sestaveném z burlesek Angeliny Angelic, Lady Mousellycy a Miss 

Cool Cat. Za tu dobu se posunul hodně vpřed, z drobných barů až do divadla Royal na 

pražských Vinohradech, kde má svou domácí scénu s pevně stanoveným programem. 

V současné podobě je takový soubor na celosvětové scéně spíš velmi netradiční a unikátní, 

většinou totiž burlesky vystupují jen samy za sebe. Existuje silná tendence žánr mediálně 

a společensky zpopularizovat z důvodu, že reaguje na podněty své současné doby a lze ji 

zasadit do jakékoliv lidské situace a stavu ve společnosti. Prolínání na základě vizuální 

podobnosti je zřejmé i na české scéně. 

Burleska zahrnuje mnohem širší obecenstvo, příznivce a především performery, kteří 

společně fungují jako komunita. Dotazovaní se shodují, že kolem burlesky funguje komunita, 

v níž si vzájemně pomáhají, podporují se, učí se od sebe něco nového, inspirují se, obohacují 

se o zkušenosti apod. K sdružování dochází na festivalech, večírcích, show a soutěžích. 

Souhrnně lze konstatovat, že se jedná o kulturně společenský fenomén s bohatou historií 

a obrovským potencionálem dostat se do podvědomí širší veřejnosti, přitom se kolem 

burlesky seskupuje značná komunita, jež je specifická svým stylem, hudbou, filosofickou 

ideologií a někteří ji považují za svůj styl života, jiní za volnočasovou aktivitu. Na tomto 

základě se nabízí otázka, zda může být burleskní scéna subkulturou či nikoliv. 



 Prolínání subkultur: příklad burlesky 

 

 
79 

Seznam použitých zdrojů 

BRIGGEMAN, Jane. Burlesque: Legendary Stars of the Stage. USA: BearManor Media, 

2012. ISBN 978-1-59393-663-1 

BUDIL, Ivo. Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha: Triton, 2003. ISBN 80-7254-321-0 

BURIÁNEK, Jiří. Sociologie. Praha: Fortuna, 1996. ISBN 80-71-68-304-3 

ČERNÁ, Alena, ŠMAHEL, David. Sebepoškozování v adolescenci: kontext reálného versus 

virtuálního prostředí a subkultur emo a gothic. E-psychologie © 2007-2015 

Českomoravská psychologická společnost. ISSN: 1802-8853 

DIGITALIS, Raven Goth: Magická stránka temné kultury. Praha: Volvox Globator, 2009. 

ISBN 978-80-7207-744-1 

EDWARDS, Tim. Kulturální teorie. Klasické a současné přístupy. Praha: Portál, s. r. o., 

2010. ISBN 978-80-7367-685-8 

FAFEJTA, Martin. Úvod do sociologie pohlaví a sexuality. Věrovany: Nakladatelství Jana 

Piszkiewicze, 2004. ISBN 80-86768-06-6 

FORMÁNEK, Ondřej. Kitten de Ville: Průkopnice nové burlesky [online]. archiv.ihned.cz, 

Hospodářské noviny IHNED © 1996-2016 Economia, a.s. [cit. 15. 12. 2015]. ISSN 

1213-7693. Dostupné z: http://archiv.ihned.cz/c1-64293660-kitten-de-ville-prukopnice-

nove-burlesky 

FRITZ, George. Adolescents and the Goth subculture. Brown University Child & Adolescent 

Behavior Letter. 8, June 2006. ISSN: 1058-1073. Získáno z databáze EBSCO 

GOLDWYN, Liz. Pretty Things: The Last Generation of American Burlesque Queens. New 

York: HarperCollins, 2006. ISBN 978-0-06-201181-7 

Gothic – Hudba, Styl, Hnuti, Subkultura II. [online] sanctuary.cz, © Sanctuary.cz 2016 [cit. 

23. 1. 2016]. Dostupné z: http://www.sanctuary.cz/130-gothic-hudba-styl-hnuti-

subkultura-ii 

HARTL, Pavel, HARTLOVÁ, Helena. Psychologický slovník. Praha: Portál, s. r. o., 2009. 

ISBN 978-80-7367-569-1 

HEBDIGE, Dick. Subkultura a styl. Praha: Volvox Globator, 2012. ISBN 978-80-7207-835-6 

HEŘMANOVÁ, Eva. Burleska. [online]. artslexikon.cz, © Eva Heřmanová, Jitka Černá. 

Dostupné z: http://artslexikon.cz/index.php/Burleska 

Historie Pin-up girls [online]. pinupgirls.cz, © 2013 Unique Theme Responsive. Design and 

Developed by Dessign.net [cit. 15. 12. 2015]. Dostupné z: http://www.pinupgirls.cz/pin-

up-girls-historie/ 



Kulturní studia • 2/2016  

 

 
80 

IACOB, Ionela Florina. Rethinking Goth. Identity as Style. Scientific Journal of Humanistic 

Studies. 2, 2, s. 13-25, March 2010. ISSN: 2066-8880. Získáno z databáze EBSCO 

JANDOUREK, Jan. Sociologický slovník. Praha: Portál, s. r. o., 2001. ISBN 80-7178-535-0 

KELLER, Jan. Úvod do sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2006. ISBN 

80-86429-39-3  

MATOUŠEK, Oldřich. Mládež a delikvence. Praha: Portál, s. r. o., 1998. ISBN 978-80-7178-

226-1 

NALLY, Claire. Grrrly hurly burly: neo-burlesque and the performance of gender. Textual 

Practice. 23, 4, 621-643, Aug. 2009. ISSN: 0950236X. 

PINE, Julia. In Bizarre Fashion: The Double-Voiced Discourse of John Willie's Fetish 

Fantasia. Journal of the History of Sexuality. 22, 1, January 2013. ISSN 1043-4070. 

Získáno z databáze EBSCO 

REGEHR, K. The Rise of Recreational Burlesque: Bumping and Grinding Towards 

Empowerment. Sexuality & Culture. 16, 2, 134-157, June 2012. ISSN 1095-5143. 

ROSS, Becki. Burlesque West: Showgirls, Sex, and Sin in Postwar Vancouver. Toronto: 

University of Toronto Press Incorporated, 2009. ISBN 978-0-8020-9698-2 

RYBENSKÁ, Kateřina. Na co se zapomnělo v televizním pořadu Kmeny: Cosplay [online]. 

kulturnistudia.cz, © Kulturní studia, 2013–2016. ISSN 2336-2766. Dostupné z: 

http://kulturnistudia.cz/na-co-se-zapomnelo-v-televiznim-poradu-kmeny-cosplay/ 

SCHARF, Natascha. Gotický svět. Praha: Volvox Globator, 2012. ISBN 978-80-7207-852-3 

SMOLÍK, Josef. Subkultury mládeže: Uvedení do problematiky. Praha: Grada publishing, a. 

s., 2010. ISBN 978-80-247-2907-7 

SOUKUP, Václav. Přehled antropologických teorií kultury. Praha: Portál, s. r. o., 2000. ISBN 

80-7178-328-5 

SPOONER, Cathrine. Review Article Glamorising the Gothic. Gothic Studies. 13, 1, 95-106, 

May 2011. ISSN: 13627937. Získáno z databáze EBSCO 

URBAN, Lukáš, DUBOVSKÝ, Josef, MURDZA, Karol. Masová komunikace a veřejné 

mínění. Praha: Grada Publishing, a. s., 2011. ISBN 978-80-247-3563-4 

VEČERA, Pavel. Úvod do dějin tištěných médií. Praha: Grada Publishing, a. s., 2015. ISBN 

978-80-247-9764-9 

VONDRÁČEK, Vladimír, HOLUB, František. Fantastické a magické z hlediska psychiatrie. 

Bratislava: Columbus, spol. s r. o., 1993. ISBN 80-7136-030-9 

VÝROST, Jozef, SLAMĚNÍK, Ivan. Sociální psychologie. 2. přepracované a rozšířené 

vydání. Praha: Grada Publishing, a. s., 2008. ISBN 978-80-247-1428-8 



 Prolínání subkultur: příklad burlesky 

 

 
81 

WEISS, Petr a kol. Sexuologie. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-2492-8 

WHEELER, Leigh Ann. Pin-Up Grrrls: Feminism, Sexuality, Popular Culture. Journal of 

American History. 93, 4, s. 1262-1263, Mar. 2007. ISSN 0021-8723. 

WHEELER, Leigh Ann. Where Else but Greenwich Village? Love, Lust, and the Emergence 

of the American Civil Liberties Union's Sexual Rights Agenda, 1920-1931. Journal of 

the History of Sexuality. 1, 60, 2012. ISSN 1043-4070. 



Kulturní studia • 2/2016  

 

 
82 

Svoboda médií v Thajsku 

Lucie Cvachová 

FGES – Licence Gestion, Economie & Sciences, Université catholique de Lille, 60 Boulevard VAUBAN, 59016 
Lille 

email: lucie.cvachova@gmail.com 

Abstract 

The aim of this paper is to analyze the rate of freedom of Thai media, get to know Thai 
students´ and journalists´ opinion about situation of medias in Thailand and to analyse the 
representation of Thai royal family in Thai medias. It is focused to characterize the media first 
in general and then in relation to society and public opinion. Thereafter it describes the media 
viewing of others and there is also mentioned the social construction of reality and the 
influence which medias can have towards society. For the analytical part, the method of 
analysis of content of English version of a Thai journal was used. Thenceforward method of 
semistructured interview was used. Thai students of journalism and journalists were 
interviewed.  
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Úvod 

Média v dnešní době zaujímají bezesporu velmi důležitou roli. Jsou základním a často 

i jediným zdrojem informací, podle kterého si jedinec či celá společnost utvářejí názor o dění 

kolem sebe. Proto je důležité média podrobovat analýze a zjišťovat, jaký způsob prezentace 

používají. Média mají na životy lidí zásadní vliv, jelikož jsou všudypřítomná a neustále je 

konzumujeme. Nepřímo se podílejí na formování lidského myšlení. Prezentují veřejnosti 

pouze určité části reality, jejichž výběr probíhá v rámci selektivního procesu. Svoboda médií 

je v poslední době velmi diskutované téma. Existuje mnoho organizací, které svobodu médií 

měří, mezi nimi například americká organizace Freedom House či francouzští Reporters Sans 

Frontières (Reportéři bez hranic). Thajsko je dle indexů a hodnocení těchto organizací 

považováno jako mediálně nesvobodná země. V roce 2014 jsem měla možnost jet na měsíční 

pobyt do jihovýchodní Asie, který jsem se rozhodla strávit výzkumem týkajícím se svobody 

thajských médií. Chtěla jsem poznat tamní novináře a studenty žurnalistiky a diskutovat s 

nimi o tom, jak vnímají svobodu médií v Thajsku. 
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Tato studie se snaží popsat situaci a míru svobody tamních médií, která je ovlivněná 

armádním režimem a cenzurou, jež je ukotvena v zákonu o urážce majestátu. Tedy že lidé ani 

novináři nesmí hanlivě psát a vyjadřovat se o královské rodině. Práce se snaží popsat a 

nastínit fenomén médií a analyzuje mediální trh v Thajsku. K tomu byla použita obsahová 

analýza internetové formy thajského anglicky psaného deníku The Bangkok Post, rozhovory 

se studenty žurnalistiky na fakultě mediálních studií v hlavním městě Bangkoku a rozhovory 

s thajskými novináři.  

Teoretické zázemí práce 

Médium jako termín pochází z latiny, v doslovném překladu znamená „prostředník“. 

Za médium, prostředníka, lze tedy považovat cokoliv, co lidé používají ke sdělení zprávy. 

Tento pojem označuje to, co zprostředkovává nějaké sdělení, zabezpečuje tedy mezilidskou, 

sociální komunikaci. Média se z velké části podílejí na formování povahy veřejného života, 

na veřejném mínění společnosti a zároveň vstupují do života jednotlivců.114 

Rozlišujeme média interpersonální, která podporují utváření a existenci sociálních 

vztahů mezi jednotlivci, od masových médií. Interpersonální komunikace je vytvářena dopisy, 

e-maily, textovými zprávami, telefonními hovory, vždy se uživatelé navzájem vnímají jako 

jedinečné osoby a mohou vzkazy přijímat i vysílat.115 Masová média čili masmédia však 

vysílají zprávu z jednoho výchozího bodu k velkému množství lidí. Je to takzvaná 

celospolečenská komunikace. Výměna zpráv v tomto případě neprobíhá. Příjemcem je 

skupina lidí bez vzájemných společenských vazeb a vztahů, tedy masa. Pojem masa 

prezentuje velký soubor, který není diferencovaný, historicky vnímaný spíše v záporné 

podobě – představoval surový či vzpurný prostý lid nebo dav. Pozitivně byl pojem masa 

vnímaný ve smyslu sociologické tradice, kdy byl vnímán jako síla a solidarita pracujícího 

lidu, zorganizovanému, aby se postavil za společný zájem či čelil utlačování. „Sousloví typu 

‚masová podpora‘, ‚masové hnutí‘ či ‚masová akce‘ poslouží jako příklady, kdy lze velké 

množství lidí jednajících společně vnímat v pozitivním světle“. 116 

Masmédia jsou společnosti známa převážně jako hromadné sdělovací prostředky, které 

veřejnosti zpřístupňují cestu k informacím a mají možnost významně ovlivňovat znalosti, 

pohled jedince a také formují veřejné mínění. Masmédia jsou zdrojem moci, mohou tedy být 

i prostředkem vlivu. Udávají a ovlivňují směr společnosti a veřejného mínění, a tím jejich 

význam stále roste. Mohou tím také ovlivňovat fungování a význam společenských 

                                                 
114 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. 1. vyd. Praha: Portál, 2003, s. 16. 
115 Tamtéž, s. 21-22. 
116 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 2. Vyd., Praha: Portál, 2002, s. 58. 
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institucí.117 Masmédia také popisují veřejný život tuzemský i mezinárodní a umožňují zpětně 

odhalit změny v hodnotách společnosti, kultuře, výzkumu nebo politických situací. Jsou i 

nástrojem ke slávě jedince nebo skupiny, ale můžou být i prostředkem k diskreditaci a 

odsouzení většinovou společností, která je následuje bez pochybností.118 Média totiž mají 

moc ovlivňovat veřejné mínění. Dle Gilese je však zbytečné termín média a masmédia 

odlišovat. „Termín masmédia se stal v posledních letech téměř zastaralým, nejspíš proto, že 

pokud lidé hovoří o médiích, mají tím téměř vždy na mysli masmédia. A ona část „mas“ 

časem jednoduše odpadla“.119 Dle McQuailla je možno média chápat jako okno, které nám 

rozšiřuje rozhled a umožňuje vidět, co se děje, aniž by do těchto událostí zasahoval někdo 

jiný. Mohou být chápána jako zrcadlo událostí, které se staly ve společnosti či ve světě a toto 

zrcadlo je schopno ukázat jejich odraz, který však může být různě zkreslený. Další vlastností 

médií je filtr, čili t řídění informací – gatekeeper. Masmédia však nikdo není povinen sledovat, 

ani přebírat názory či informace, které jsou jejich prostřednictvím prezentovány.120 

Média komunikují se širokým publikem, které je nediferencované a obecně se 

vyznačuje vlastnostmi jako početné, heterogenní, anonymní a nevykazuje vnitřní komunikaci 

či samostatné akce. Lidé tvořící publikum se obvykle neznají mezi sebou, ani se neznají s tím, 

koho/co sledují. Publikum tedy postrádá identitu a je nečinné, může být i manipulováno. Jeho 

příslušníci pocházejí z rozličných společenských vrstev, které přesto pojí předmět zájmu.121 

Mediální komunikace bývá vymezována vůči masové komunikaci. Mediální 

komunikace je sociální a komunikační aktivita. Je zprostředkována jakýmkoli tištěným, 

vysílacím nebo online médiem. Je nadřazena komunikaci masové, jelikož ta je vyvolána 

pouze určitými druhy médií.122 Jako masovou komunikaci označujeme přenos informací 

pomocí tisku, rozhlasu, televize apod. (masová média umožňují masovou komunikaci) 

směrem k publiku, které je rozptýlené, nesourodé a rozsáhlé. Masová komunikace 

neumožňuje okamžitou zpětnou vazbu, a v mnoha aspektech se liší od komunikace 

interpersonální, která je závislá na prostoru a čase.123 Tato komunikace je v sociální rovině 

a je vyznačována tím, že veškeré její aktivity se dějí skrze média, která jsou jejím 

prostředníkem.124 Masová komunikace je mediální komunikací, na níž se iniciují masová 

média, která jsou vysokonákladovým periodicky vcházejícím tiskem či rozhlasovým nebo 

                                                 
117 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Praha: Portál, 2003, s. 21-22. 
118 Tamtéž, s. 21-22. 
119 GILES, David. Psychologie médií. Praha: Grada, 2010, s. 14. 
120 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2002, s. 89. 
121 Tamtéž, s. 60. 
122 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Praha: Portál, 2003, s. 24. 
123 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Praha: Portál, 2003, s. 25. 
124 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, s. 102. 
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televizním vysíláním, které je určeno početným skupinám posluchačů, velkému a rozsáhlému 

publiku. Jejich ekvivalenty jsou dostupné v internetové podobě.125 

Základním účinkem médií je nastolování témat. Jaká témata budou mediována 

rozhoduje gatekeeper neboli hlídač brány či vrátný. Rozhoduje o výběru událostí do zpráv. 

„Novináři se při výkonu své profese setkávají s ohromným množstvím potenciálních zpráv, 

z nichž jen omezené množství mohou využít v obsahu svého média.“126. Funkce gatekeepera 

spočívá ve schopnosti médií ovlivňovat míru pozornosti publika směřující k určitému 

problému. Může vést k pozitivním důsledkům – „upoutání pozornosti na nějaký nežádoucí 

jev, ale i k šíření poplašných vln a morální panice“127. Často až zdůraznění problému 

prostřednictvím médií přinutí veřejné instituce k aktivnímu jednání směřujícímu k jeho 

řešení.128 V gatekeepingu129, mechanismu výběru zpráv vpuštěných do médií tedy hraje 

významnou roli osobnost toho, kdo je vybírá. Gatekeeping v dnešním slova smyslu znamená 

proces výběru informací vpuštěných do médií, a to zejména v souvislosti s mocí jednotlivce, 

který disponuje informacemi. Výběru zpráv lze tedy připodobnit funkci dveřníka, který 

některé zprávy do zpravodajství pustí a některé nechá za dveřmi. Jak se dveřník rozhodne, je 

ovlivněno řadou faktorů. To mohou být profesní rutiny, zájmy či tlaky veřejnosti. Těchto 

gatekeeperů je však zapojeno při rozhodování obsahu zpravodajství více. Liší se postavením 

v podnikové hierarchii.130 Gatekeeping je možno chápat několika směry. Je ovlivňován 

individuálně, běžnými rutinami komunikace – tím, co je zajímavé pro zveřejnění v novinách, 

sociálními institucemi a společnostmi. Na individuální úrovni jsou rozhodnutí ovlivňována 

osobními preferencemi žurnalisty. Krom osobních názorů hraje roli také pohlaví, sexuální 

orientace, vzdělání, třída či náboženství. Znalosti a informace o daném tématu určují, jak je 

žurnalista nezávislý. Tato míra nezávislosti také určuje, ve které zpravodajské relaci se 

reportáž objeví.131 

Avšak ne všechny události se dostanou do hledáčku médií. K publiku se dostane jen 

nepatrná část události, které se v posledních dnech staly a skutečnost, zda se dostanou 

k veřejnosti, není determinována pouze jejich typem.132 Agenda setting čili nastolování 

agendy je jednou z hlavních teorií vážící se k masmédiím. Společnost vnímá daný problém či 

                                                 
125 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. 1. vyd. Praha: Portál, 2003, s. 24. 
126 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha, Česká republika: Portál, 2006, s. 38 
127 HUK, Jaroslav. Sociologie médií: (žurnalisté, politici a ti ostatní). Praha: UJAK, 2008 s. 39 
128 ŠIMÍČEK, Vojtěch a kol. Volební kampaň v České republice. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000, s. 
32. 
129 David Mening White – v oblasti mediálních studií poprvé použil výraz Gatekeeping 
130 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha, Česká republika: Portál, 2006, s. 38-47 
131 SHOEMAKER Pamela a Stephen REESE. Mediating the Message: Theories of Influences on Mass Media 
Content, 2. Vyd., 1996, s. 85.  
132 POSPÍŠIL, Jan. Jak na média. Kralice na Hané: Computer Media, 2011. s. 28-29 
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událost tak, jak jsou předkládány médii a jaký je jim přikládán význam. Společnost je tedy 

médii ovlivňována a přejímá, co média určují za nejdůležitější a o čem má společnost 

přemýšlet a čeho si všímat – konstruují vlastní realitu133. Moc médií spočívá nejen v tom, že 

ovlivňují, co si publikum myslí, ale taky to, o čem přemýšlí a jak na dané kauzy a témata 

publikum nahlíží.134 Je to hypotéza o vlivu, respektive účinku médií na názory a myšlenky a 

na veřejný i politický diskurs. Podle této hypotézy jsou média schopna určovat pořadí 

důležitosti události, a to úmyslně či neúmyslně.135 Walter Lippmann poukazuje na to, že 

většina našich myšlenek byla vytvořena pomocí médií a v souvislosti s tím rozlišuje okolní 

svět a pseudosvět – reálný svět versus subjektivně vnímaný svět.136 Tato teorie je využívána 

ve všech formách médií a oblastech veřejné lidské činnosti. Novináři totiž nejsou schopni 

zachytit všechny informace a události, ani nejsou schopni všechny informace či události 

reflektovat veřejnosti. Události, o kterých média budou informovat, si sama vytvářejí. Jedním 

z hlavních důsledků agenda setting je usměrňování. To přidává na významu perspektivám, 

podle nichž se mají následně orientovat mínění a názory veřejnosti na veřejné osoby a 

události. „Televizní zprávy mají o některá témata zájem, zatímco jiná témata ignorují, a tím 

ovlivňují standardy, podle nichž hodnotíme vlády, prezidenty, politická rozhodnutí a uchazeče 

o veřejné funkce“.137 

Média mají vetší šanci ovlivnit agenda settingem publikum předem neseznámené 

s předkládaným tématem. Takové publikum je na médiu závislejší a má potřebu být 

informováno na rozdíl od publika, které je již s tématem seznámeno. To, jaký je použit jazyk 

či obrazové efekty, také ovlivňuje prožitky a formování názorů publika během vstřebávání 

informací.138 Mediální agenda je souborem nejdůležitějších témat a je operacionalizovaná 

jako množství prostoru věnovaného danému tématu v mediích – vysílací čas, počet řádků či 

umístění na titulní straně atd. Téma je v tomto případě chápáno jako problém sociálního 

charakteru, často konfliktní. Množství respondentů, kteří daná témata označí za nejdůležitější, 

zastupují agendu veřejnosti.139 Informovanost veřejnosti závisí právě na tom, které události a 

která témata média medializují a poskytnou společnosti. Pokud média určité události 

                                                 
133 Teorie sociální konstrukce reality – Berger a Luckmann (1999, s. 9) definují realitu jako „vlastnost náležející 
jevům, kterým přisuzujeme existenci nezávislou na naší vůli“.  
134 DEARING, J.W., & Rogers, E.M. (1996). Communication concepts 6: Agenda-setting. Thousand Oaks, s. 36 
135 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1., Praha: Portál, 2004, s. 16-17. 
136 KUNCZIK, Michael. Základy masové komunikce, Praha: Karolinum, 1995, s. 119. 
137 MCCOMBS, M. E., a D. L. Shaw. The Agenda-Setting Function of Mass Media. Public Opinion Quarterly, 
Vol. 36, 1972, s. 176. 
138 MCCOMBS, M. E., a D. L. SHAW. The Agenda-Setting Function of Mass Media. Public Opinion Quarterly, 
Vol. 36, 1972, s. 176 
139 DEARING, J.W., & ROGERS, E.M. (1996). Communication concepts 6: Agenda-setting. Thousand Oaks, s. 
2-3 
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upřednostňují, přikládají jim větší význam, publikum tyto informace vědomě či nevědomě 

řadí mezi ty důležité a je nuceno o nich přemýšlet. Čtenáři a diváci předpokládají, že témata, 

která jsou zmiňovaná v médiích, jsou vybírána pečlivě, aby informovala o nejdůležitějších 

událostech a reflektovala realitu. Se vznikem konceptu agenda setting se objevuje další 

důležitý termín – míra důležitosti – salience, která je definována jako „stupeň toho, jak je 

dané téma v určité agendě vnímáno jako důležité“ 140 

Média jsou ovlivňována také cenzurou. Ta může být rozdělována na předběžnou 

a následnou. Předběžná cenzura je zakotvena v autocenzuře. Autocenzura nastává ve chvíli, 

kdy žurnalista záměrně manipuluje se svými vyjádřeními ze strachu či z úcty k instituci. To 

dělá bez zjevného tlaku od konkrétní instituce či autority. Nejvíce se autocenzura objevuje ve 

společnostech, kde je oficiální vládní cenzura sdělovacích prostředků a kde mohou být 

novináři pokutováni, propuštěni či souzeni z důvodu nedodržování pravidel cenzury. 

Vystupujícím v televizi je často vnuceno téma, podmínky komunikace i vymezení 

času, které nedává možnost v podstatě cokoli sdělit. Tato cenzura se zdá být politická, ale 

není tomu tak. Politická kontrola bez pochyby existuje, ale ta je většinou prováděna 

jmenováním určitých lidí na vedoucí místa. Tato cenzura se dá nazvat autocenzura a provádějí 

ji novináři, lidé sami ať už vědomě nebo nevědomě z nejistoty o své zaměstnání.141 

Autocenzura je denním chlebem thajských novinářů, celkově také obyvatel Thajska. Novináři 

často cenzurují sebe sami na základě vlastního rozhodnutí (neuveřejní text či neodvysílají 

připravenou reportáž), pokud jim či jejich zájmům může být třetí stranou vyhrožováno z 

hlediska obsahu zpráv. Mohou mít redakční pokyny od nadřízeného, musejí se vyvarovat 

střetu zájmu s ekonomickými sponzory, inzerenty nebo akcionáři dané mediální 

organizace.142 Tento princip víceméně předchází cenzuře přímé, kdy médium chce vyhovět 

těm, kteří by jinak měli snahu jejich činnost omezovat. Formální kontrola masmédií je 

zahrnuta v zákonech, zahrnuje i rozhodnutí soudů, která upravují tyto zákony a pravidla a 

regulace, která spravují vládní agentury. Znamená omezování v projevu, veřejné komunikace 

a celkově omezuje tok informací, které jsou vládou či autoritami považovány za nevyhovující, 

škodlivé nebo politicky nekorektní. „V liberálních i totalitních režimech na celém světě musí 

novináři neustále bojovat proti politické cenzuře“.143 

Cenzura omezuje a kontroluje, které informace jsou sdělovány mluveným slovem či 

psanou formou a jinými formami vyjadřování. Cenzuru zřizuje zpravidla stát, náboženské 
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141 BOURDIEU, Pierre. O televizi. V nakl. Doplněk 1. vyd. Brno: Doplněk, 2002 s. 11 
142 HERMAN, Edward S. a Noam CHOMSKY. Manufacturing consent: the political economy of the mass 
media. London: Vintage, 1994, s. 78. 
143 MCNAIR, Brian. Sociologie žurnalistiky, Portál, 1998, s. 97. 
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organizace, armáda a například v podniku vedení firmy. Slouží k zachování hlásaných 

morálních principů, uchování tajemství či ochraně ideologického monopolu.144 Nejčastěji se 

týká médií, tedy veřejně sdělovaných informací, ale v nesvobodných režimech mohou být 

cenzurovány i soukromě sdělované zprávy. Osoba snažící se obejít cenzuru může být trestána 

či kriminalizována. Prakticky celou historií lidstva byla cenzura praktikována mocenskými 

strukturami, jichž byla součástí.145 „V posledních desetiletích (především od konce druhé 

světové války) se u masových médií, jež dosáhla určitého stupně zralosti, vyvinuly některé 

rysy, které společnost považuje za poněkud problematické a jež vedly k vytvoření určitého 

dohledu nebo pravidel chování ze strany vlád, nebo dokonce nadnárodních orgánů“ .146 

Burton a Jirák147 dělí regulaci do dvou skupin – interní, tedy dobrovolná, a externí, čili 

vnucená. Interní, dobrovolná regulace jsou pravidla, která přijímají novinářské svazy či 

odborové organizace pracovníků v televizním vysílání, externí či vnucená regulace jsou 

zpravidla zákonná opatření. 

Thajsko – mediální trh 

Vláda a armáda kontroluje téměř všechny národní televizní sítě a provozuje mnoho 

radiových sítí Thajska. Multikanálové televize, dostupné prostřednictvím kabelu a satelitu, 

jsou široce dostupné. Rozhlasový trh, a to zejména v Bangkoku, je silně konkurenční. 

V hlavním městě a jeho okolí existuje více než 60 stanic. Tisková média jsou ve velké míře 

v soukromém sektoru, z nichž je hrstka thajsky psaných deníků, na něž připadá většina 

novinových prodejů.148 Thajský mediální trh se ve 21. století zásadně proměňoval. Za 

posledních 15 let vystřídal všechny tři možné statusy, které uděluje organizace Freedom 

House149. Index thajské svobody tisku a online médií se změnil od svobodného na částečně 

svobodný v roce 2006, v roce 2014 byl označen za nesvobodný, a tento status nebyl změněn 

do současnosti150,151 Omezení mediálního výstupu doprovázelo zavedení stanného práva a 

                                                 
144 DOMINICK, Joseph R. The dynamics of mass communication. New York: McGraw-Hill, 1994, s. 401. 
145 Tamtéž, s. 401. 
146 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace, 2. Vyd., Praha: Portál, 2002, s. 148 
147 BURTON, Graeme. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001. Studium. s. 125 
148 BBC, Asia, Thailand [online], 2014 
149 Freedom House je americká nevládní nezisková organizace. Jejím cílem je hájit demokracii, politické 
svobody a lidská práva. Každoročně uveřejňuje svou práci, kdy ohodnotí demokratické svobody škálou: 
svobodný, částečně svobodný, nesvobodný na škále 1-7, kdy 7 je nejhorším výsledkem. 
150 Objevují se i kritiky metodologie organizace Freedom House. Dle nich má organizace mírnější hodnocení 
pro Spojené státy americké a zároveň se prý dopouští systematických chyb v měření během svých výzkumů, 
jelikož se spoléhá na „soudce a experty“ a tudíž každý výstup výzkumu obsahuje totožnou chybu, jelikož tito 
experti selektují informace a ty obsahují značnou dávku předpojatosti (Zeepedia, 2009, online). 
151 FREEDOMHOUSE, Freedom of press, Thailand [online], 2014, 2015 
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armádní převrat v květnu 2014.152 Reportéři bez hranic153 ohodnotili thajskou svobodu médií 

za rok 2014 indexem 37,94, a tím se Thajsko umístilo na 130. místě ze 180 zemí. Tamější 

svoboda je tedy hodnocena spíše negativně. V roce 2015 bylo na 134. místě s indexem 40,07. 

Svobodnější média jsou označována nižším indexem.154 Další nevládní nezisková organizace 

zabývající se médii, svobodou projevu a právem na informace je SEAPA155. Ta v roce 2006 

upozorňovala na stále se zhoršující stav svobody tisku v Thajsku. „Celkové prostředí pro tisk 

je nestabilní a je denně ohrožováno.“156 Situaci thajských médií zhoršuje to, že je regulováno 

rozhlasové i televizní vysílání a vládou jsou nově sledovány i webové stránky. Thajské 

ministerstvo informací a komunikace vydalo varovné prohlášení, že jsou webmasteři 

odpovědni za všechny příspěvky na stránkách, a nařídilo, aby všechny zprávy, které odkazují 

na monarchii, byly staženy. Důvodem je zachování klidu. I když nejsou žádné pokyny k 

tomu, co mají přesně novináři psát a mají svobodu pohybu a shromažďování zpráv 

a informací, vláda urgovala redakce, aby upustily od negativního zpravodajství. 157 

Celková situace a stav thajské svobody projevu se začaly zhoršovat od okamžiku, kdy 

se v roce 2011 dostala k moci nová předsedkyně vlády Jinglak Šinavatrová. Za její vlády se 

zvýšil počet soudních procesů spojených s porušením cenzury.158 To je ukotveno v thajském 

trestním zákoníku ve článku 112 o urážce majestátu - „Lèse majesté“ – ten kdo pomluví, urazí 

nebo ohrozí Krále či Královnu, jejich dědice nebo regenta, bude potrestán.159 Jak je uvedeno v 

trestním zákoníku, Lèse majesté se vztahuje pouze na kritiku krále, královny, korunního 

prince a vladaře, bývalého soudce Nejvyššího soudu a panuje jako obecný zákaz proti kritice 

královských projektů a institucí, dynastii Chakri, ze které král pochází a nesmí se kritizovat 

žádný bývalý král Thajska.160 Thajská královská rodina je chráněna jedněmi z nejpřísnějších 

zákonů na světě. Dřívější vláda slibovala změnu článku 112 trestního zákoníku, k té však 

nedošlo a novináři za porušení cenzury mohou být odsouzeni k odnětí svobody na tři až 

                                                 
152 BBC, Asia, Thailand [online], 2014 
153 Reporters without borders (Reportesr sans frontieres) je francouzská nevládní organizace hájící práva a 
svobody tisku a médií. Jejím cílem je zastat se novinářů a mediálních pracovníků, které sužuje cenzura a 
perzekuce. Hodnotí svobodu zemí indexem 1-100, kdy 100 je nejhorším možným výsledkem. 
154 REPORTERS WITHOUT BORDERS, Thailand [online], 2014 
155 Organizace SEAPA (2006, online) byla tímto znepokojena, jelikož toto nařízení podporuje již zavedenou 
autocenzuru. Například stránky podporující vládu jsou dostupné, ty protivládní nikoliv. Thajská asociace 
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Bangkoku, má nyní deset členů – Thajsko, Laos, Kambodža, Vietnam, Barma, Indonésie, Malajsie, Filipíny, 
Singapur, Východní Timor. 
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158 FREEDOMHOUSE, Freedom of the world, Thailand [online], 2013 
159 STRECKFUSS David. Truth on Trial in Thailand: Defamation, Treason and Lèse-majesté. Routledge, 2011, 
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160 Tamtéž, s. 445-475. 
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patnáct let. 161Média prozatím mohou kritizovat vládní politiku, upozorňovat na případy 

korupce a porušování lidských práv, novináři mají ale tendenci vykonávat autocenzuru, pokud 

jde o armádu, monarchii, soudnictví a další citlivé otázky.162 

Následně svoboda thajského tisku utrpěla další ránu v důsledku vojenského převratu 

dne 22. května 2014, který svrhl zvolenou vládu a nastavil juntu163. Národní rada pro mír a 

pořádek, jak se nová vládnoucí strana nazývá, má v čele generála Prayutha Chana, který 

vyhlásil dočasnou ústavní listinu v srpnu 2014. Nastolený nový režim agresivně prosazuje 

stávající zákony proti pomluvám a urážkám majestátu a hromadně blokuje sdělovací 

prostředky. Mnoho novinářů bylo rovněž předvoláno před soud kvůli „nevyhovujícím“ 

článkům.164 Thajský král165 v jednom ze svých projevů řekl, že by uvítal porušení tradice, kdy 

je na krále nahlíženo jako na člověka, který nedělá nikdy chyby. Uvítal by kritiku své osoby a 

své vlády, jelikož by se dozvěděl, jaké dělá chyby a mohl by se jich vyvarovat.166 S tím však 

bojuje vláda, o čemž dále v textu pojednává obsahová analýza thajského deníku Bangkok 

Post. Thajská ústava má v sobě zakotvenou svobodu informací, avšak s výjimkami. Přístup k 

informacím, které by mohly monarchii ohrozit je omezen. Zákon o svobodě informací byl 

špatně pochopen a vykládán, jeho stanovy nerovnoměrně uplatňovány.167 

Ústava z roku 2007 obnovila a rozšířila svobody projevu a zaručila náhradu prozatímní 

charty uložené vojenskou vládou v roce 2006. Také byl zákonodárci změněn Zákon o tisku 

a publikaci z roku 1941, i když velká část právních předpisů vydaných vojenskou vládou 

zůstala platná a nadále představovala hrozbu svobodě tisku.168 Takovéto předpisy například 

kriminalizují pomluvy, které mohou být potrestány pokutami nebo odnětím svobody až na 

dva roky. V prosinci 2013 námořnictvo podalo trestní oznámení za pomluvu a počítačovou 

kriminalitu proti novinářům, údajně pro jejich zprávy spojující vojenské pracovníky s 

obchodem s lidmi.169 Thajsko prošlo zásadními problémy v pohledu na svobodu tisku a 

projevu. V roce 2013 propuklo politické násilí a pouliční protesty, jelikož premiérka 

Šinavatrová a její vláda nebyla ochotna řešit dopady Lèse majesté, které bylo použito proti 

tradičním i online médiím a jejich pracovníkům. Vláda také křivě obviňovala a žalovala 
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novináře, zatímco sledovala online média a hrozila ukončením jejich činnosti.170 Ve stejném 

roce byla podána první žaloba proti jednotlivci kvůli komentáři na sociální sítí Facebook. Tu 

podala Šinavatrová na karikaturistu Chaie Rachawata, který ji měl pomluvit. Ministr 

informačních a komunikačních technologií pak oznámil, že webové stránky obsahující 

urážlivé poznámky vůči premiérce budou okamžitě vypínány, a apeloval na občany, aby 

nevhodné obsahy nahlašovali úřadům.171 Zákon o urážce majestátu přiřazuje za pomluvu a 

urážku královské rodiny až 15 let vězení každému, ale žalobce je schopný tuto hranici 

překročit pomocí zákona o počítačové trestné činnosti z roku 2007, který přiřazuje odnětí 

svobody až na 5 let za online publikace, jež ohrožují jednotlivce, veřejnost či národní 

bezpečnost, a také za využití proxy serverů pro získání přístupu k omezenému materiálu. 

Vláda využívá tento zákon k umlčení nesouhlasu.172 

V roce 2012 skupina akademiků a aktivistů zřídila Výbor ke změně článku 112, který 

byl mezinárodně podporován ve svém úsilí zvýšit tlak na reformu zákona. Zástupci 

parlamentu a premiérka Šinavatrová se k této kampani vyjádřili negativně. Ústavní soud 

jednomyslně rozhodl, že trestní sankce za trestné činy urážky majestátu neodporují s ústavní 

ochranou lidských práv včetně svobody projevu, jelikož urážka majestátu je považována za 

ohrožování národní bezpečnosti. V důsledku těchto překážek bylo úsilí hnutí za změnu článku 

112 ztíženo a celý proces významně zpomalen.173 

Národní komise pro vysílání a telekomunikaci174 byla založena v roce 2010 jako jediný 

regulátor pro telekomunikaci a vysílání. Kontroluje tato dvě průmyslová odvětví a soukromé 

společnosti s vazbami na vládu a armádu. Skládá se z 11 komisařů včetně vysoce postaveného 

policejního důstojníka a pěti nejvyšších vojenských činitelů. Někteří kritici vyjádřili obavy 

ohledně nezávislosti této organizace s ohledem na zastoupení vojenských činitelů.175 Národní 

komise pro vysílání a telekomunikace pracovala na zavedení regulační kontroly, její hlavní 

plány byly schváleny a zveřejněny v roce 2012 a jsou právně závazné. Především přerozdělila 

vysílací licence a určuje, kolik rozhlasových licencí bude pro komerční, veřejné a společenské 

účely.176 V roce 2012 byl schválen návrh nařízení, které umožňuje vydávání jednoročních 

zkušebních licencí pro více než sedm tisíc rozhlasových stanic. V roce 2014 stále nebyly 

licence přerozděleny, i když návrh, dle kterého by 12 stanic mělo být veřejných a 12 

komunitních, byl schválen. Ty stanice, které vyhověly kritériím a získaly roční licence, 
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musely po vojenském převratu podepsat memorandum a souhlas, že budou spolupracovat s 

národní komisí pro vysílání a telekomunikaci.177 

V Thajsku bylo v roce 2012 23 milionů uživatelů internetu. Pornografické stránky, 

stránky s tematikou anti-monarchie a anti-vládní weby jsou předmětem filtrování. Stovky 

webových stránek byly blokovány armádou po převratu 2014.178 V roce 2013 vláda usilovala 

o změnu legislativy v případě počítačové kriminality, chtěla poskytnout orgánům vetší 

volnost k blokování webových stránek bez soudního povolení stejně jako Národní komise pro 

vysílání a telekomunikace, která navrhovala nařízení o mobilním obsahu. Asociace thajských 

novinářů a poskytovatelů online zpráv však protestovaly a tento odpor zabránil úsilí 

organizací v dalším omezování svobody médií a zasahováním do mediálního obsahu.179 

Online aktivita uživatelů je pod kontrolou Operačního centra kybernetické bezpečnosti, které 

bylo založeno v roce 2011 pod záštitou ministerstva informačních a komunikačních 

technologií. Napomáhá rychlejšímu blokování internetových stránek s nežádoucím obsahem a 

k tomuto není třeba soudního příkazu.180 

Thajsko má přes 67 milionů obyvatel, z toho používá internet 38 % populace181a 18 

milionů uživatelů sociálních sítí. We Are Social182183 tvrdí, že Thajsko je známo posedlostí 

sociálními sítěmi. Počet uživatelů internetu stále roste, sociální média budou hrát značnou roli 

ve vývoji průmyslových odvětví a ekonomického trhu v zemi184. Přístup k internetu mělo v 

roce 2013 v Thajsku 29 % a v roce 2015 58 % obyvatel. Náklady na internetové služby jsou 

poměrně vysoké, to je jeden z hlavních důvodů, proč domácnosti internetové připojení 

nemají. Cenové dostupnější je internet v mobilu, který dnes využívá téměř každý obyvatel 

Thajska. Ačkoli internet a sociální sítě obsahují rozmanitější obsahy debat než tradiční média, 

online autocenzura existuje, ba dokonce roste. Vláda a armáda kontroluje všechny komentáře 

a informace dostupné na sociálních sítích.185 Díky rozsáhlé kontrole a ostraze již bylo 

blokováno rozsáhlé spektrum webových stránek. Nejsou blokovány pouze thajské stránky, ale 

globálně dostupné stránky s negativním vlivem. Kontrola se zaměřuje především na sociální 

sítě Twitter a Facebook, které jsou v Thajsku hojně využívány – 18 milionů uživatelů 

Facebooku. Odnětí svobody hrozí každému, kdo sdílí anebo označí obsah urážející monarchii 
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jako „to se mi líbí“.186 Před vojenským převratem byla společnost rozdělována mezi příznivce 

a odpůrce vlády Yingluck Šinavatrové. Po převratu byli vojáci posláni do mediálních 

kanceláří a redakcí, aby kontrolovali a sledovali obsah a zajistili vysílání materiálů junty. 

Hodně stanic bylo uzavřeno, nicméně většina byla obnovena se zákazem diskuze o politice, s 

pouze roční licencí.187  

Metodologie výzkumu 

Empirický výzkum byl proveden v Thajsku pomocí kvalitativního přístupu, který 

Disman popisuje jako „nenumerické šetření a interpretaci sociální reality“.188 Data získaná 

kvalitativním přístupem není možno zobecnit jako u kvantitativního výzkumu, kterým naopak 

nelze zkoumat jádro problému. Odpovědi na otázky byly zjišťovány pomocí 

semistandardizovaného rozhovoru. „V takovém interview jsou otázky jasně a přesně (předem) 

formulovány a jsou kladeny obvykle stejným způsobem a v tomtéž pořadí. Tazatel podle 

odpovědi na základní otázku klade ještě další doplňující otázky, nechá respondenta odpověď 

rozvíjet a ptá se na detaily dalšími otázkami - sondami“.189 

Rozhovory s Thajci byly provedeny v thajském hlavním městě Bangkoku na univerzitě 

Chulalongkorn, na fakultě médií a masové komunikace, kde bylo osloveno 15 studentů. Dále 

byli osloveni tamní novináři, na které jsem získala kontakty během pobytu v Thajsku. S 

novináři probíhaly rozhovory přes internet – Skype. Výzkum byl prováděn od ledna 2014 do 

prosince 2015. Druhá část výzkumu se opírá o kvantitativní a kvalitativní obsahovou analýzu 

thajských anglicky psaných médií. Tato technika výzkumu mediálních obsahů patří k 

nejpoužívanějším. Hlavním rysem obsahové analýzy je kvantifikace vybraných jevů, které se 

vyskytují v obsahu, tyto jevy pak zařazuje do vybraných kategorií. Kvantitativní výzkum 

umožňuje zjistit četnost článků, které se ve sledovaném období týkaly tématu politické situace 

v Thajsku a královské rodiny. Údaje jsou následně zpracovávány za pomoci statistických 

operací a promítány do grafů a tabulek.190 Analýza zahrnuje i výzkum kvalitativní. 

Kvalitativní část je tvořena analýzou samotného obsahu článků. Cílem je najít témata, která se 

v textech vyskytují pravidelně, a sledovat, jak se změnila ve stanoveném časovém horizontu. 

Kritérium pro zařazení článku mezi zkoumané je výskyt klíčových slov „královská rodina“, 

                                                 
186 FREEDOMHOUSE, Freedom of the world, Thailand [online], 2013 
187 FREEDOMHOUSE, Freedom of press, Thailand [online], 2014 
188 DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2007 s. 285 
189 MAJEROVÁ, V., MAJER, E., Kvalitativní výzkum v sociologii venkova a zemědělství – část I. 1. 
vydání, 2. dotisk, Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze, s. 69 
190 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1., Praha: Portál, 2004, s. 76. 
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„král“, „korunní princ“, „královna“, „princezna“, či jejich jména, „veličenstvo“ a „Lèse 

majesté“ v titulku nebo obsahu. 

Výzkum byl proveden kvůli jazykové bariéře pouze s anglicky mluvícími respondenty 

a také obsahová analýza rozebírala pouze anglicky psané články. Respondenti mě 

upozorňovali, že Thajci mají problém s vyjádřením toho, co chtějí říct, pokud je to negativní 

či důležitá informace. Při rozhovorech s tím byla potíž, jelikož studenti často odpovídali 

slovem „nevím“ nebo raději mlčeli. Dle Parka a Kima191 Asiati z historického a kulturního 

diskurzu užívají nepřímou komunikaci, a je tedy pro Evropany či Američany obtížnější s nimi 

komunikovat, jelikož ti naopak používají přímý komunikační styl. Kulturní hodnoty tedy 

determinují styl vyjednávání a komunikace. 

Obsahová analýza 

Thajsko má několik celostátních deníků, dva vycházejí v anglickém jazyce, pět 

celostátních televizních stanic a tři celostátní radiové stanice. Thajské celostátní televizní 

stanice jsou vlastněny vládou nebo armádou. Vláda a armáda rovněž vlastní celostátní radiové 

stanice. Předmětem analýzy je deník Bangkok Post, který je psán v anglickém jazyce. 

Zvolenou oblastí analýzy jsou pouze obsahy online verze celostátního deníku. Pro tuto práci 

bylo zkoumané období od 15. prosince 2015 do 15. února 2016192. Kritériem výběru článků 

bylo použití výše zmíněných spojení v nadpise nebo obsahu daných článků. Tyto hodnoty 

byly prozkoumány a předmětem analýzy byly pouze články, které se týkaly členů thajské 

královské rodiny. Celkem vybraným kritériím odpovídalo 181 článků. Články o členech nebo 

královských rodinách jiných zemí byly vyselektovány. Bangkok Post, pokud publikoval 

články o jiných vládnoucích elitách, psal především o britské a brunejské královské rodině. O 

královské rodině jako celku Bangkok Post publikoval pouze dva články, a to v souvislosti 

s odsouzeným bývalým makléřem, který měl urazit na cti celou královskou rodinu. Druhý 

článek informoval o tom, že premiér hodnotí účasti na oslavných akcích krále jako jasný 

důkaz toho, že thajský lid ctí celou královskou rodinu. Z královské rodiny se nejvíc psalo o 

králi. Především v souvislosti s volbou nového buddhistického hlavního mnicha, jehož musí 

vláda králi představit. O tomto tématu bylo publikováno 13 článků. Deset článků psalo o králi 

v oslavujícím duchu, či články informovaly o událostech pořádaných na jeho počest a o 

oslavách například jeho narozenin či korunovace193. O jeho narozeninách bylo napsáno šest 

                                                 
191 Park, M-S. & Kim, M-S. Communication practices in Korea. Communication Quarterly, s. 47 
192 Starší články byly již nepřístupné, byly přesunuty do archivu Bangkok Postu. 
193 Thajský král je nejdéle panujícím králem na světě, je ve funkci od roku 1946. 
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článků za sledované období. Osm článků informovalo o cyklistickém závodě, který pořádal na 

počest svého otce korunní princ. 

Články o královně informovaly především o oslavách jejích narozenin – osm článků, 

o tom, že královna je patronkou mnohých organizací a angažuje se v charitativních akcích – 

šest článků. Královna také propaguje thajskou kulturu a folklor, o akcích pořádaných 

královnou či o výstavách, které mají veřejnost seznámit s jejím životem, bylo publikováno 

osm článků. O korunním princi bylo publikováno jen sedm článků. Jeden, který informoval o 

tom, že princ vyznamenal postiženého chlapce, který se zúčastnil jeho cyklistického závodu 

na počest krále, další dva články spojeny právě se závodem, který princ pořádal. Ostatní 

články se týkaly ceremonie za zesnulého hlavního mnicha, jehož pohřbu se princ zúčastnil 

v doprovodu svých sester princezen. O princeznách se psalo také v souvislosti s ceremonií 

k pohřbu zesnulého mnicha. Články pojící se s Lèse majesté byly především o skandálu, který 

postihl tamní vládu, která měla být údajně zkorumpovaná. Vláda obvinila protivládní 

aktivisty i z Lèse majesté. O tomto tématu bylo publikováno 18 článků. Bangkok Post 

informoval svoje čtenáře také o tom, že vláda zpřísnila tresty za porušení Lèse majesté. 

Dřívější patnáctileté odnětí svobody zvedla na třicetileté. Dalších deset článků se zabývalo 

kritikou amerického a britského velvyslance, kteří kritizují převážně délku odnětí svobody za 

porušení zákona a nepovažují Lèse majesté za pozitivní zákon. Ačkoli se k Lèse majesté 

vyjádřili hanlivě a dle thajské policie porušili zákon, mají stále diplomatickou ochranu a 

nemohou být stíháni. Jedenáct článků informovalo o odsouzení či obžalování občanů 

z porušení Lèse majesté.  

Charakteristika článků 

Články o královské rodině byly převážně informativní, zpravodajské. Samozřejmě 

žádný z nich neurážel žádného člena rodiny, neporušoval tedy Lèse majesté. Ve článcích 

se čtenáři mohli dozvědět o činnosti královské rodiny ve spojení s těmito tématy: 

1) Charita  – Králi, který podporuje charitu, byla přidělena medaile. Král je patronem 

mnoha nadací, naposledy založil nadaci pro lepší zdravotnictví, ke stému výročí 

narození svého otce. Dále král na prosby královny zaplatil renovaci vládní budovy, 

která se změnila v muzeum thajského folklóru. Královna podporuje a je patronkou 

několika nadací, především zdravotnických. Pomáhá nevidomým a ženám 

s rakovinou prsu. Výstavy, které jsou o královnině životě, posílají své výdělky 

rovněž na dobročinné účely. 

2) Narozeniny – Narozeniny krále či královny jsou v Thajsku velkou událostí. Články 

informovaly o tom, že země je během oslav 88. narozenin „vzhůru nohama“. Lidé 
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zpívají, pořádají průvody, ohňostroje. Korunní princ uspořádal „Závod pro otce“, 

kterého se zúčastnily stovky tisíc Thajců i cizinců. Král však byl v té době 

v nemocnici, jelikož měl zdravotní problémy, Bangkok Post informoval i o 

oslavách, které se děly před nemocnicí. Královna oslavy svých narozenin využívá 

k propagaci thajské kultury a podpoře charity. K narozeninám princezny byla 

zprovozněna webová stránka, na které je sbírka všech jejích uměleckých děl - 

keramika, fotografie, literatura, písně, kresby. O princezně se psalo, že je umělecky 

nadaná a zajímá ji kultura a filozofie. 

3) Ceremonie – Důležitou událostí, které se zúčastnili členové rodiny, byl pohřeb 

zesnulého hlavního mnicha. Tento pohřeb byl financován králem, který se jej 

ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit. 

4) Volba nového mnicha – V Thajsku převládá buddhistické náboženství, volba 

nového patriarchy je důležitým milníkem. Králi musí být představen kandidát, který 

je schválen premiérem. Premiér ale nevyslyšel radu buddhistických mnichů, kteří 

dle tradice jmenovali nejstaršího mnicha patriarchou. Premiér nechce 

kontroverzního mnicha představovat králi, jelikož měl v dřívějších letech úzké 

kontakty s problémovým opatem. Toto téma bylo nejčastějším ve spojitosti 

s králem. 

5) Kultura – Král je prezentovaný jako renesanční člověk, nadaný v několika oborech. 

Jeho skladby se hrály na festivalu vážné hudby, kde se sešly orchestry z celého 

světa. K narozeninám krále i královny byly pořádány kulturní akce, především 

hudebního rázu – korejská houslistka či bangkocký orchestr hráli k jeho 

narozeninám. O králi i královně byly pořádány výstavy, aby lidé mohli nahlédnout 

do jejich soukromého života prostřednictvím fotek. 

6) Královo zdraví – Jelikož je král skoro devadesátiletý, poslední dobou ho trápí 

zdraví. Thajci chodí k jeho nemocnici a přejí mu zdraví. Když nemocnici opustil, 

aby se po čtyřech měsících alespoň prošel, čekaly na něho stovky lidí. Bangkok Post 

informoval o jeho zdravotním stavu – horečky, záněty v koleni, na plicích, dýchací 

obtíže a špatné krevní testy. 

7) Král ův pes – Média informovala o úmrtí králova oblíbeného psa, Bangkok Post 

vydal tři články o jeho smrti a informoval, že se o psovi natáčí film. 

8) Královy nápady – Mnohokrát byly v článcích zmiňovány královy schopnosti 

a brilantní nápady. Například řešení sucha přehradou, ekonomické analýzy 

a filozofie, které by měly pomoct thajské ekonomice, a celkově zemi stát 
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se rozvinutou zemí. Pomáhal svými nápady v zemědělství (eco-smart model) 

a velmi se angažuje v trvale udržitelném rozvoji, jenž Thajsko začalo nově 

podporovat. Názory a nápady krále jsou součástí knihy o trvale udržitelném rozvoji 

od jiných autorů. Královu teorii o lepším zemědělství mohou děti vidět v kinech, je 

zpracovaná do dětského filmu.  

O členech královské rodiny se čtenáři dozvěděli pouze pozitivní zprávy. Novináři 

zdůrazňovali v článcích, jak výjimečný je především král. V článcích bylo často použito 

spojení „na počest“ a k „vyjádření úcty“. 

Články o Lèse majesté byly v korelaci s několika dalšími tématy. Byly často spojeny 

s jinými politickými kauzami a figurovalo v nich hodně jmen. Především se čtenáři deníku 

Bangkok Post dočetli o těchto tématech: 

1) Odsouzení za porušení Lèse majesté – V Thajsku proběhlo za sledované období 

několik kauz ohledně urážky majestátu a královské rodiny. Všechny případy 

se týkaly internetového zločinu. Bývalý makléř byl odsouzen k šesti letům vězení 

za urážku majestátu, na 32 let odnětí svobody byl odsouzen muž, který „dal Like“ 

k obrázku, na němž byl vyobrazený vykastrovaný král. Dále byla odsouzena žena, 

která pracovala jako editorka thajského časopisu. Její prací bylo kontrolovat 

příspěvky čtenářů online verze. Protože nestáhla negativní a urážející komentáře, 

byla odsouzena k osmi měsícům vězení a pokutě 20 000 bathů – 13 600 Kč, jelikož 

„pomáhala“ trestnému činu. Dále Bangkok Post informoval o lidech, kteří byli 

odsouzeni za kritizování vlády junty. Články uváděly i případy obžalovaných osob. 

Nejčastěji se mluvilo o muži, který byl obžalován za internetový zločin, urážku 

majestátu. V době, kdy měl zločin spáchat, však byl ve vězení. Veřejnost byla 

informována i o dvou úmrtích při vykonávání trestu. 

2) Lidská práva – Lèse majesté dle některých aktivistů ohrožuje lidská práva. Thajská 

komise pro lidská práva uvedla, že vzhledem ke kauzám o přestupcích Lèse majesté 

se úroveň ochrany lidských práv a jejich dodržování zhoršila. Dále Bangkok Post 

informoval o protestech protivládních aktivistů, kteří byli následně oproštěni viny 

za porušování Lèse majesté díky pomoci komise. V jednom publicistickém článku 

se autor vyjádřil k problematice lidských práv a Lèse majesté, vyzval čtenáře, aby 

řešili lidská práva a stmelili se. 

3) Velvyslanci – O Lèse majesté se psalo v deseti článcích spojených s kritikou tohoto 

zákona americkým a britským velvyslancem v Thajsku. Oba se vyjádřili k délce 

trestů a označili ji jako nepřiměřenou a kritizovali situaci lidských práv v zemi. 
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Podle policie je to trestným činem, nicméně velvyslanci mají imunitu. Vláda však 

navrhla disciplinární řízení. K tomuto se v komentáři vyjádřil čtenář, jehož názor 

byl publikován v článku. Komentář souhlasil s výroky velvyslance a bylo v něm 

tvrzení, že král v minulosti Lèse majesté také kritizoval, proto by mohl souhlasit 

s velvyslancovou kritikou zákona. 

4) Cenzura – S britským velvyslancem udělali thajští studenti studující v Británii 

rozhovor. Tento pětistránkový rozhovor měl být otištěn v ročním vydání časopisu 

asociace thajských elitních studentů, ale byl z čísla vymazán a studenti následně 

dostali lekci o autocenzuře. Během prosince 2015 byl třikrát vymazán článek 

z novin. Pokaždé se cenzura týkala mezinárodního vydání New York Times, kde 

bylo místo článků prázdné bílé místo. Články se týkaly stagnující thajské 

ekonomiky, rozebíraly chod královské kanceláře a toho, jak královská rodina 

nakládá s financemi. 

5) Korupce a aktivisté – Thajská vláda čelila velkým problémům s aktivisty, jelikož 

několik thajských studentů protestovalo proti vládě. O protestech a aktivistech bylo 

vydáno 18 článků. Dle nich je vláda v čele s premiérem a jeho manželkou 

zkorumpovaná. Studenti protestovali kvůli ceně nového parku vybudovaného 

u armádní budovy. Byli zatčeni, jelikož u nich prý byly nalezeny materiály 

usvědčující je z porušení Lèse majesté. Aktivisté byli z porušení Lèse majesté 

obviněni a někteří zadrženi. Jeden z nich odletěl do zahraničí a požádal o azyl. 

Jedna z aktivistek žádala o zrušení provizorního „vězení“ v armádní budově, kde 

údajně zemřeli dva zadržení z předchozích případů porušení zákona o ochraně 

majestátu. 

6) Změna délky trestu – Od převratu v květnu 2014 bylo za porušení Lèse majesté 

stíháno minimálně 61 lidí. Nynější vláda junty však nastavila vyšší tresty za 

porušení tohoto zákona. O dvojnásobném navýšení horní hranice počtu let odnětí 

svobody se psalo v pěti článcích za sledované období. K až třicetiletým trestům za 

urážku majestátu se negativně vyjádřil americký velvyslanec. 

Obsahová analýza této studie byla provedena na vzorku 181 článků, které se týkaly 

královské rodiny a zákona Lèse majesté, který má tuto rodinu chránit od urážek na cti a od 

ohrožení pomluvami. Byly zkoumány články z anglicky psaného deníku Bangkok Post, který 

je nejčtenějším anglicky psaným médiem a má svou online verzi. 

Webmasteři jsou povinni kontrolovat příspěvky čtenářů, ačkoliv je na každém stránce 

deníku čtenář varován, aby neporušoval Lèse majesté, pokud webmaster ponechá hanlivý 
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článek, je to bráno jako přestupek a pracovník deníku může být potrestán obdobně, jako 

kdyby se porušení Lèse majesté dopustil sám. Články byly v naprosté většině publicistické, 

přes 95 % a nejvíce se v nich skloňovalo královo jméno. O králi se psalo ve spojitosti s 

charitou, oslavami jeho narozenin či osoby samotné, vyjadřování cti a respektu ale i o jeho 

povinnostech – pohřeb zesnulého mnicha, volba nového hlavního buddhistického mnicha. O 

královně se psalo v souvislosti s jejími narozeninami, charitou a kulturními akcemi, v nichž se 

velmi angažuje a snaží se propagovat thajský folklor. O dětech královského páru Bangkok 

Post v porovnání s rodiči publikoval článků podstatně méně. Korunní princ pořádal 

cyklistický „Závod pro otce“, o kterém bylo napsáno deset článků a který byl považován za 

projev úcty královské rodině, jelikož se ho účastnily stovky tisíc lidí. Princezny a jejich život 

medializovaný v Bangkok Post takřka není. Ve výzkumném vzorku se o nich psalo pouze v 

souvislosti s pohřbem zesnulého mnicha, jenž byl sponzorován královskou rodinou a na 

počest jedné z princezen byl k jejím narozeninám zprovozněn web o jejím životě a nadání. O 

Lèse majesté Bangkok Post otiskl srovnatelné množství článků jako o králi. V Thajsku 

proběhlo za sledované období několik kauz ohledně urážky majestátu a královské rodiny. 

Všechny případy se týkaly internetového zločinu. Bangkok Post informoval o trestech a 

průběhu soudních řízení spojených s tímto tématem, o situaci lidských práv v zemi, zvýšení 

trestů za porušení tohoto zákona a o kauzách amerického a britského velvyslance, kteří tyto 

skutečnosti kritizovali. Mediální obraz thajské královské rodiny je tedy velmi idealizovaný, 

jelikož lidé nemají žádné negativní informace, ale zároveň přibývá případů Lèse majesté, 

urážky majestátu. 

Analýza rozhovorů se studenty 

Se studenty byl navázán kontakt při návštěvě thajské metropole. Šlo o thajskou 

mládež, která byla poměrně tichá a velmi stydlivá. Nejprve byl osloven jeden student, který 

se pohyboval po exteriéru fakulty, ten následně kontaktoval spolužáky, kteří souhlasili 

s poskytnutím rozhovorů. 

Identifika ční tabulka - studenti 

Jméno Příjmení Věk Pohlaví 

Aekraphong S. 23 Muž 

Akihiro N. 23 Muž 

Dissaya K. 22 Žena 

Gonthorn P. 22 Muž 

Guayteaw neuvedeno 22 Muž 
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Kiritchnut neuvedeno 23 Muž 

Nattamon S. 21 Žena 

Noon neuvedeno 22 Muž 

Pornchanok P. 23 Muž 

Proud neuvedeno 22 Žena 

Sangkaras W. 22 Muž 

Sasisha D. 22 Žena 

Supon S. 22 Muž 

Tanyaluck S. 22 Žena 

Thammorory S. 21 Žena 

 

Bylo v zásadě těžké získat odpovědi, jelikož respondenti někdy odpovídali jednou 

větou či slovem „nevím“. Sběr dat probíhal během večerních hodin, kdy studenti pracovali 

na společném projektu v prostorách školy. Patnácti studentům bylo položeno dvanáct otázek.  

Současná podoba médií je studenty vnímána sice rozdílně, nicméně nikdo 

z respondentů se k ní nevyjádřil kladně. Mediální situaci studentky označily jako soap operu, 

hlavním důvodem je plytký a nezajímavý obsah sdělení. „Naše zprávy jsou spíš upovídané, 

než jasné a přímočaré a to často vede k nedorozuměním“ (Proud). Většina respondentů 

uvedla, že je to zakotveno v thajské kultuře, jelikož Thajci nedokážou být přímí či otevření. 

Studentům přijde, že média jsou orientována na zisk a že jsou ovlivňována svými inzerenty, 

kteří určují, o čem se má psát, aniž by reflektovala to, co je opravdu důležité a zajímavé. „Zdá 

se mi, že lidé mají tendenci věnovat pozornost pár vybraným tématům. Například jakési 

mystické záhady a celebrity“ (Dissaya). Osm respondentů uvedlo, že tamní média nejsou 

svobodná, jelikož jsou ovlivňována především vládou, které slouží. Jako další ovlivňující 

faktory uvedli vojáky a investory. „Pokud mám naše média popsat tím nejpřímočařejším 

způsobem, řekl bych, že jsou až moc ovládána vládou“ (Gonthorn). Pouze dva studenti 

označili média jako svobodná, zbytek respondentů je uvedl jako povětšinou nesvobodná či 

rozhodně nesvobodná. „Vše je cenzurováno a filtrováno podle toho, co je adekvátní a vhodné 

k prezentování Thajcům, a to se především týká politických témat“ (Noon). Média jsou dle 

respondentů ovlivňována především politiky, vládou, organizacemi a podnikateli. 

Respondenti s touto situací nesouhlasí. Thajský lid by podle nich měl mít právo získávat 

pravdivé zprávy. Thajci by měli vědět, co se doopravdy v jejich zemi děje. „Je jasné, že jsou 

naše média filtrována a hlídána současnou vládou, vůči které nemám žádné jiné výhrady a 

musím říct, že je mi sympatičtější, než vláda předchozí“ (Dissaya) 



 Svoboda médií v Thajsku 

 

 
101 

Celkově se situace médií studentům nelíbí, jelikož média ovlivňují veřejné mínění, 

a proto by šířené informace měly být pravdivé, věrohodné a objektivní. Dle respondentů 

thajský lid neví, co se v zemi opravdu děje a získává pouze ty informace, které vláda dovolí 

medializovat, pokud však lidé nehledají v zahraničních zdrojích. Média se zabývají podle nich 

„nedůležitými“ tématy, kvůli kterým je veřejnost roztržitá a nezajímá se o důležité události. 

„Naše média se snaží zaslepit lidi a navést je, aby viděli jen to, co média chtějí, aby viděli“ 

(Aekraphong). Studenti jako nejdůležitější thajské médium považují internet a sociální média 

díky své dostupnosti a schopnosti spojit okamžitě uživatele. Internet dle respondentů 

umožňuje lidem sdílet svoje názory na získávané informace a lepší rozhled. „Lidé se ale musí 

ještě hodně učit a pochopit, jak je internet mocný“ (Aekraphong). Dále byla také často 

zmiňována televize, která je dle Thajců hlavním informačním kanálem. Sedm respondentů se 

cítí být ještě v té „klasické“ skupině lidí, která věří nejvíce televizi. Přístup k televizním 

zprávám má v podstatě každý, televize nabízí informaci s obrazem dohromady, což podle 

studentů zjednodušuje přijímání informace. Většina respondentů uvedla, že v celém Thajsku 

je nejdůležitějším médiem televize, protože ji většina lidí má doma či k ní má lehký přístup, 

starší generace internet nevyužívá. Jeden respondent jako nejdůležitější thajský zdroj 

informací uvedl noviny a jeden uvedl internet.  

Dalším tématem rozhovoru byla žurnalistika. Respondenti vnímají thajského žurnalistu 

jako člověka, který zastává roli gatekeepera, hlídacího psa, a zároveň dává veřejnosti 

odpovědi na otázky a zaručuje přístup k pravdivým informacím. Dle mnohých je však jeho 

práce narušována třetími stranami. Vidím thajské novináře „jako lidi, kteří by chtěli 

reflektovat pravdu a informovat veřejnost jak nejlépe dovedou. Bohužel je nad nimi 

dominantní třetí strana, která tomu určitým způsobem zabraňuje“ (Sasisha) či „jako člověka, 

který prezentuje informace a zprávy, které již byly zkontrolovány či dokonce upraveny někým 

jiným“  (Supon). Studenti dále uvádějí, že novináři často „obětují vše, aby se dostali 

k informacím, které jim vydělají peníze nebo získají prestiž, aniž by se ohlíželi na ostatní a na 

to, co je správné. Bohužel těchto je až příliš. (Dissaya) 

Respondenti vidí svobodu médií jako možnost umožnit přístup lidem ke všem 

pravdivým informacím a zároveň reflektovat tyto pravdivé informace. Novináři by se podle 

nich neměli bát kontroly či trestů za to, že odvádějí spravedlivou práci a nebudou „se muset 

pohybovat skrytě jako partyzáni“ (Supon). Zprávy by měly být morální etické a neubližovat 

nikomu. To dle nich pramení ze svobody projevu. „Svoboda je vždy nejlepším řešením, ale 

mnoho médií ji tady interpretují nesprávným způsobem. Místo toho, že by tento pojem 

znamenal svobodu v získávání pravdivých informací, tato média tvrdí, že svoboda je právo 
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zasahovat do soukromí ostatních“ (Tanyaluck). Většina studentů uvedla, že chtějí zpřístupnit 

veřejnosti pravdivé informace a změnit systém, jakým je nyní veřejnost informována a 

manipulována a proto se přihlásili ke studiu žurnalistiky. Někteří uváděli, že by chtěli 

v budoucnosti pracovat v PR, někteří v televizi, magazínech, novinách, reklamě, sociálních 

médiích, i ve filmu. Někteří vidí svoje studium jako investici do budoucna, jelikož je to 

zajímavý obor, doufají, že jednou budou moct pravdivě veřejnost informovat a že se dostanou 

na zajímavá místa a k zajímavým informacím. Zároveň si uvědomují, že jsou schopni kriticky 

zhodnotit ty informace, které se k nim dostanou. Někteří berou žurnalistiku jako svůj sen, jiní 

jako poslání zlepšit situaci v Thajsku. „Na žurnalistice miluji, že mě učí nové věci. Mohu 

sdílet svoje zážitky a nabyté zkušenosti a vědění“ (Gonthorn). 

Se studenty jsem mluvila také o vývoji médií. Dle respondentů jsou současná média 

rychlejší a důvěryhodnější, digitalizovaná. Informace se šíří rychleji a je zde možnost 

obousměrné komunikace. Dle dvou respondentů jsou více orientována na zisk. Největší 

změnou je podle všech internet a s ním sociální média, která vytlačují tradiční média. „V 

dnešní době jsou média více neopatrná a nedbají důsledků, které mohou zapříčinit tím, co 

napíšou či odvysílají“ (Gonthorn) Respondenti uvedli, že čekají další vývoj médií především 

po technické stránce, kdy se média budou nadále modernizovat, digitalizovat a postupně 

přejdou do online formy, která je rychlejší a rozšiřuje se velmi rychle čili že internet a televize 

se stanou nejdůležitějšími zdroji informací na úkor tisku. Dále by si přáli, aby se obsah 

změnila na více transparentní a pravdivý. Někteří si ovšem nejsou jisti, jestli je to v Thajsku 

možné. Někteří očekávají svobodu projevu, konec zákazům a regulacím a další vývoj 

obousměrné komunikace. „Lidé se musí ještě hodně naučit o moci médií. Byl bych šťastný, 

kdyby naše média respektovala ostatní lidi a především podávala důležité zprávy“ 

(Tanyaluck).  

Respondenti uvedli, že média v Thajsku nejsou dostatečně informativní. Několikrát je 

nazvali soap operou, kde je více senzace a emocí než důležitých a objektivních informací. 

Dávají to za vinu i své kultuře – nedokážou říct věci jednoduše a přímo. Všichni respondenti 

uvedli, že by média měla být více pravdomluvná, objektivní, spravedlivá a bez předsudků, 

a že by měla poskytovat mnohem více informací. Také se zmiňovali o etice a morálnosti 

zpráv a o ochraně soukromí především na sociálních sítích. Dle některých respondentů by i 

lidé měli změnit přístup v užívání médií, jelikož skoro každý může do světa vypustit jakousi 

zprávu, která může mít negativní dopady. „V médiích by se měli pohybovat pouze lidé, kteří 

mají znalosti v oboru. Lidé, kteří tento obor studují nebo vystudovali, aby mohli vyvíjet a 

zlepšit úroveň masové komunikace“ (Kritchanut). Dále respondenti uvedli, že profesionálové, 
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kteří pracují v médiích, by se neměli bát postihu za dobře odvedenou práci. „V médiích by se 

měla prosadit mladá generace lidí, kteří by do nich vnesli důležitější věci než pomluvy a 

celebrity. Zábava samozřejmě lidem pomáhá, ale země nefunguje na základě zábavy“ 

(Dissaya).  

Analýza rozhovorů s novináři 

S novináři byly vedeny otevřené rozhovory pomocí programu Skype, respondenti byli 

velmi sdílní. Kontakty byly získány díky navázaným vztahům během měsíčního pobytu 

v jihovýchodní Asii. Vzhledem k situaci a thajským zákonům si někteří respondenti nepřáli 

uvádět svá příjmení. 

Identifika ční tabulka – novináři 

Jméno Příjmení Věk Pohlaví 

Pong P. 28 Muž 

Ret K. 25 Muž 

Surachetch P. 26 Muž 

Thanakorn I. 24 Muž 

Topper W. 26 Muž 

 

Respondenti se shodli, že současná vláda junty není demokratická. Nazývají 

ji diktaturou, která nastavila nová pravidla, ale ne zákony. Samozřejmě se tato situace 

reflektuje i v médiích. Respondenti byli z této situace skleslí a tvrdili, že se jako občané necítí 

dobře, jelikož „v Thajsku již nevládne demokracie“ (Ret). O současné situaci médií tvrdí, že je 

ještě horší, než situace za vlády bývalé premiérky Yingluck Shinawatrové. „Pokud kritizuješ 

královskou rodinu, pošlou tě do vězení, na to je zákon“ (Pong) „a nyní k tomu přibylo i to, že 

nesmíš kritizovat ani vládu. Jakmile někdo kritizuje nebo je třeba investigativní novinář, 

klidně ho unesou a vyptávají se na jeho názory, zmizí klidně na týden“ (Suracheth).  

Novináři se shodují, že lidé na venkově stále věří tomu, co slyší a vidí v televizi. 

Ačkoliv vláda vlastní televizní stanice a je vysíláno jen to, co vládu ukazuje v dobrém světle, 

ačkoliv je to jen část pravdivého obrazu země anebo lež. „Vesničani jsou OK s tím, že není 

demokracie“ (Suracheth). Novináři tvrdí, že kritizovat vládu se smí jen okrajově, nesmí se 

jmenovat a veřejnost je upozorňována, že kritika vlády není dobrá. „Pamatuju si, že před pár 

měsíci bylo v televizi řečeno, že někdo194 z vlády byl zkorumpován a že se ztratily peníze při 

výstavbě parku, který nemohl stát tolik, kolik politici říkají, že stál“ (Pong). V televizi se lidé 

                                                 
194 Na slovo „někdo“ dal velký důraz 
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doslechnou, že „vládu nemůžeme kritizovat, ale lidé mají právo a chtějí vědět, za co jsou 

utráceny peníze z daní“(Suracheth). Dle respondentů vláda cenzuruje i zahraniční média, 

která se dostanou k thajským médiím – „Vid ěl jsem otištěný článek, myslím si, že z New York 

Times, a byla v něm bílá místa, někdo prostě vymazal to, co se nehodilo“ (Thanakorn). Dle 

respondentů politická situace neovlivňuje všechny žurnalisty. Například fotoreportéři nejsou 

ničím vázání. „Já doufám, že svoboda médií bude v budoucnu lépe chráněna a budoucí 

novináři budou chtít pomoct zemi tuto situaci zlepšit“ (Pong). Práce žurnalisty je dle 

respondentů především o odhalování pravdy, nicméně vláda jim právě tu nejdůležitější složku 

práce znesnadňuje. Otázka autocenzury zůstala v podstatě nezodpovězena, jelikož nikdo 

z respondentů nevěděl, co tento termín znamená. Ani po vysvětlení se k tomuto tématu dále 

nevyjadřovali. 

Ačkoliv je zakázáno o členech královské rodiny past negativně, novináři vypověděli, 

že královská rodina je pro Thajce „tradiční senzací“. Jelikož je královská rodina u moci velmi 

dlouhou dobu, lidé jsou na ní prakticky závislí. Lidé se naučili oddělovat krále a královskou 

rodinu od vlády, jelikož král nemá pravomoc vládu odvolat či vstupovat do jednání. Zatímco 

respondenti nebyli schopni říct, zda většina Thajců souhlasí se současnou vládou země, jsou 

si jisti, že královskou rodinu má v oblibě naprostá většina thajské populace. „Lidé by měli 

vědět i špatné věci o královské rodině“ (Suracheth). Respondenti nesouhlasí s tím, že je 

zákonem upravováno to, co může být medializováno a co ne, nicméně se snažili vysvětlit, že 

v Thajsku je ještě „jiná doba“ – „musíš pochopit, že jsme rozvojová země, v něčem jsme o 

krok pozadu“ (Pong). „Žijeme v tom, že se to nesmí, asi to někdo nevnímá jako tak zásadní 

věc“ (Topper). 

Respondenti vyjádřili obavy nad tím, jak se bude vyvíjet dál mediální obraz krále 

a ačkoliv tvrdili, že veřejnost ho zbožňuje, vyskytují se i tací, kteří o jeho bezchybnosti 

pochybují. „V ětšina lidí se bojí, co přinese jeho nástupce. Náš král je už hodně starý a někdo 

si myslí, že už není dost dobrý, ačkoliv se o tom nikde nedozví. Lidé si myslí, že by mohl něco 

pokazit (Suracheth). Respondenti vnímají tlak médií a vlády na veřejnost, pokud jde 

o královskou rodinu „když má například král narozeniny, máme státní svátek, lidé ho 

oslavují, ale neprodává se alkohol, já bych si na něho třeba dal pivo, ale nepotřebuji celý den 

jásat, že má narozeniny“ (Topper). V médiích se veřejnost dozví nejvíc o králi, který je 

nazýván jako „otec“. Thajci ho obecně mají rádi a respektují ho. „Nejradši mám krále, stejně 

jako já studoval zemědělství. Jednou jsem ho viděl u nás ve městě, ze kterého pocházím, 

mluvil tam o udržitelném rozvoji a to mi bylo velmi sympatické“ (Pong). „Král hodně cestuje 
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a snaží se lidem pomoci k lepšímu životu, jezdí do hor, aby věděl, jak jeho lidé hospodaří a 

žijí (Suracheth).  

Závěr 

Tato práce se zabývala svobodou médií v Thajsku. Práce byla rozdělena na dvě části: 

teoretickou a praktickou. V teoretické části byl definován pojem médium a jeho formy, byl 

vysvětlen proces výběru publikovaných článků pomocí teorie gatekeepingu a teorie 

zpravodajských hodnot a agenda setting. Prvně jmenovaná nastoluje myšlenku, že v každé 

mediální organizaci působí někdo, kdo má rozhodovací moc v otázce, co se stane 

publikovanou zprávou, projde tzv. bránou (angl. „gate“), a co nebude mediálně zpracováno. 

Ne každá událost má stejnou šanci stát se zprávou. Podle teorie zpravodajských hodnot musí 

každá událost splňovat určité vlastnosti, aby se mohla stát zprávou. Jelikož média mají 

obrovský vliv na přemýšlení, chování, postoje a názory jednotlivce a společnosti, je potřeba, 

aby instituce médií poskytovala pravdu a sloužila k veřejnému dobru. Teoretická část také 

popisuje thajský mediální trh. 

Obsahová analýza thajského anglicky psaného deníku Bangkok Post vyhodnotila 

články pozitivně či neutrálně se vyjadřující o členech královské rodiny, většinou 

s vyjádřeným respektem a úctou. Informovaly o oslavách k příležitostem životních událostí 

krále či královny, informovaly o jejich životě, štědrosti a o tom, jak lidé tyto události sdílí se 

svými panovníky. Čtenáři Bangkok Post se dočetli i o povinnostech krále a ostatních členů 

rodiny. V Thajsku proběhlo za sledované období několik kauz týkajících se urážky majestátu 

a královské rodiny. Všechny případy se týkaly online článků či komentářů zločinu. Bangkok 

Post informoval o trestech a průběhu soudních řízení spojených s tímto tématem, o situaci 

lidských práv v zemi, zvýšení trestů za porušení tohoto zákona a o kauzách amerického a 

britského velvyslance, kteří tyto skutečnosti kritizovali. O tomto tématu se tedy v Thajsku 

mluví a téma samotné nepodléhá cenzuře. Pro analýzu bylo přečteno celkem 181 článků 

vydaných od 15. prosince 2015 do 15. února 2016. Tyto články byly vyhledávány pomocí 

klíčových slov spojených s královskou rodinou a zákonem, který chrání majestát před 

urážkou, Lèse majesté. Dále byly provedeny polostrukturované rozhovory s dvaceti 

respondenty. Dotazováni byli studenti žurnalistiky na fakultě masové komunikace na 

univerzitě Chulalongkorn v Bangkoku a thajští žurnalisté. 

Respondenti se celkově o situaci thajských médií vyjadřovali negativně. Naprostá 

většina (osmnáct z dvaceti) respondentů vnímá média jako instituci ovládanou třetí stranou, a 

to zejména vládou. Respondenti si uvědomují, že vláda má nad médii moc a kritizují to. Dle 
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respondentů potřebují být thajská média víc transparentní a měla by podávat důležitější 

informace, jelikož veřejnost má právo dozvědět se, co se opravdu v zemi děje. Novináři by 

tedy měli přinášet pravdivé informace a neměli by se za svoji dobře odvedenou práci bát 

trestu odnětí svobody či pokuty. Respondenti uvedli, že vláda dovoluje vysílat či otisknout 

pouze pozitivní zprávy o chodu země, proto lidé této vládě věří a podporují ji, i když není 

demokratická. Míra svobody médií v Thajsku je ovlivňována zákony a politickou situací 

země, thajská média tedy nejsou svobodná. Výsledky výzkumu se shodují s teoretickou částí 

práce. 
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Abstract 

This dissertation wants to introduce to the reader the culture specifics of South Korea and 
their influence on communication with Czech who live in Korea. The reader can find here a 
basic data about South Korea. Next part introduce some elementary differences in thinking 
between people from western and eastern civilization circles. There are also mentioned 
problems which are problems in communication. Last part of the work is focused on Czech 
Buddhist monks in Korean temples. In order to fully understand this part, it comes with a 
documentary film which looks differently on this issue.  
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Úvod 

V dnešní době stále silněji nabývá na významu porozumění korejské195 kultuře 

a způsobu komunikace, jelikož zájem Korejců o Českou republiku neustále vzrůstá. 

V opačném směru je zatím zájem opatrnější, ale také zde je patrný rychle rostoucí trend. První 

český podpis dohody o strategickém partnerství v Asii je toho dobrým důkazem.196 

V době, kdy je možné se přesouvat po celém světě v řádu hodin, se vzdálenosti 

neustále zkracují. Tato překážka se proto již dávno stala téměř bezvýznamným problémem 

pro komunikaci. Kulturní rozdíly rychlejšími letadly či jinými dopravními prostředky ovšem 

nelze zmenšit. Jediné jak lze tuto bariéru překonat, je tolerance a především znalost kulturních 

specifik, zvyků a způsobů chování. Tato práce nemůže nikoho naučit toleranci, ale pokusí se 

přiblížit korejskou kulturu a upozornit na problémy při každodenním kontaktu s ní. 

                                                 
195 Pro zachování přehlednosti: pokud není výslovně uvedeno jinak, je Koreou míněna Korejská republika (Jižní 
Korea). 
196 Dokument podepsali český předseda vlády Bohuslav Sobotka a prezidentka Korejské republiky Park Geun-
hye 26. 2. 2015 v Soulu. 
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Pojmy západní a východní kultura197 

Kde začíná západní či jiná kultura? To je otázka, na kterou různí autoři odpovídají 

trochu jinak. Bude proto dobré si tyto pojmy vymezit. Příkladem autora, který klasifikoval 

svět do různých civilizačních proudů, je Huntington. Podle něho patří Česká republika 

k západní civilizaci. K té řadí severní Ameriku, Austrálii, Nový Zéland a většinu evropských 

států. Ty evropské státy, kde převažuje obyvatelstvo pravoslavného vyznání, již řadí 

k civilizaci ortodoxní. Takovéto vymezení odpovídá i této práci. 

U východní kultury se ale od tohoto autora mírně odchýlíme a zvolíme si vlastní 

definici. To převážně z důvodu, že hodně prací porovnávajících západ s východem, sledují 

kulturu v zemích Japonska, Koreje, Číny a Taiwanu, která je brána jako protipól k západu. 

Huntington ve svém Střetu civilizací198 vymezuje východní svět jako rozsáhlou oblast 

sestávající se z buddhistických, čínských a muslimských oblastí. Jako samostatné sem 

přiřazuje také Japonsko. Tato práce, z již zmíněných důvodů, omezí pojem východ pouze na 

Japonsko, obě Koreje, Taiwan a Čínu. 

Tyto země sdílejí společné hodnoty založené na konfuciánském učení. Společně 

s vlivem buddhismu se jedná o dva významné vlivy, které utvářely a utvářejí každodennost, 

jejíž důležitou součástí je komunikace. Dání těchto zemí dohromady můžeme ospravedlnit 

i vysokou mírou spolupráce a formováním se do různých hnutí.199,200 

České povědomí o Koreji 

Obecné povědomí o Koreji je u nás silně ovlivňováno médii. To, že máme většinu 

informací o dalekých zemích pouze z médií, je vcelku běžná věc. Vede ale ke zkreslování 

pohledu na danou zemi (oblast). V našem případě může být ukázkou tohoto zkreslení to, že se 

v médiích vyskytují články pojednávající převážně o problémech ohledně KLDR. To je 

narušeno, pouze pokud se stane něco celosvětově mimořádného v Jižní Koreji.201 Jako 

ilustrační příklad toho, co se dostává ke čtenářům českých médií, poslouží bezplatná 

internetová verze Lidových novin. V období mezi 13. 6. 2014 a 13. 6. 2015 se témata článků 

                                                 
197 Pro zjednodušení budeme někdy používat pouze pojmy východ a západ. 
198 HUNTINGTON, Samuel P. Střet civilizací: boj kultur a proměna světového řádu. Vyd. 1. V Praze: Rybka 
Publishers, 2001, 447 s. ISBN 80-861-8249-5. 
199 Jedná se o Trilateral Cooperation Secretariat. 
Jestli je součástí této asociace i Taiwan je diskutabilní. Oficiálně se o něm nemluví, to ale může být způsobeno 
tím, že stále není Čínou uznán a je považován za její součást. Nás ovšem nezajímají geopolitické dohady 
zúčastněných zemí, ale jejich kultura. Můžeme proto tento problém nechat otevřený. Tento sekretariát slouží 
pouze jako ukázka toho, že mezi těmito zeměmi existuje i jiné pojítko než historické.  
200KLDR, neboli Severní Korea, nebude díky své izolovanosti a specifičnosti v této práci reflektována, i když 
historicky a kulturně by do námi vymezeného okruhu měla patřit. 
201 Například potopení Trajektu Sewol (16. 4. 2014) na kterém zemřelo 304 lidí, převážně dětí. Nebo vypuknutí 
epidemie MERS (jaro 2015). 
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v rubrice „Jižní Korea“ věnují převážně202 problematice KLDR (Jižní Korea, Lidovky). 

V samostatné kategorii „Severní Korea“ je dalších 99 článků (Severní Korea, Lidovky). 

Za dané období máme v sekci „Jižní Korea“ 21 článků o KLDR a 14 týkajících se čistě Jižní 

Koreje. Z toho jsou 2 o nákaze MERS a 3 o tragickém potopení trajektu Sewol. Pouhých 9 se 

týká normálního dění v této zemi.203  

 
Obrázek 4 – všudypřítomné tryzny za oběti na trajektu Sewol, archiv autora 

 

Z ukázky je patrné, že máme poměrně dost informací o Koreji, ale převážná většina 

z nich se týká problematického vztahu s KLDR. Tato situace velmi zkresluje pohled na tuto 

oblast, a proto budou některé následující části, které popisují reálie rozsáhlejší. Snahou je 

popsat fakta, která souvisejí s tím, co formovalo a formuje korejskou kulturu. Nebudou zde 

ovšem do podrobností popisovány a vysvětlovány takové věci, jako například buddhismus, 

konfucianismus atp. Vysvětlíme si pouze některé jejich prvky, které jsou důležité pro 

porozumění problémům komunikace. 

Obecné údaje o Koreji 

Geografie. Korea se svými 99 392 km2 není o moc větší než Česká republika. Pokud ovšem 

nebudeme započítávat vodní plochu a velké množství neobydlených skalních ostrovů. 

Nejlepší představu poskytne následující mapa. 

                                                 
202 Jedná se o 60% všech článků. Je také nutné upozornit, že do toho není zahrnuta rubrika „Severní Korea“. 
203Toto jsou nadpisy článků, které zmiňují čistě jižní Koreu (bez, KLDR, MERS a Sewolu):  
Asijské velmoci prolamují ledy. Sešli se zástupci Číny, Japonska a Koreji (21. 3. 2015) 
Útočník napadl velvyslance USA v Soulu. Volal po sjednocení Korejí (5. 3. 2015) 
Rychlodráhu na letiště by mohli postavit Korejci, říká Ťok (26. 2. 2015) 
Jihokorejský voják, který zabil 5 kolegů a další zranil, dostal trest smrti (3. 2. 2015) 
Hackeři napadli provozovatele korejských jaderných elektráren (22. 12. 2014) 
Surová šikana zabila mladého vojína. Viník půjde na 45 let za mříže (30. 10. 2014) 
Mobily Samsung netáhnou. Zisk firmy se opět propadl a je nejhorší za 3 roky (30. 4. 2014) 
Korejské babičky se živí prostitucí. Potomci se o ně nepostarají (29. 6. 2014) 
Zabil své kolegy. Pak se korejský voják pokusil zastřelit i sebe (26. 6. 2014). 
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Obrázek 5 – vlastní zpracování na základě webu thetruesize.com 
(The true size, 2016). 

Terénní členění je ale diametrálně odlišné od toho, které je u nás. Při prostém pohledu 

na reliéf se dají poměrně snadno vysvětlit některé věci pro Koreu typické. Například vznik 

velkých aglomerací (velké procento území tvoří neobydlené hory). Detailnějšímu porozumění 

poslouží pár čísel. Zalesněno je 65 % území plochy země204, 21 % území se obdělává205. 

Podle americké CIA jsou tato čísla o něco menší (63,9 % a 18,1 %)206. To ale můžeme přičíst 

na vrub tomu, že údaje z encyklopedie Diderot jsou z roku 1991, zatímco CIA má údaje 

z roku 2011. Tento rozdíl může ukazovat na pomalé odlesňování a snižování využívané 

plochy pro zemědělství nebo se dá interpretovat jinou metodikou výpočtu. Hlavní informací, 

kterou z toho vyčteme je, že všichni obyvatelé Jižní Koreje se soustřeďují na pouhých cca 

14 % území.207 Pro lepší představu to odpovídá zhruba rozloze území Středočeského a 

Libereckého kraje.208 Na tomto území ale žije pětinásobně více obyvatel než v celé České 

republice dohromady. 

Součástí Koreje je i mnoho ostrovů při pobřeží. Největší z nich je ostrov Jeju.209 Mezi 

ním a pevninou je velmi silný proud. Tento fakt dlouho znesnadňoval intenzivnější kontakt 

mezi pevninskou Koreou a tímto ostrovem. Díky tomu je kulturní prostředí tohoto ostrova 

trochu jiné než v pevninské Koreji. Určitou zajímavostí je, že nejvyšší hora Koreje – Hallasan 

se nachází právě zde (1950 m). Nejen díky této hoře je Jeju nejvyhledávanějším turistickým 

cílem Korejců. Důkazem obliby tohoto ostrova je i to, že linka mezi Soulem a Jeju byla 

v letech 2011 a 2012 nejvytíženějším leteckým spojením na světě. Pro rok 2014 byla tato 

                                                 
204 Výpočet vychází z rozlohy země bez započítání vodní plochy. To znamená bez cca 2800 km2. 
205 Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích. Praha: Nakladatelský dům OP, 1996, 4 sv. Encyklopedie 
Diderot. ISBN 80-858-4117-7, s. 512. 
206 Korea, South. In: The world factbook [online]. CIA [cit. 2016-02-18]. Dostupné z: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ks.html 
207 14 % z rozlohy země Koreje je cca 13 550 km2. 
208 Středočeský a Liberecký kraj mají dohromady rozlohu 14 000 km2. 
209 Často se setkáme s názvem Jeju-do. Koncovka „do“ v korejštině vyjadřuje ostrov. 
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linka klasifikována jako druhá, hned po spojení mezi Sapporem a Tokiem. Pro lepší představu 

můžeme říci, že na tuto cestu se v průměru vypraví letadlo každých 7 minut. Tato letadla 

denně přepraví bezmála 38 000 lidí210211. 

 

Obyvatelstvo. Lidé se do Koreje dostali původně ze severu nejpozději ve 3 století př. n. l. Od 

té doby se vytvářelo jednotné korejské etnikum.212 S procentem Korejců dosahujícím více jak 

97 % je Korea velmi homogenní zemí. Pokud se blíže podíváme na populační statistiky, 

zjistíme, že procento etnických Korejců je ve skutečnosti ještě vyšší. Necelé dvě pětiny 

cizinců (39 %) totiž tvoří korejští Číňané213. Další jednotky procent tvoří etničtí Korejci jiné 

národnosti. Z těchto čísel jasně vyplývá, že korejská populace je vysoce homogenní. 

 

Jazyk a písmo. Korejština je jazyk, který dnes používá více jak 75 milionů lidí, především na 

Korejském poloostrově, ale je možné se s ní domluvit i na některých místech v Číně, USA a 

Japonsku214. Někdy se také setkáme s tím, že jsou sem přiřazovány země bývalého 

Sovětského bloku, kde tvoří Korejci národnostní menšinu. Zejména Kazachstán, Uzbekistán a 

Rusko. Co do počtu uživatelů se korejština řadí do první patnáctky jazyků na světě215. 

Hangul – korejské písmo216 je celosvětovým unikátem. Korejci jsou na něj také náležitě 

pyšní. Nikdy vám nepřestanou zdůrazňovat, že se jedná o nejvědečtější písmo na světě. 

V tom, že to je písmo, které bylo vymyšleno velmi pečlivě speciálně pro korejštinu, mají hrdí 

Korejci pravdu. Dříve byla korejština zapisována pomocí čínských znaků. To způsobovalo 

mnohé těžkosti, jelikož se jedná o dva odlišné jazyky a tento zápis neumožňoval přesný zápis 

korejského jazyka. Druhá velká obtíž spočívala ve složitosti čínských znaků. To do značné 

míry znemožňovalo, aby se širší vrstva populace naučila číst a psát. S vládou krále Sejonga217 

se ale situace značně změnila. Vymyslel a zavedl hláskovou abecedu.  

„Sedžongovo218 dílo bylo korunováno vytvořením spisu Hunmin čong-um – systém 
správných hlásek pro vzdělání lidu s osobní předmluvou panovníka. V ní jsou jasně 
naznačeny i dva základní motivy vedoucí k vytvoření tohoto pozoruhodného písma, a to jak 

                                                 
210 Celkově se touto cestou za rok 2014 přepravilo 13 811 654 lidí na celkem 73 976 letech. 
211 The busiest flight routes in the world… [online]. UK: The Daily Mail, 2014 [cit. 2016-02-18]. Dostupné z: 
http://www.dailymail.co.uk/travel/travel_news/article-2719733/Busiest-flight-routes-world-revealed.html 
212 ČCHÄ, Sŏ-il. Jak obchodovat s Korejci. Praha: Ideál, 2014. ISBN 978-80-86995-27-4, s. 22. 
213 V Číně žije velká skupina Korejců. Soustřeďují se především na jihu u hranic s KLDR, podél hraniční řeky 
Yalu. 
214 Korean language [online]. Encyklopaedia Britannica Inc., 2016 [cit. 2016-02-18]. Dostupné z: 
http://www.britannica.com/place/Korean-language 
215 PUCEK, Vladimír. Jazyková politika v Koreji. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0066-8, s. 9. 
216 V KLDR nazývaný Chosongul. 
217 Vládl v letech 1418-1450. Dnes je pro Korejce největším panovníkem v dějinách. V českých podmínkách by 
se mohl srovnat s popularitou Karla IV. 
218 Sejong, Sedžong – jedná se o stejnou osobu, rozdíl je pouze v použité transkripci. 
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důvody jazykové, tak snaha o demokratizaci písma a tím i kultury v celé zemi. Řeč naší země 
se liší od čínštiny, tudíž ji čínskými znaky nelze dost dobře zapsat… Proto jsem nově vytvořil 
28 písmen, veden především úmyslem pomoci lidu, aby si mohl písmo snadno osvojit a 
v každodenním životě je používat“.219 

 
Obrázek 6 – Sedžongův památník a zároveň muzeum Hangulu, archiv autora 

 

Jednotlivé znaky jsou vytvořeny podle toho, jak jsou postavena mluvidla při jejich 

vyslovování. I to je důvod, proč je tak snadné se toto písmo naučit číst. Z pohledu 

komunikace s cizinci to byl převrat, protože toto písmo se dá naučit mnohem snáze než čínské 

znaky. To je pomocníkem i dnes. Díky němu jsou si cizinci schopní například přečíst menu 

v restauraci, či na ulici najít banku, atd. Otázka porozumění přečtenému už závisí na stupni 

znalosti jazyka.  

 

Kulturní ko řeny. Původ evropské kultury vycházející především z tradice starého Řecka a 

Říma je nám všem dobře znám, stejně tak jako křesťanství, které formovalo Evropu do dnešní 

podoby. Pro to, aby byl těmito skutečnostmi člověk v Evropě ovlivněn, nemusí být ani věřící 

ani historik. Jedná se o celkový kulturní rámec, který je přítomný v našich každodenních 

životech.  

Realita Korejského poloostrova je ovšem natolik jiná a pro nás většinově neznámá, že 

je nutné zde vysvětlit alespoň základní kameny tohoto společenského zřízení. Korejská 

kultura dnes stojí na dvou hlavních pilířích. Prvním a silnějším z nich je konfuciánské učení a 

druhým je buddhismus. Společnost je ale formována i starší tradicí šamanismu, která zde byla 

ještě před příchodem dvou výše zmíněných směrů. Vzhledem k poměrně složité historii a 

                                                 
219 PUCEK, Vladimír. Jazyková politika v Koreji. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0066-8, s. 33. 



 Jihokorejská kulturní specifika 

 

 
115 

dlouhodobému potírání buddhismu je pro dnešní Koreu nejsignifikantnější konfucianismus, 

respektive neokonfucianismus. 

Ve 4. století n. l. do Koreje začal postupně pronikat buddhismus. Pronikal sem 

pozemní cestou, tedy z Číny. Toto učení velmi rychle nabylo na významu a během několika 

málo století došlo k jeho velkému rozkvětu. Největší rozmach nastal v době vlády dynastie 

Korjo (10-14 stol.). Bohužel s tím jak odchází tato dynastie, tak i vliv buddhismu slábne. 

Dokonce se pod nadvládou nástupnické dynastie Čoson stává nežádoucím a je potlačován. 

Jeho podíl na tvorbě korejské identity a kultury byl od této doby mimo přední místa. Tuto 

úlohu na dlouhou dobu přebírají myšlenky čínského mudrce Konfucia. 

Konfucianismus začal do Koreje pronikat zhruba ve stejnou dobu jako buddhismus, ale 

doba jeho největšího rozkvětu měla přijít až mnohem později. Silný vliv na společenské dění 

má ostatně dodnes. Mnozí autoři se shodují na tom, že konfucianismus je dnes nejživější 

právě v Koreji220. V prvních letech po jeho proniknutí do Koreje zde byl hlavním 

myšlenkovým směrem buddhismus. V tomto období třetího království nebyl ještě 

konfucianismus příliš rozšířený. Po nástupu dynastie Korjo v 10. století se konfucianismus 

začíná rozvíjet. Zejména díky tomu, že byl zrušen dědičný systém obsazování úředních funkcí 

a byl kladen velký důraz na konfuciánské zkoušky.221 K dalšímu význačnému (a dnešní Koreu 

nejvíce ovlivňujícímu) rozvoji došlo po nástupu nové dynastie Čoson222. V korejských 

dějinách znamená, zejména počáteční období vlády této dynastie zlatý věk. Mimo jiné bylo 

například vymyšleno korejské písmo, které je dnes pro Korejce jednou z věcí, na kterou jsou 

nejvíce hrdí. Pro ukotvení pozice konfucianismu to také bylo důležité období. Nejdříve byly 

importovány neokonfuciánské myšlenky a pak byl tento směr ustanoven za státní ideologii na 

dalších 500 let. Jeho vliv sílil i proto, že buddhismus byl v té době považován za myšlení 

nebezpečné tomuto novému státnímu směru a byl nemilosrdně potlačován.  

 

Konfucianismus v dnešní Koreji. K objasnění úlohy konfucianismu v dnešní Koreji budou 

nejlepší názorné ukázky. Ty nám objasní jak je důležitý status a hierarchie v očích samotných 

                                                 
220 Z již dříve zmiňovaných autorů to může být například Jiří Janoš, který v knize Dobře utajená Korea, kde říká: 
„Čínský filozof Konfucius (Číňané mu říkají Kchung-c´a. Korejci Kong-dža) se narodil roku 551 před n. l. Jeho 
učení se rozšířilo po celé východní Asii a dodnes v mnoha směrech ovlivňuje život ve všech zemích dálného 
východu, tedy kromě Číny také v Koreji, Japonsku a ve Vietnamu. Všeobecně se uznává, že v Koreji je dnes 
jeho učení nejživější a hraje tam větší roli než v zemi svého původu.“ 
Z korejských autorů zmíníme Bongyoung Choi a Gyuseog Han vjejichž práci Psychology of Selfhood in China: 
Where is the Collective se píše: "Korea je dnes často nahlížena jako nejvíce konfucionistická země, kde tradice a 
chování reflektující konfuciovu filozofii jsou pořád živá a rutině praktikována v každodenním životě. 
Konfuciovy normy, kolektivistická kultura a normy vytažené z analýzy Čínských rčení jsou široce aplikovatelné 
také na korejskou společnost.  
221 Do značné míry podobný systém jako v Číně. 
222 1392–1910. 
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Korejců. Z následujících ukázek bychom mohli dospět k tomu, že se jedná o nějakou 

samolibost, ale tak tomu není. Jde o zcela typickou ukázku toho, jak je postavení ve 

společnosti důležité a dodržované. Toto dodržování ovšem závisí na konkrétních lidech a 

především na kontextu223. I to je jeden z důvodů, proč je pro cizince velmi těžké sžít se s 

pravidly chování v této společnosti. My se můžeme všechna pravidla naučit, ale chybí nám 

ten cit pro to kdy a jak daná pravidla aplikovat a respektovat. 

„Jednou jsem nabídl cigaretu korejskému známému, který seděl v restauraci se mnou a 
svým otcem. Přestože jsem věděl, že je silný kuřák, rozhodně ji odmítl. Jakmile však otec 
odešel, okamžitě si zapálil. Protože to byl asi čtyřicetiletý muž, a tedy ne nějaký školák, který 
by se musel bát svých rodičů, jeho chování mne překvapilo. On mi to však vysvětlil 
jednoduchým odkazem na konfuciánské tradice: „Protože zůstávám po celý život vůči svému 
otci v podřízené pozici, tím že bych si před ním zapálil cigaretu, bych jej velice urazil“.224 

„Primární rozdíl mezi studenty pocházejícími ze západní kultury a korejskými studenty… 
První je poctivost ohledně docházky. Typicky, korejští studenti žijící v konfuciánské 
společnosti, by měli respektovat starší. Zde jsou starší reprezentováni profesory. To znamená, 
že student musí přijít do třídy o 5 minut dříve, ale studenti ze západu nemají žádný kulturní 
koncept toho myšlení o docházce do třídy. Často chodí pozdě. To je důvod, proč jsem byl 
občas naštvaný na některé studenty.“225 

„Obzvláště v tom klášteře, tam je hierarchie, jaksi podstatě ten vztah nadřízeného 
podřízeného. Já to osobně moc nemusím, tenhle ten styl. Takže to bylo těžké si na to jako 
zvyknout. A třeba co je v Koreji běžné, jak je ta společnost striktní, že vlastně na všechno jsou 
nějaké pravidla. Jak se chovat ke svému nadřízenému, jak se chovat ke svému podřízenému, 
jak se chovat k rodičům. Na všechno jsou nějaké pravidla. Oni ti Korejci se to jako snaží 
dodržovat, ale když se nikdo nedívá, když je nikdo nehlídá tak oni okamžitě přeskočí do 
nějakého… začnou dělat něco, co je úplně opačně, začnou se chovat jakoby přirozeně. Jako 
přátelsky, tam se zapomenou všechny ty pravidla.“226 

Buddhismus v Koreji. Buddhismus je pro Koreu to stejné jako pro nás křesťanství. Dnes lze 

již těžko říci, že Čechy jsou křesťanská země, i přes to je celá naše společnost postavená na 

těchto ideálech. V Koreji je to podobné. Buddhismus je do přediva této země pevně vetkán i 

přes to, že to podle statistik to tak nemusí úplně vypadat.227  

„Mladí 228 si dnes myslí, že buddhismus je něco pro babičku“ 229 

                                                 
223 Korejská kultura je kultura kontextuální, všechny pravidla závisí na dané situaci.  
224 JANOŠ, Jiří. Dokonale utajená Korea. Praha: Libri, 1997. ISBN 80-85983-26-5, s. 22. 
225 Rozhovor s korejským profesorem C., Gwangju, září 2015. 
226 Rozhovor s českým mnichem Dok Seongem, Musangsa, 2015. Zveřejněno pod korejským jménem s jeho 
souhlasem. 
227 Statistiky na toto téma se dost různí, většinou má ale buddhismus převahu nad křesťanstvím o pouhých 
několik procentních bodů. Četnost obou náboženství se obvykle udává kolem 35 %. 
228 Korejci, pozn. autora. 
229 Rozhovor s českým mnichem Won Hye Sefarou, Musangsa,2014. Zveřejněno pod korejským jménem s jeho 
souhlasem. 
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V předchozí kapitole jsme se dozvěděli, že buddhismus byl na území Koreje od 14. století 

potlačován. Na začátku 20. století ale zažíval nebývalý rozkvět. Byla to velká snaha o návrat 

k těmto tradicím. S korejským buddhismem se ještě blíže potkáme v další části práce, která se 

zabývá osobními zkušenostmi českých mnichů. Nyní se jen stručně seznámíme historií, 

abychom se nedopouštěli chyby, kterou dělají mnozí turisté, jak popisuje Janoš230.  

„Po návštěvě několika klášterů se zahraniční turisté jednoznačně přesvědčí o tom, že 
buddhismus je v Koreji stále velmi živým náboženstvím. Většina z nich přitom zcela 
automaticky předpokládá, že se jedná o pozůstatek dlouhé tradice, která má počátek v době 
před mnoha staletími. Tím více jsou překvapeni, když zjistí, že krátce po skončení druhé 
světové války, bylo v Koreji procento buddhistů mizivě malé a, že počet buddhistických 
věřících vzrostl od té doby padesátkrát“. 

 
Obrázek 7 – klášter Musangsa, archiv autora 
 

 Buddhismus se na území Korejského poloostrova dostal v roce 372 z území dnešní 

Číny. Postupně pronikal dále na jih, za necelá dvě století 231 se díky korejskému obyvatelstvu 

rozšířil až do Japonska. Toto území bylo po dalších 1000 let silně ovlivněno tímto 

náboženstvím, které zde zapustilo silné kořeny. Jak jsme ale uvedli v předchozí kapitole, byl 

buddhismus od konce 14. století silně potlačován. Všechny kláštery musely být zrušeny.232 

„Nelze se proto divit, že když v roce 1910 obsadili Koreu Japonci, v celé zemi se 
k buddhismu hlásilo necelých sto padesát tisíc lidí“ 233. 

Po dlouhé době se buddhismu dostalo podpory ze strany Japonců. Ti ovšem byli 

nenávidění a tak rostl spíše počet křesťanů než buddhistů. Ještě po 2. světové válce zde bylo 

jen 1 % buddhistů. Následné neuvěřitelné utrpení a zpustošení Koreje během korejské války 

                                                 
230 JANOŠ, Jiří. Dokonale utajená Korea. Praha: Libri, 1997. ISBN 80-85983-26-5, s. 44. 
231 Roku 552. 
232 JANOŠ, Jiří. Dokonale utajená Korea. Praha: Libri, 1997. ISBN 80-85983-26-5, s. 44-45. 
233 Ibidem, s. 45. 
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odstartovalo neuvěřitelně velikou vlnu zájmu o náboženství. Počet věřících raketově rostl.234 

I díky tomuto vývoji se dnes k buddhismu hlásí především starší generace, což není nikde 

zachyceno, ale je to zřetelné při návštěvě kostelů a buddhistických klášterů. 

Komunikace s Korejci 

Korejci a jejich vztah k cizincům. Samotní Korejci obvykle nejsou cizincům příliš 

nakloněni. Mimo hlavní město často nastává problém dorozumět se anglicky. Pokud jste 

Evropan, bude se vám občas stávat, že si vás lidé budou fotografovat a neustále se vás ptát 

„Miguk saram?“235 Zkušenosti autora ukazují, že v Koreji velmi záleží na tom, jak vypadáte. 

To při rozhovorech potvrzují i Korejci. Ti například poukazují na to, že pokud si jako kluci 

ostříhají vlasy „na ježka“ tak pro ně bude větší problém sehnat práci. To samé platí pro 

dlouhé vlasy. Některá děvčata dokonce tvrdí, že bez plastické operace236, která jim „zvětší“ 

oči, mají ten samý problém.  

„Dlouho jsem si neuvědomoval, kolik mladých dívek v Koreji má odoperované oči. 
Většinou jsem se totiž pohyboval na univerzitě a ve městě, kde drtivá většina holek má oči 
takto uměle zvětšené. Zlom nastal až ve chvíli, kdy jsem začal dělat přednášky na středních 
školách. Tam tuto operaci nepodstoupil nikdo. Prý je obvyklé, že dívky dostávají poukázku na 
tuto operaci jako dárek od matek za úspěšné dokončení střední školy.“237 

Na druhou stranu zde existuje pozitivní diskriminace, kdy se všichni snaží pomoci 

bělochům, zatímco ostatních cizinců si příliš nevšímají. Z rozhovorů se zahraničními učiteli 

angličtiny vyplynulo, že získat toto zaměstnání v Koreji není jen otázka původu z anglicky 

mluvící země. Podle vyjádření některých z nich je pro černochy či hispánce téměř nemožné 

najít uplatnění.238 Tato situace se nevyhýbá ani náboženské oblasti, jak dobře dokazuje 

vyjádření jednoho českého buddhistického mnicha v Koreji. 

„Hele to je cely duvod proc si nektere korejske klastery vydrzuji mnichy zapadany. Aby 
je jednou za cas mohli dat na propagacni materialy, PR. Trochu schizofrenie v tom je. Na 
jednu stranu maji vuci zapadu komplex menecennosti a jakoby rikali: podivejte se jak jsme 
dobri, ze i ti chytri zapadani sem k nam jezdi. Na druhou stranu v buddhismu ti vsichni 
reknou, ze zapadan nemuze nic pochopit, protoze neumi cinsky znaky.“239 

                                                 
234 Ibidem, s. 44-47. 
235„Jste Američan?“ 
236 Operace dvojitého očního víčka (double eyelid surgery). 
237 Autorovy osobní zkušenosti z dlouhodobého pobytu v Koreji. 
238 Výpovědi z neformálních rozhovorů s angličtináři na středních školách v oblasti Jeollanam-do. Tyto 
probíhaly během autorova půlročního působení na těchto školách. 
239 Emailová konverzace s českým buddhistickým mnichem W., jaro 2014, ponecháno v originálním znění bez 
diakritiky. 
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Obrázek 8 – malba, mnich cizinec se pozná podle modrých očí, archiv autora 
 

Pro cizince, zvláště pak pro blonďaté bělochy, mohou nastávat zcela zvláštní situace. 

Od toho, že si je lidé na ulicích fotografují (což není zas tak výjimečné) až po to, že se jim 

snaží vytrhávat chloupky na nohou, protože zkrátka nevěří, že tak velké množství ochlupení a 

ještě blonďatého může být jejich vlastní. Být cizincem v Koreji znamená, že se nemůžete 

schovat a jste stále na očích. Proto jsou všechny vaše prohřešky vidět. Korejci ale zároveň 

chápou, že jako cizinci nemůžete jejich pravidla znát, proto vám odpustí. Nikdy vás ale na 

tyto prohřešky neupozorní. Je tedy poměrně jednoduché některé chyby opakovat velmi 

dlouho, protože o nich cizinec zkrátka vůbec neví. To, jak si jistě dovedete představit, může 

způsobit značné problémy. 

 

Angličtina v Koreji . Pro většinu lidí ze západu je angličtina v Koreji jediný možný jazyk jak 

se alespoň částečně dorozumět. Jenom málo cizinců mluví korejsky. Místní obyvatelé ale 

příliš anglicky nemluví. To vytváří velkou jazykovou bariéru. Když už potkáte Korejce, kteří 

mluví anglicky dobře, vyvstávají tu některé problémy, které by měla popsat tato kapitola. 

Stejně jako asi každý nerodilý mluvčí, i Korejci promítají do angličtiny pravidla, výslovnost a 

slovní zásobu svého jazyka. V případě gramatických pravidel se jedná o časté zaměňování 

pořadí slov nebo například občasného zaměňování „he“  a „she“ 240. Až na poslední zmíněný, 

má tento problém většina nerodilých mluvčích, lze tedy říci, že se nejedná o nic, čím by se 

vyznačovala Korea oproti jiným zemím. 

„Je pro mě jako pro nerodilého mluvčího těžké posuzovat konkrétní odchylky, kterých se 
Korejci dopouštějí, výše zmíněné věci jsou ty, které byly často zmiňovány rodilými mluvčími, 
kteří v Koreji učí angličtinu.“ 241 

                                                 
240 „on“ a „ona“, Někdy to způsobuje značné problémy, protože v Koreji obvykle nejsme schopni rozlišit, které 
jméno je ženské a které mužské. 
241 Poznatky z terénního výzkumu. 
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V souvislosti se slovní zásobou již můžeme mluvit o specificích, která jsou pouze v této zemi. 

Moderní korejština přejímá spoustu slov z angličtiny. Obvykle je ale pozmění podle 

korejského kontextu. Tím vznikají nové tvary, které jsou pak pro cizince (i rodilé mluvčí) 

nesrozumitelné. Pro tyto novotvary se vžil obecný název „Konglish“.242 K problémům 

dochází, když jsou napsány korejskou abecedou a cizinec je pouze mechanicky přečte. Někdy 

lze význam odhadnout na základě podobnosti, ale pokud cizinec neovládá korejskou abecedu 

velmi dobře, snadno se stane, že neporozumí ani těmto slovům pocházejících z angličtiny. 

„Jakmile někdo zná základy korejské abecedy, nepotřebuje velkou fantazii na to, aby 
pochopil, co to je hotchel, tcheksi, resutchorang nebo třeba densu hol (z anglického dance 
hall)“ 243 

V běžné komunikaci i v písemném projevu se Korejcům často stává, že zaměňují L a R. Proč 

k tomu dochází, by byla otázka spíše pro jazykovědce. Za nejpravděpodobnější se dá 

považovat to, že v korejské abecedě se pro „R“ a „ L“ používá stejného znaku. V mluvené 

korejštině se sice vyskytují oba dva zvuky, ale i tak to způsobuje Korejcům značné problémy. 

Někdy dochází k nedorozuměním, zvláště pokud o tom člověk neví.  

„Tento fenomén mi často působil problémy. Mohl bych začít hned u mého jména, které 
velmi často Korejci psali jako „Paver“ místo „Pavel“ Nikdy jsem s tím naštěstí neměl 
problém, ale například na letenkách by to bylo neakceptovatelné. Velmi často se také stávalo, 
že mi dlouho trvalo, než jsem pochopil, co se mi snaží sdělit. „lemembel“ mělo být 
„remember“ neboli pamatuj si to, ale během prvních dnů v novém prostředí to bylo 
nerozluštitelné. Toto zaměňování písmen také často způsobovalo problémy při porozumění 
nahraným rozhovorům. Jelikož to po tak dlouhé době v Koreji příliš nevnímám, všiml jsem si 
až při přepisu rozhovorů, že se této chyby často dopouštějí i vysokoškolští profesoři.“ 244 

Emotikony245. V dnešní online komunikaci je používání těchto takzvaných „smajlíků“ 

samozřejmé a všichni obvykle rozumějí tomu, co jednotlivé emotikony znamenají. V Asii se 

používají emotikony zcela odlišné a porozumět tomu, co představují, bývá často problém. A 

to oboustranně, jak pro Evropany asijské emotikony, tak pro Korejce ty evropské. 

Nejjednodušší je psát tyto emotikony pomocí interpunkčních znamének. U nás se používají 

například: :) :D :p :( a mnohé další. Ty bychom mohli označit jako západní. Interpretují se 

vždy otočené o 90°. Naproti tomu asijské emotikony se píší vodorovně246 a nejsou nám tak 

známé. Může pak nastat problém s rozpoznáním toho, co chtěl dotyčný vyjádřit. Korejci ještě 

                                                 
242 Spojení slov „Korean“  a „English“ , tedy korejština a angličtina. 
243 JANOŠ, Jiří. Dokonale utajená Korea. Praha: Libri, 1997. ISBN 80-85983-26-5, s. 174. 
244 Poznatky z terénního výzkumu. 
245 Zpracováno na základě neformálních rozhovorů a osobních zkušeností. 
246 Někdy se označují jako lineární emotikony. 
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využívají své speciální abecedy, aby vytvořili ještě další emotikony. V následující tabulce je 

vidět příklad tohoto druhu komunikace.247 

Překvapení 0_0 Vzrušený >_< Mrknutí o_< Naštvání ㅡ ㅡ+ 

  ㅇ_ㅇ   >.<       눈.눈 

  ㅇ0ㅇ   ><         

Ano ㅇㅇ Ne ㄴ ㄴ Děkuji ㄳ Promiň ㅈㅅ 

  (응응)   (노노)         

Tabulka 1 – korejské emotikony 
 
Další skupinou velmi často používaných „smajlíků“ jsou obrázkové verze. Zejména v Koreji 

v programu Kakao talk jsou velmi populární. Je potřeba si dávat velký pozor na jejich 

správnou interpretaci, ta je pro lidi z Evropy značně obtížná.  

 
Obrázek 9 – Kakaotalk emotikony 
(Kakao’s characters…, 2015) 

Jako příklad nám poslouží jedna z nejpopulárnějších figurek – „Broskev“. Jen velmi 

málo Čechů v této postavičce poodhalí broskev. Interpretace jejích emocí je pak ještě o to 

těžší.248 

 
Obrázek 10 – Apeach 
([BUZZ Pop…, 2014) 

Čeští buddhističtí mniši v Koreji 

Neoddělitelnou a velmi důležitou součástí každé společnosti je náboženství. Pokud 

chceme nějakou společnost lépe poznat a vycházet s ní, je nutné rozumět i této stránce života. 

                                                 
247 Zpracováno respondentkou Ch. 
248 Apeach. 
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V některých společnostech žádné konkrétní náboženství nedominuje. To je případ jak Koreje, 

tak České republiky. I v těchto případech sílí potřeba porozumět tomu náboženství, které je na 

daném místě tradiční.249 V případě Koreje je to buddhismus. Tento vhled nám mohou, velmi 

dobře a zcela originálně, poskytnout čeští mniši, kteří žijí a praktikují v korejských klášterech. 

 
Obrázek 11 – zpěvy, archiv autora 

Komentovaný pohled na jejich život v klášterech je toho důkazem. V následující 

a zcela originální250 části práce se seznámíme s jejich příběhy a s tím jak jejich život 

v klášteře vypadá. 

Výzkum 

S výzkumem a rozhovory s mnichy se pojí různé peripetie, které musely být 

překonány. První z nich je samotné rozmístění klášterů, které jsou často někde za městem 

a hůře dostupné. V Koreji naštěstí funguje doprava na velmi vysoké úrovni a tak zde vyvstává 

jenom jazyková bariéra a časová náročnost. Druhou a poměrně zásadní bariérou je to, že aby 

je člověk příliš nevyrušoval, tak je možné kláštery navštívit jen v určitých částech roku. A to 

konkrétně mimo letní a zimní ústraní.251 Mimo tyto ústraní si zase mniši mohou vybírat 

dovolenou a počet lidí v klášterech je značně nestálý. Jistotou je tedy jen drobné okno, po 

skončení ústraní. 

Klášterní školy, ve kterých se v současnosti nachází Won Hye Sefara a Hyu Jong252 

mají ještě přísnější režim. Například Won Hye Sefara letos není vůbec dostupný ani na emailu 

                                                 
249 Např.: Pro Čechy je potřeba pochopit křesťanství, jelikož zvyky, tradice a každodennost je jím ovlivňována i 
přes to, že většina Čechů se k němu nehlásí. 
250 Podle samotných mnichů s nimi nikdo nikdy nedělal žádné rozhovory. 
251 3 měsíční období meditací, které trvá od června do srpna a od prosince do února. 
252 Představení respondentů je níže. 
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ani telefonem. Jako další příklad může sloužit rozhovor s Hyu Jong, která v té době byla 

v prvním ročníku. Potkat se pouze na rozhovor v ženském výcvikovém klášteře Unmunsa 

bylo proto značně složité. Samotná emailová komunikace s Hyu Jong byla naprosto v pohodě, 

ona zcela samozřejmě s rozhovorem souhlasila. Problém ovšem byl, aby nám to bylo 

představenými kláštera povoleno. Nejprve se muselo oficiálně požádat tento klášter o 

rozhovor, což nešlo přímo.253 S žádostí a kontaktem tedy pomohla kancelář mezinárodního 

kláštera Musangsa. Ani Hyu Jong neměla jednoduché toto domluvit, jelikož jako prvačka 

nemůže mluvit s představenými kláštera přímo. Musela tedy jít za nějakou druhačkou, ta šla 

za třeťačkou a teprve ta mohla tlumočit tento požadavek. Nakonec nám byl rozhovor povolen. 

Přizpůsobit se vybranému času a přesunout se přes půlku Koreje do nejbližší zapadlé vesnice 

a odtud dojít několik kilometrů pěšky do kláštera se díky tomu jevilo jako minimální problém. 

Respondenti 

Podle informací, které poskytli samotní respondenti, jsou v současné době v Koreji 4 

Češi – mniši (stav k létu 2016). Historicky jich zde bylo pouze 7. Tři z nich se již vrátili zpět. 

Nyní žijí v Evropě. Někdy respondenti počítali takzvaně 7+1, byla zde ještě jedna Češka, ta 

ale nesložila mnišské sliby a ještě před tím odjela zpět do Evropy. Respondenti jsou zde 

uvedeni pod svými korejskými jmény na základě jejich výslovného souhlasu. 

Won Hye Sefara. V současné době žije v Koreji již několik let a je takzvaným „henžou“ 

neboli novicem. Minulý rok vstoupil do mnišské výcvikové školy, V té bude následující 4 

roky. Poté se může stát plnohodnotným mnichem. Jeho cesta k mnišství je ale jiná než cesty 

ostatních, jelikož podmínky pro to stát se mnichem v Koreji se neustále mění. 

Hyu Jong. Hyu Jong je v Koreji již čtvrtým rokem, v současnosti je druhým rokem v mnišské 

škole Unmunsa. Zde by měla strávit ještě dva roky a pak může přijmout plné sliby a vrátit se 

do svého domovského kláštera, který nepatří mezi ty mezinárodní. Rozhodnutí stát se 

buddhistickou mniškou učinila poměrně brzy. Předtím než odjela do Koreje, tak praktikovala 

v Čechách a později i v Německu, kam se odstěhovala. 

Dok Seong. Dok Seong je z našich respondentů nejdéle žijící v Koreji. V současné době je 

v Koreji již 9 let a před dvěma roky složil plné sliby. Jako jediný žije celou tuto dobu 

v klášteře Musangsa. To bylo možné pouze díky tomu, že v době, když přijel do Koreje, 

nebyly předpisy pro to, jak se stát mnichem, ještě tak přísné jako dnes. V současné době je 

tam služebně druhým nejstarším mnichem a proto často vede duchovní činnost kláštera. 

                                                 
253 V Koreji je běžné, že když se chcete s někým seznámit, například kvůli byznysu, děje se to přes nějakého 
prostředníka ne přímo. 
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Cesta respondentů k buddhismu 

Won Hye Sefara se k buddhismu dostal skrze meditaci. S tou se poprvé setkal jako 

náctiletý. V té době se věnoval bojovému umění a jeho učitel mimo jiné učil také meditaci.  

„Také jsem už v té době začal číst knížky o meditaci a taky o Asii, o asijské kultuře. A 
přišlo mi to jako zajímavá a užitečná disciplína.“ 

Meditaci se chtěl věnovat i nadále a díky tomu, že se seznámil s pražskou skupinou 

korejského buddhismu, tak se mu naskytla možnost přestěhovat se do jejich centra, což také 

učinil. 

„To byl byt, kde 5 lidí bydlelo trvale a ráno a večer probíhala společná meditační cvičení 
a toho se občas zúčastnili lidé, co přišli z venku.“ 

Další cesta ho zavedla do Japonska, kam odjel poté, co zde v Čechách dokončil 

vysokou školu. Tato cesta ještě nebyla za buddhismem, byl to studijně – pracovní výjezd. 

Tato cesta byla tvrdým vystřízlivěním z ideálů o tom, jak se praktikuje buddhismus 

v Japonsku. Původně byl nadšený z toho, jak zde bude moci praktikovat. V té době již začínal 

jezdit na soustředění do Musangsy (mezinárodní klášter školy Kwan-Um v Koreji). 

„Trochu moje iluze narazily na zeď. Zjistil jsem, že pro zápaďana a ještě pro člověka, 
který ještě třeba neumí tolik ten místní jazyk a ještě pro člověka, který není mnich, tak ty 
podmínky ke studiu a praktikováni meditace nejsou tak růžové, jak jsem si maloval. Ale byl 
jsem asi 2 měsíce v jednom klášteře. A potom, když jsem byl na univerzitě, tak jsem tam občas 
jezdil a jednou za čas jsem chodil ve městě do kláštera.“ 

Po pár letech v Japonsku, čím dál více přicházelo rozhodnutí věnovat se meditaci více. 

Společně se ztrátou iluzí o akademické sféře to byla doba, kdy se definitivně rozhodl žít 

v klášteře.  

„První delší pobyt co jsem měl v tom japonském klášteře, byl v roce 2006 – v létě. 
Vlastně poprvé jsem měl šanci delší dobu strávit v klášteře a udělat si představu, co to obnáší. 
Tohle to se poprvé objevilo a ještě před tím, než jsem jako ukončil svoje působení v Japonsku, 
mi bylo jasné, že se budu chtít stát mnichem, někde.“ 

Jelikož korejský buddhismus pochází z Číny, rozhodl se ještě odejít na rok do Číny. 

Stále ještě v rámci akademického prostředí. Zde se snažil hlavně poznávat kulturu. Odtud se 

již přesouval přímo do Koreje, do kláštera. 

„Tady jsem se poprvé účastnil tříměsíčního ústraní a pak nastoupil jako učeň. Skrze to 
učení jsem se pak propracoval k tomu mnišskému svěcení.“ 
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Hyu Jong se začala věnovat bojovému umění jiu jitsu ještě na základní škole. Toto 

japonské bojové umění je velmi úzce propojeno se zenem. Díky tomu se dostala k meditaci, o 

které začala hodně číst. 

„A byly tam i korejské knížky od korejského mistra, Seungsahn sunima a ty mě právě 
zaujaly. To bylo prostě jako, že jsem četla tu knížku a vidím: To je přesně to! (důrazně) To je 
to, co hledám, to co chci dělat!“ 

 V sedmnácti se seznámila s buddhistickou školou Kwan-Um. V této době uzrálo její 

rozhodnutí stát se mniškou.  

„Myslím, že tak zhruba po roce mi to tam tak začalo jít, tak jako, že jsem začala 
přemýšlet o tom mnišstvím. Hodně mě to přitahovalo, já jsem vždycky koukala na internet na 
fotky mnichů a klášterů a strašně se mi to líbilo.“ 

Rodičům se to ale moc nelíbilo. Ještě udělala přijímačky na vysokou školu, ale už na 

ni nenastoupila. Šla rovnou pracovat. To byla doba, kdy se vztah s rodiči trochu zhoršil. 

Odstěhovala se do většího města – do Brna, ale po půl roce vzdala svůj první trénink. 

„Po střední jsem šla na jazykovku a v té době to začalo s mými rodiči, jakože jiskřit. Já 
jsem sice kvůli rodičům udělala přijímačky na výšku, které jsem udělala. Protože jsem ale už 
měla v hlavě, že chci být mniškou, tak jsem si říkala, že to je úplně zbytečné jít na výšku, 
nechat své rodiče platit těžké peníze… tak jsem prostě na výšku nešla a šla rovnou pracovat.“ 

V této době zdeptána nudnou prací a nic neděláním, jelikož v zaměstnání nebylo co 

dělat, se odstěhovala do Německa, kde se jí podařilo najít práci v McDonaldu. Na konci 

pobytu v Německu se odstěhovala do Mnichova, aby mohla pobývat v zenovém centru. Zde 

byla představena své budoucí učitelce. S tou si výborně rozuměly a na základě tohoto vztahu 

definitivně odjela do Koreje. Zde byla nejdříve jako aktivně praktikující laik a až po nějaké 

době se stala „henžaninkou“. 

„Až po ústraní v Musangse jsem začala být tou čekatelkou na mnišství, takzvanou 
henžaninkou. Nejdřív jsem byla půl roku v mém chrámu, pak jsem z mého chrámu 5 měsíců 
docházela do jazykové školy, co je u nás v Gyeongju. Pak jsem byla dalšího půl roku u nás v 
chrámu, nebo přes půl roku. Já už to přesně nepočítám. A pak jsem přijala předpisy novicky. 
Oproti běžným Korejcům to trvalo déle… kvůli jazyku. Protože my cizinci, pokud chceme být 
ordinovaní tady v Koreji na mnichy tak musíme udělat oficiální (důrazně) jazykové zkoušky. 
My prostě musíme podat lejstro.“ 

To bylo další cca rok a půl, kdy se především musela naučit korejsky. Po absolvování 

tohoto všeho, opět odjela zpět do svého domovského chrámu a nastoupila do mnišské školy 

(Unmunsa), kde je dodnes. 
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Dok Seong se poprvé s buddhismem setkal přes svého bratra, který ho vzal na meditační 

ústraní přímo do školy Kwan-Um. Od té doby se mu tu zalíbilo a věnuje se tomu i nadále.  

„Když mi bylo 14, tak jsem měl takové ty životní otázky: proč jsem se narodil? Co mám 
dělat v životě? Nikdo mi nedokázal tyto otázky odpovědět, takže já jsem se na to snažil najít 
nějaké odpovědi. Slyšel jsem o tom, že někteří lidé mají nějaké náboženství, tak jsem to zkusil. 
Prvně jsem začal dělat křesťanství, ale to mě nijak neuspokojovalo. Potom jsem dělal 
dynamické meditace. To bylo lepší, ale taky mě to nijak neuspokojilo. Potom mě můj starší 
bratr vzal na buddhistické meditace zenové školy Kwan-Um. Vlastně hned při tom prvním 
ústraní mě to zaujalo natolik, že jsem v tom pokračoval a dělám to do dneška. Ten důvod proč 
se mi to zalíbilo, bylo, že mi to nějak osvětlilo ten důvod, proč jsem tady, nebo co mám dělat.“ 

Po nějaké době definitivně uzrálo rozhodnutí stát se mnichem. Od tohoto okamžiku to 

ale ještě byla dlouhá cesta. Samotné přizpůsobování v Koreji bylo pro Dok Seonga velmi 

těžké. 

„Já jsem začal přemýšlet, že bych se stal mnichem a ten důvod byl, že jsem považoval 
meditaci za velmi důležitou ve svém životě, vlastně tu nejdůležitější ve svém životě. Tak jsem 
se rozhodl to dělat profesionálně jako mnich. Nicméně mi trvalo asi dva roky, než jsem se 
rozhodl. Potom ještě trvalo nějaký další čas, než jsem si sehnal peníze na letenku. Já jsem 
vlastně ani nevěděl kde ta Jižní Korea je, to jsem si musel najít na mapě. Přečetl jsem si 
nějakou tenoučkou knížečku o Jižní Koreji. Nicméně jsem pochopil, že ta kultura bude úplně 
jiná. Tak nějak jsem neočekával nic specifického. Co přijde, to přijde. Úplně, úplně ten 
začátek ten byl úplně špatný. Asi těch prvních 6 měsíců bylo těch špatných, ale to prostě 
všechno bylo jinak, jídlo je jiné, kultura je jiná, jazyk je jiný, ta společnost je jiná. To jsem 
vlastně měl hodně špatné vztahy s těma lidma, úplně noví lidé. Měl jsem trochu depresi. Když 
jsem si ale uvědomil, co jiného bych dělal, kam jinam bych šel, tak jsem si vždycky uvědomil, 
že chci být tady, nebo spíše, že nemám kam se vracet.“ 

Jako jeden z posledních nemusel jít do mnišské školy a tak jeho cesta k plnému 

svěcení byla o mnoho jednodušší než u ostatních.  

„Oni to pravidlo (chodit do mnišské školy) udělali rok poté, co jsem přijel. Takže já jsem 
byl taková poslední generace mnichů, tady v Koreji, kteří nemuseli, když vyloženě nechtěli, do 
té školy jít. Já jsem měl štěstí, že jsem nemusel do té mnišské školy jít. Celých 9 let jsem tady. 
Přistál jsem na letišti, jel jsem sem a jsem tady 9 let.“ 

I přes to byla cesta k plnému mnišství poměrně složitá, stejně jako vypověděli i ostatní, 

tak většinou to cizince na poprvé nenechají udělat. 

„Já jsem tady byl rok jako henža254, potom jsem se chtěl stát mnichem a šel jsem jako na 
nějaké mnišské zkoušky a oni mě nenechali to udělat. Protože jsem nemluvil dostatečně 
korejsky. Tak jsem byl henža další rok což nebylo moc příjemné. Představ si, že čekáš na něco 
rok a pak ti jednoho dne řeknou, no tak ještě jeden rok. Tam mi dali test, 90 otázek na 60 
minut. Máš otázku a máš 4 odpovědi: a,b,c,d. Tak jsem prostě něco odškrtal. Myslím, že jsem 
rozuměl jedné jediné otázce. To jsem přeluštil slovo po slovu a ten zbytek jsem prostě 

                                                 
254 Novic. 
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odškrtával. Potom tam je esej. Nějakou krátkou. Já jsem si ji předepsal na kus papíru, nějaké 
tři odstavce, jenom jsem to přepsal. A nechali mě to projít.“ 

Po těchto zkouškách měl Dok Seong podle svých slov štěstí. Nemusel do klášterní 

školy, kam se mu moc nechtělo. Mohl zůstat další roky ve svém domovském klášteře. I zde 

ale nastaly překážky a musel prodlužovat o rok. Nakonec se ale dopracoval k plnému 

mnišství. 

„Potom jsem se stal jakoby novic. Potom by člověk měl ty 4 roky studovat. Něco, 
v nějaké škole studovat. Něco dělat. Ale já jsem do školy jít nechtěl, jednak ten jazyk a potom 
jsem to tak nějak necítil, že bych šel do korejské školy. Tak jsem byl tady. A potom se stalo, že 
po těch 4 letech jsem zase šel na nějaké zkoušky, mnišské na plné předpisy. A zase tam byl 
nějaký problém - papíry. Nedodal jsem jim nějaký papír, který jsem ani nevěděl, že ho musím 
mít. Něco jsem prostě nesplnil a nějak se s tím nedalo nic dělat a tak řekli za rok. Tak jsem 
tam šel podruhé a bylo to v pohodě. Takže vlastně skoro po 7 letech tady v Koreji jsem se stal 
plnohodnotným mnichem.“ 

Obvyklý den v korejském buddhistickém klášteře 

Program korejských klášterů je různý. To nejen tím, o jaký klášter se jedná, ale také 

tím, jaké je zrovna období roku. Konkrétní náplň dne je také jiná podle postavení daného 

člověka. Pokud ale již mnich žije po kompletním svěcení v klášteře, dá se program rozdělit na 

zimní a letní ústraní a na dobu mimo ústraní. V době mimo ústraní se mniši věnují více práci 

a nemají tak striktní pravidla (i tak jsou na naše poměry přísná) jako v době ústraní. V této 

době si například mnichové mohou brát dovolenou. V případě našich mnichů je i možné, že 

se podívají zpět do Čech. To ovšem není tak často, jelikož jejich příjmy jsou omezené na 

nějaké kapesné od kláštera a dary. Ústraní je doba, kdy se hodně času věnuje meditaci, 

zpěvům a další duchovní činnosti. V této době platí poměrně striktní pravidla, například se 

nesmí mluvit. Ústraní obvykle trvá 3 měsíce. Lze tedy shrnout, že půl roku je se mniši více 

věnují meditacím a půl roku práci. 

 

Hyu Jong. V klášterní škole je poměrně přísný program. Začíná se časně ráno a až do večera 

se stále něco děje. Nic jako čas, kdy by se člověk nudil, tu neexistuje. Osobní volno je sice 

každý den, ale i to je vyplněno různými povinnostmi a denními pracemi. Hyu Jong byla 

v době rozhovoru v prvním ročníku. Prvňáci mají obvykle na starosti úklid. To znamená, že 

jsou opravdu plně zaměstnáni. Z popisu celého dne bylo jasné, že den je rozčleněný opravdu 

s přesností pěti minut. Proto zde jsou jen ukázky z tohoto popisu. 

„Nejdřív jsem byla půl roku v mém chrámu, pak jsem z mého chrámu 5 měsíců docházela 
do jazykové školy, co je u nás v Gyeongju. Pak jsem byla dalšího půl roku u nás v chrámu, 
nebo přes půl roku. Já už to přesně nepočítám. A pak jsem přijala předpisy novicky. 
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Nejmladší mniška čongdu255 a druhá nejmladší mniška čongdu, ty mají na starosti umývání 
konvic na čaje… Takže tohle my většinou děláme po tom vyučování, když je ten čas volný. Já 
jsem ta druhá nejmladší. Od 18:15 jsou večerní zpěvy, více méně ono do 18:15 není nutné 
přijít do té největší modlitební místnosti, ale já většinou chodívám. V té době většinou začíná 
nějaký ten začátek, který ještě není povinný. Povinný začátek je od 18:30. Do 18:30 musí být 
všichni stoprocentně v hlavní budově.“ 

Dok Seong. Je trvale ve svém domovském chrámu, již prošel veškerým výcvikem, který byl 

v době, kdy přišel do Koreje, potřeba. Jeho dny se tak již ustálily a mění se pouze podle 

ročních období.  

„Každý den začíná ve 3 hodiny ráno. První věc, kterou děláme, je 108 poklon, to začíná 
ve 3:25 ráno. Potom máme raní zpěvy, to je ve 4 ráno a potom máme meditaci vsedě, to je ve 
4:40 a sedíme do 6. Potom máme snídani. Hned po snídani máme úklid, takový základní 
úklid, který děláme každý den. Potom záleží na tom jaké roční období je, pokud je léto nebo 
zima, tak tam máme tříměsíční ústraní. Vlastně tři měsíce během dne děláme meditaci vsedě. 
Od 9 do11, potom je oběd. Potom od 1:30 do 4:30 a potom je večeře. Pokud je jaro nebo 
podzim, ten denní režim není tak přísný, to se během dne dělá co je potřeba, prostě nějaká 
práce. Pokud není nějaká nutná práce, tak si můžeme odpočinout, nebo dělat co uznáme za 
vhodné. Každopádně každý den, je jedno jaká je část roku, tak vlastně večer v 6 hodin máme 
večerní zpěvy a potom od 7 máme večerní meditaci vsedě. Pokud je to zase během toho 
letního nebo zimního ústraní tak tam vlastně sedíme od 7 do 9. Potom jdeme spát a zase znova 
vstáváme.“ 

Reakce rodiny a přátel na rozhodnutí odjet do Koreje 

Definitivní odchod do Koreje byl pro okolí respondentů obvykle poměrně těžký. Mnohem 

těžší to bylo pro rodiny, zejména rodiče, kteří měli pocit, že selhali ve výchově, že jejich 

potomci utíkají z normálního života. Ve všech případech se to ale změnilo když, viděli, že 

jejich děti zůstaly „normální“ i po tom co vstoupily do kláštera. Kamarádi toto rozhodnutí 

obvykle přijímali mnohem snadněji až bezproblémově. Respondenti zmiňovali, že to částečně 

je tím, že jsou obklopeni lidmi s podobným smýšlením. Spousta kamarádů jsou lidé, kteří se 

s buddhismem nebo meditací aktivně potkávají. 

Won Hye Sefara. „Moje rodina nemá žádné náboženství, ani duchovní život, ani se 
nikdy nikdo o tohle nezajímal. Když jsem v Čechách praktikoval meditaci, tak si z toho dělali 
srandu, že to je takový podivný koníček. Když jsem oznámil svojí touhu tady zůstat a stát se 
mnichem, tak to samozřejmě byl dost velký šok. Zvlášť rodiče z toho byli dost špatní, měli 
pocit, že jako… i samozřejmě nevěděli vůbec, o co jde, nevěděli co a proč a měli pocit, že jako 
utíkám ze společnosti a z rodiny, z takzvaně normálního života, a že neodvedli dobrou práci 
jako rodiče. Z toho měli velmi špatný pocit. Naštěstí ale jsme v kontaktu a komunikujeme, než 
jsem sem odjel i potom, takže tyto představy si myslím se dnes už rozptýlily. Dnes už to vzali 
velmi dobře… Táta dal na zahradu sochu Buddhy, to dodneška mě překvapuje.“ 

                                                 
255 Mnišská škola. 
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Hyu Jong. „Moje rodina ze začátku trošku ne moc fajn, že to sice respektovali, ale nebyli 
nadšení, ale já jsem byla předtím, než jsem šla do Unmunsy (poté co jsem již byla v Koreji 
dva roky, předtím než jsem vstoupila do tréninkového chrámu) tak jsem navštívila rodiče na 
dva týdny. Celkově na tři týdny, rodinu trochu navštívit a pak přátele v Německu. To si 
myslím, že hodně pomohlo, že rodiče viděli, že jsem ještě stále normální (smích), že ten 
buddhismus asi není tak špatný, že se pořád chovám stejně jak předtím. Co se týče přátel, tak 
ti to berou hodně v pohodě. Jakože ti mi většinou řekli, že když se ti to nebude líbit, tak se 
můžeš kdykoli vrátit.“ 

Právní problémy spojené s pobytem v korejských klášterech 

S dlouhodobým pobytem v cizině obvykle bývají spojeny určité těžkosti z právního hlediska. 

V tomto případě všichni respondenti odpověděli, že s českou stranou nejsou žádné problémy. 

Zdravotní pojištění v Čechách hradit nemusí, to hradí v Koreji. A sociální pojištění není 

povinné, tak ho někteří hradí a někteří ne. Záleží na jejich možnostech. Zde v ČR není potřeba 

úřadům oficiálně hlásit, že jsou mnichy v cizí zemi. Z tohoto pohledu o nich český stát neví. 

Problémy ale jsou s korejskou stranou, a to zejména s vízy. Tyto problémy mají cizinci 

obzvláště na začátku, kdy zde všichni pobývají na turistických vízech. Ta mají platnost pouze 

tři měsíce, proto musí pravidelně odjet někam do zahraničí, aby si obnovili víza. Za tímto 

účelem se nejčastěji jezdí lodí na nejbližší japonský ostrov (Tsushima). Během prvního 

výcviku tento problém obvykle na chvíli odpadne, to ve chvíli kdy oficiálně studují korejštinu 

(studentská víza). Náboženská víza mohou dostat až ve chvíli, když jsou přijati do oficiální 

mnišské školy. Do té se ovšem skládají zkoušky a tak není jednoduché se tam dostat. 

Won Hye Sefara. „S českými úřady jsem zatím moc co do činění neměl, ani dobrého ani 
špatného. To moc říct nemůžu. Jediné takové trochu problémy mám tady v Koreji se získáním 
nějakého dlouhodobějšího korejského víza. Takže to je zatím nepříjemné. Náboženské vízum 
právě ještě nemám. Na to se právě taky ty požadavky různě zpřísňují a mění… Není to zas 
úplně jednoduché… Každé 3 měsíce jedu do Japonska.“ 

Hyu Jong. „Dostat se do Koreje z právního pohledu není žádný problém. Prostě přijedeš sem 
jako turista, na turistické vízum. Zůstat tady už je trochu větší problém. Protože jsem ze 
začátku nebyla ve Hwagyese (klášter pro mnichy – cizince) tak jsem každé 3 měsíce jela do 
Japonska dostat razítko. Pak zase (po studiu korejštiny, kdy měla studijní víza) každé 3 měsíce 
do Japonska. To už mě všichni znali… Já jsem vždycky jezdívala lodí na ostrov Tsushima... 
Jedeš vždycky rychlolodí, hodinu, dvě hodiny, z Busanu na Tsushimu, dostaneš razítko, 
počkáš pár hodin a jedeš zase zpátky. A právě jak v Busanu, tak v Japonsku na celním 
oddělení, mě už všichni znali… V Japonsku mi jeden celník říkal: „Já už jsem vás tady viděl." 
„Néé já tady občas jezdím" (smích). Jak jsem začala studovat tady v Unmunse, tak už dělám 
oficiální tréninkový program, tak jsem konečně dostala náboženské vízum. Po dvou letech!“ 

Závěr 

Myšlení v západních kulturách je od dob starověkého Řecka formováno zcela jinými 

principy, než je tomu v kulturách východních. To se týká zejména těch nejelementárnějších 
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složek lidského myšlení a běžných způsobů komunikace, která je základem každé společnosti. 

Ukazuje se, že dnes není až takový problém překonat jazykovou bariéru, protože angličtina je 

dnes široce rozšířená. Při dlouhodobějším pobytu v Koreji ale člověk začne narážet na to, že 

Korejci myslí zcela odlišným způsobem. Tomu se lze jen velmi obtížně přizpůsobit, avšak 

pokud si uvědomíme a pochopíme základní rozdíly, které popisuje tato práce, dá se vzájemná 

komunikace značně zefektivnit. Nejdůležitější je vzájemná tolerance a pochopení. Bez toho si 

totiž budeme pořád říkat, že „ti druzí“ se chovají špatně a nikdy nepochopíme, že to je jen 

postavené na zcela jiném základě. Jako nejdůležitější zkušenost z výzkumů se jeví, že je nutné 

si vzájemně vysvětlovat, když jeden udělá něco špatného. Pokud k tomu nedojde, tak daný 

jedinec toto špatné chování nevědomky stále opakuje. Vzájemné vysvětlení udělá ze špatného 

chování pouze chování jiné. Je to tudíž první krok k tomu, aby se mohl Čech v Koreji 

přizpůsobit místní kultuře a stylu života. 

Pro dlouhodobý život v Koreji je důležité nejen si přečíst turistického průvodce, kde se 

dozvíme ty nejmarkantnější, ale nedůležité rozdíly (například že se jí hůlkami, atd.), ale 

především pochopit a respektovat základní rozdíly ve způsobu života a uvažováni. 

Naše kontakty s Koreou se neustále prohlubují. Podaří-li se tuto kooperaci ještě posílit, 

může to pro obě země znamenat významné nejen ekonomické ale i kulturní obohacení. 
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Na co se připravit p ři terénním výzkumu v jižním Kyrgyzstánu: stručné 
rady 

Zhyldyz Kaarbaeva1 

Proč výzkum v jižním Kyrgyzstánu?  

Mezi středoasijskými státy v postsovětském období je Kyrgyzstán státem, jehož současný 

historický vývoj byl a může i nadále být do značné míry poznamenán mezietnickým napětím. 

K dnešnímu dni se v Kyrgyzstánu mezietnická nesnášenlivost nejvýrazněji projevuje 

u představitelů dvou etnik – Kyrgyzů a Uzbeků, která mezi nimi vyvrcholila v ozbrojený 

konflikt na přelomu 80. a 90. let 20. století a posléze i v roce 2010. Mezietnické střety menší 

intenzity se vyskytly též v roce 2004 a 2006. 

V sovětské Kirgizii byly zaznamenány srážky mezi Kyrgyzy a Uzbeky v roce 1961. 

Lze předpokládat, že mezietnických střetů bylo více, než se uvádělo v oficiálních zdrojích, 

které byly po rozpadu Sovětského svazu odtajněny a zpřístupňovány široké veřejnosti. Přesto, 

že sovětská ideologie přátelství národů se v praxi ukázala být účinnou, k ojedinělým sporům 

a násilným střetům mezi Kyrgyzy a Uzbeky stejně docházelo, respektive mezietnické napětí 

mezi etniky přetrvávalo. Z důvodů nevyřešení obdobných konfliktů a zákazu veřejné diskuse 

o mezietnických vztazích byly tyto konflikty úspěšně „zakonzervovány“. 

Příčiny konfliktů, které vypukly v postsovětské době, podle mnohých autorů sahají 

až k dobám carského Ruska, respektive k sovětskému Rusku ve 20. letech 20. století. Příčiny 

četných příhraničních nebo mezietnických sporů a sporů o půdu a vodu tkví v procesech 

formování teritorií nových sovětských středoasijských republik, kde se nebral ohled 

na historický a etnický aspekt vývoje středoasijského prostoru a jeho obyvatelstva. 

V jižních regionech Kyrgyzstánu je dodnes etnopolitická situace nepředvídatelná 

a v jakékoliv době může přerůst v další mezietnický konflikt. Jestli se dalo před rokem 2010 

hovořit o jihu jako o celku, a to bez ohledu na jeho různorodost a vnitřní problémy, dnes už 

by se za integrovanou oblast dal považovat jen stěží. Nejaktuálnějšími příčinami dezintegrace 

společnosti nejenom v jižním Kyrgyzstánu se vedle (etno)politických, ekonomických 

a sociálně-kulturních problémů, jeví sílící islamizační tendence v zemi. Již od konce 19. 

století Kyrgyzstán není jen polyetnickou, ale i polykonfesní zemí. Přestože většina 

                                                 
1 Studentka 4. ročníku doktorského studijního programu, obor Historie, Katedra historických věd Filozofické 
fakulty Západočeské univerzity v Plzni; věnuje se výzkumu etnické problematiky v postsovětském Kyrgyzstánu 
se zaměřením na kyrgyzsko-uzbecké mezietnické vztahy v jižním Kyrgyzstánu. 
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obyvatelstva republiky jsou sunnitští muslimové (80 % Kyrgyzové, Kazaši, Uzbeci, Tataři, 

Dungani, Ujguři a další), do nedávné doby se země odlišovala patrnou náboženskou 

tolerantností. Umírněný charakter islámu v Kyrgyzstánu se začal ubírat rychlým tempem 

radikálnějším směrem, což se nejvíce projevovalo mezi uzbeckou částí obyvatelstva (v roce 

2010 v Uzbekistánu byl zaznamenán největší počet muslimů – 27 milionů). Radikálnější 

formu islámu dnes podporuje už značná část jižanů včetně dalších etnik. Podle odhadů 

místních a zahraničních expertů a výzkumných organizací by v Kyrgyzstánu v roce 2030 

mělo dojít k největšímu nárůstu podílu muslimského obyvatelstva mezi 61 asijskými zeměmi. 

Dnes přibližně 50 % obyvatelstva země podporuje myšlenku o islámském státu, a to přesto, že 

islám měl v zemi svébytnou „měkčí“ formu s šamanistickými prvky národní kultury 

a lokálními kulty Kyrgyzů. Tento národní islám mohl nenásilně koexistovat s dalšími 

konfesemi v zemi. Kyrgyzové, na rozdíl od Uzbeků a Tádžiků, nenahradili všechny tradiční 

obřady muslimskými, s čímž dnes bojují tzv. „noví“ muslimové. 

Kyrgyzstán je jednou z mála zemí v regionu, která se pokusila o liberálnější cestu 

svého vývoje, což opět vedlo k otevřenosti státu vlivům z „vnějšku“. Dnes stát poskytuje 

prostor pro legální i ilegální organizace, které mohou destabilizovat vnitřní situaci v zemi. 

Vývoj mezinárodní a regionální politiky, aktivity jednotlivých velmocí a činnost určitých 

vládních i nevládních organizací také určují politické dění uvnitř země. Trvalá vnitřní 

politická nestabilita (klanové mocenské boje), regionalismus, obchod s drogami, kriminalita, 

pomalý ekonomický vývoj, velmi obtížné formování občanské společnosti v podmínkách 

silných reislamizačních tendencí a oslabování roli státu ve formování občanské ideologie 

a identity, rovněž jako další vnější a vnitřní faktory doprovázejí snahy Kyrgyzstánu vytvořit 

společnou národní identitu Kyrgyzstánců, nikoliv jenom Kyrgyzů a uchovat si teritoriální 

a národní jednotu, svou existenci a funkčnost.  

V takto komplikované a rychle měnící se situaci otázka vzájemných vztahů mezi 

etniky Kyrgyzstánu, a to zejména mezi Kyrgyzy a Uzbeky, se jeví jako jedna z klíčových, 

jelikož, jak se již ukázalo před šesti lety, je snáze zneužitelná různými státními i nestátními 

aktéry pro destabilizaci situaci v jižním regionu, v celé zemi a v celém středoasijském 

regionu. 

Jinými slovy, důvodem volby tématu mé dizertační práce bylo a je snaha překonat 

určité etnické stereotypy obyvatelstva Kyrgyzstánu, které vznikly u etnik v průběhu staletí 

trvající společné existence. Budoucí dizertační práce je snahou se podívat do historické tváře 

současného Kyrgyzstánu a jeho národa na základě historických faktů a analýzy současného 

dění v zemi.  
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Před tím než jsem se začala zabývat kyrgyzsko-uzbeckou problematikou, bylo nutné 

prozkoumat etnickou situaci Kyrgyzstánu obecně. Zmapování situace se hodilo také proto, 

abych mohla porovnat poměry Uzbeků nejenom s Kyrgyzy, ale též s dalšími etniky v zemi. 

Pomohlo by to také ke hlubšímu porozumění faktické role a významu uzbecké menšiny ve 

vývoji a fungování kyrgyzské státnosti a společnosti, jelikož uzbecké prvky etnicity byly 

a jsou dodnes přijímány představiteli jiných etnických skupin Kyrgyzstánu. Snažila jsem se 

zjistit, proč asimilace jiných etnik Kyrgyzstánu s Uzbeky je mnohem úspěšnější a rychlejší 

než s Kyrgyzy, a to zejména z toho důvodu, že se jedná o stát Kyrgyzů, nikoliv Uzbeků (který 

je v sousedním Uzbekistánu). 

K dnešnímu dni jsem provedla čtyři terénní výzkumy. Součástí každého terénního 

výzkumu byly rozhovory, které umožnily zachytit názor či vztah k určitým událostem 

každého respondenta. Pozorování životních (sociálních) podmínek, osobní pohledy a prožitky 

respondentů z vybraných etnik umožňují přiblížit mezietnické, sociálně-kulturní, politické 

a ekonomické dění jižního Kyrgyzstánu. Rovněž vzpomínky a výpovědi starších respondentů 

přispívaly k mapování a interpretaci určitých událostí, i když se ve většině případů se jednalo 

o časově „mladé“ události. Údaje (osobní poznatky) pro výzkum kyrgyzsko-uzbecké 

problematiky jsem začala získávat z výpovědí respondentů formou nestrukturovaného 

rozhovoru. V současné době porovnávám, upřesňuji a doplňuji výpovědi s údaji archivních 

materiálů, informacemi v odborné literatuře a elektronických médiích (internet, video, 

televize, rádio), odborníky a s vlastními zkušenostmi.  

Většina rozhovorů mi byla poskytnuta respondenty dvou měst – Oš a Džalal-Abad, 

v menší míře pak v Nookatu, Suzaku a Bazar-Kurganu. V současné době je výzkum 

geograficky zaměřen na dvě největší města jižního Kyrgyzstánu. Terénní výzkum probíhá 

v Oši a Džalal-Abadu, v praxi se ukázalo, že i takto úzce specifikovaný výzkum lze časově, 

fyzicky, psychicky a finančně provést. Při svém výzkumu jsem ovšem musela čelit celé řadě 

problémů.  

 

Nevýhody při provádění terénního výzkumu v jihokyrgyzských podmínkách 

Vzhledem k tomu, že praktických připomínek, komentářů a rad od různých terénních 

výzkumníků je velké množství, omezím se jen na ty, které tvořily základ během mého 

terénního výzkumu.  

1. Muž anebo žena? 

Ačkoliv rozdíly mezi osobnostmi a postavením mezi výzkumníkem-mužem 

a výzkumníkem-ženou nejsou zásadní, ve srovnání s českým prostředím se zdají být 

jihokyrgyzské reálie vhodnější pro výzkumníka-muže než pro ženu, a to především 
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z bezpečnostních důvodů, společenským představám a druhořadému postavení ženy. Přestože 

ženy v Kyrgyzstánu pracují jako muži a vydělávají peníze, pořád zůstávají spíše v podřízeném 

postavení ve vztahu k muži, respektive rodině manžela. I kdyby žena zastávala vedoucí 

pracovní funkci, po návratu domů se z ní stává, ať formálně či fakticky, podřízená žena. 

Pokud žena vydělává více peněz než muž, ve většině případů nejsou její peníze hodnoceny 

stejně jako u muže. Podobně nejsou vždy rovnocenně vnímány ženy ve vzdělávacích 

institucích. Výjimkami pro uznání ženy může být vyšší věk a zahraniční příslušnost 

(například evropská). 

Na veřejnosti i doma stále platí rozdělení na mužskou a ženskou část, a to zejména 

u Uzbeků. Mladí muži by měli dávat pozor, zda se na veřejných místech jako v MHD, na 

tržišti, v restauraci, usadí či postaví vedle ženy, které má doprovod – ať už je to maminka, 

bratr, otec, teta, starší sestra anebo soused. Kterákoliv varianta z výše zmíněných je vždy lepší 

než manžel. Pokud se muži chtějí seznámit se ženou, je potřeba připravit si peněženky, jelikož 

zde vždy platí muž. V případě, že si žena dovede kamarádky, platí muž i za ně. Co se týče 

žen, nemyslím si, že by české ženy měly větší zájem o muže z Kyrgyzstánu než o svůj 

výzkum, proto v tomto případě příslušné informace vynechám. 

2. Věk výzkumníka 

Důležitým, výhodným i nevýhodným, faktorem je věk výzkumníka. Na jihu 

Kyrgyzstánu zatím přetrvává vůči starším určitý odstup. Platí pravidlo, že čím je člověk starší, 

tím větší odstup si lidé udržují. Proto se nesmí divit ani urážet, pokud mu v MHD nabídne 

místo člověk, který je mladší jen o pár let než sám výzkumník. Obecně lze říci, že se mladší 

výzkumníci setkají s většími potížemi než ti starší, jelikož ve veřejných institucích, zejména 

ve vzdělávacích, raději jednají s vyučujícími, než s řadovými studenty. Totéž platí 

o respondentech, kteří mají větší důvěru ke starším výzkumníkům. 

3. Jednání s institucemi (univerzity, knihovny, archivy, policie, nevládní organizace apod.) 

Vytrvalost a dostatek času jsou nutností. Jen domluva, pokud na ni vůbec dojde, trvá 

měsíce. Je však důležitá při plánování délky terénního výzkumu. Domlouvání jde většinou 

rychleji, pokud se výzkumník dokáže rychle spřátelit a má talent narazit na správného 

člověka, který za určitých okolností rád vyjde vstříc. Ženám neradím využívat svého půvabu 

a charisma, a to zejména s policisty ale i s dalšími, kdo se jim svou činností a povahou 

podobají. S policisty neradím navazovat bližší kontakty ani mužům-výzkumníkům. Heslo 

„pomáhat a chránit“ je spíše vynálezem české policie. 

Zvláště se musím zmínit o práci místních knihoven. Zatím mám zkušenosti se třemi 

knihovnami: Ošskou krajskou knihovnou (moc doporučuji, i když nemá v nabídce potřebnou 

literaturu, jelikož většina knih je ze sovětské doby, personál knihovny je však nadmíru 
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kvalifikovaný); Džalal-Abadská krajská knihovna (moc nedoporučuji, k potřebné literatuře se 

výzkumník s největší pravděpodobností nikdy nedostane. Pocházím z tohoto města a ani 

jednou během tří let svého výzkumu jsem se nedostala dovnitř, jelikož mají pořád přestávku 

na oběd anebo probíhající semináře); Národní knihovna v Biškeku (zatím mám rozpačitý 

názor, mohu říci, že okopírovat materiál se jen tak nepodaří. Vše je v ní zařízeno tak, aby se 

knihovníkům dostala část výzkumníkových peněz. Abych si ofotila potřebný materiál, musela 

jsem se obrátit na ředitele knihovny, který mě bez odpovědi poslal zpět. Později jsem se 

dozvěděla, že je lepší se domluvit na místě s určitou knihovnicí, vyjde to pak levněji. 

V knihovně platí pravidlo, že za každou ofocenou stránku platíte 30 kyrgyzských somů (cca 

10 Kč). V archivu pak člověk zaplatí za každý dokument, který si prohlédne).  

4. Vyhledávání respondentů 

To je nejtěžší částí mého terénního výzkumu. Uzbeci, stejně jako jiné etnické skupiny, 

mi nechtěli poskytovat rozhovor, a to zejména tehdy, kdy se rozhovor týkal etnických 

a politických témat. Z Uzbeků se po mezietnickém konfliktu v roce 2010 stala uzavřená 

komunita. Abych se k nim dostala, začala jsem po dlouhém přemýšlení, s drobným 

podnikáním, jelikož většina z nich obchoduje. Velice obtížně se vyhledávají respondenti mezi 

jednotlivými etnickými skupinami například mezi tzv. Lolu (Lölü) – někteří z nich se 

identifikují jako subetnická skupina Tádžiků a jiní jako batumští či jerevanští Kurdové. Při 

vyhledávání respondentů bylo překážkou mé slabé postavení jako ženy, a navíc ženy 

neprovdané, dále nebezpečí v lokalitách obývaných určitými etniky, podezření ze strany 

respondentů a institucí, jestli nejsem špionka. Největším problémem pro mě ale bylo silné 

odsuzování a spory s místními ženami (většinou věřícími Uzbekyněmi), které mě odsuzovaly 

jako ženu a muslimku. 

Jít, ale vlastně se zastavit aneb Cesta do Santiaga de Compostela 

Johana Svobodová 

Svatojakubská poutní cesta je rozsáhlá síť cest po Evropě, které se střetávají a končí na 

severu Španělska v Galicii ve městě jménem Santiago de Compostela. Základních tras je 

celkem dvanáct a ty mají další větve, které dokonce protínají Českou republiku. Na těchto 

trasách se potkávají lidé z celého světa. Poutní cesta prochází nádhernými historickými místy, 

kouzelnými vesničkami a ohromujícími pohledy do krajiny. Trasy jsou značeny žlutými 

šipkami, mušlemi, nálepkami nebo rozcestníky.  
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Záleží na člověku, jak chce cestu pojmout. Dá se jít ve skupině, seznamovat se, jet na 

kole, na koni, nebo jít sám, jak bylo zvykem dříve. Nejčastější formou ubytování jsou ve 

Španělsku alberque, pokoje, ve kterých spíte třeba s dalšími dvaceti poutníky. Zde často platí 

přísný poutnický režim. Dá se také spát ve stanu nebo v luxusních hotelech a batohy si nechat 

převážet. V této době má Svatojakubská cesta mnoho různých tváří. Cílem této cesty je dojít 

ke hrobu svatého Jakuba v katedrále, kde je každý den sloužena mše pro poutníky. Smysl této 

cesty je však mnohem hlubší. Každý poutník podnikající tuto cestu má svůj pravý důvod 

a také každý prožívá cestu jinak. 

Ráda bych vám alespoň trochu přiblížila, jaká byla ta má cesta. Nenapadá mě lepší 

způsob, jak bych mohla lépe zakončit můj rok strávený na Erasmu, než touto další životní 

poutí. 

Ráno se slzami v očích opouštím Sevillu, město, kde jsem strávila zatím nejlepší rok 

mého života. Nasedám na „blablacar“ a jedu spolujízdou do Porta, kde má moje cesta začít. 

Cesta z Porta do Santiaga podél pobřeží je dlouhá cca 280 kilometrů. Mým cílem je chvíli se 

zastavit, být sama se sebou, hlavně promyslet si události, které se udály nebo které bych 

chtěla, aby se v mém životě staly. Původním záměrem, kvůli velkému horku, bylo jen jít kolem 

oceánu, aniž bych tušila, že tudy poutní cesta vede. Nakonec jsem za ni byla ráda, za ten 

pocit, že opravdu jenom jdete a nestaráte se o trasu cesty, víte, že téhle cestě můžete věřit. 

A hlavně mám špatný orientační smysl, takže sama blondýna ve Španělsku by mohl být trochu 

problém. 

První dny jsem skoro nepřemýšlela, jenom jsem se radovala a užívala si volnost. Další 

dny to přijde, dostaví se mi úžasné pocity svobody, nadšení a pohody. Samozřejmě je to 

fyzická dřina, kterou si ale užívám, i když to někdy tak nevypadá. Většinu cesty se snažím jít 

sama, spím po ubytovnách, občas stanuji v kempech, ale i ve volné přírodě. Připadá mi, jako 

kdyby s každým dalším dnem byla krajina krásnější. Za celou dobu se necítím sama, možná 

právě naopak. Po nějaké době se seznamuji s dvěma Kanaďankami a jednou Švédkou, jejich 

životní příběhy mě nadchnou. Cestu jdu třináct dní. Příchod do Santiaga de Compostela mě 

zvláště neohromí, je to velmi turistické město. Důležitý se pro mě stal ten proces chůze 

a poznávání sama sebe, odříznutí od civilizace a každodenních starostí. Tato cesta mi 

umožnila uvědomit si, jak krásné je být sama, něco, na co jsme skoro zapomněli, přitom 

věřím, že to je jeden z klíčů seberealizace a poznání. To, co jsem tam prožila, nikdy 

nezapomenu a věřím, že v blízké době podniknu nějakou další cestu. 
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Walserové – tajemní obyvatelé vrcholků Alp 

Nikola Kociánová, Veronika Pozníková, Aneta Rosenhoferová 

Walserové – pro některé možná povědomá skupina z doslechu či vyprávění, pro 

někoho naprosto neprobádaná etnická minorita. Informací o nich bohužel nenajdeme příliš. 

Při zkoumání tohoto etnika však zjistíme, že nenápadní obyvatelé alpských vesniček mají ať 

už ze své historie, folklóru, nebo kultury opravdu co nabídnout. 

Pro zjištění dále uvedených informací o walserském obyvatelstvu jsme se vydaly 

přímo ke zdroji – do švýcarského kantonu Graubünden v rámci projektu Pestrá Evropa pod 

záštitou Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze.  

V naší práci jsme aplikovaly kvalitativní metody výzkumu, které měly zajistit 

zodpovězení výzkumné otázky a několika dalších podotázek. Hlavním dotazem bylo, jak se 

walserská komunita cítí být odlišná od majoritní společnosti. S respondenty byl při osobním 

setkání veden rozhovor, který následně vedl k zodpovězení námi kladených otázek.  

Walserové (nebo také Walseři), jsou potomci německých (alemanských) kolonistů 

pocházejících z Horního Wallisu, usazujících se ve 13. až 15. století ve vysokohorských 

alpských oblastech Švýcarska (kantony Wallis, Graubünden, zčásti Ticino) s přesahy do 

severní Itálie (severní Piemont, Aosta), Lichtenštejnska a západního cípu Rakouska 

(Vorarlberg, Tyroly). Ve svých nových sídlech byli v tehdejším feudálním systému nadáni 

řadou práv a svobod. 

Z historie je známo, že Walserové upřednostňovali ke svému živobytí hory. Důvodem 

byla především možnost obživy. V nížinách totiž nebyl dostatek půdy pro zemědělství 

a materiálu k výrobě dřevěných potřeb. To tedy znamenalo jediné, přecházet hory a hledat 

vhodné místo k bydlení. Ovšem život v horách nebyl jistě žádný med, ačkoli krása okolní 

přírody mohla leccos vynahradit. Walserové se extrémním životním podmínkám obdivuhodně 

přizpůsobili a okolní prostředí si naklonili na svou stranu. 

Walserové se dosud vyznačují osobitou tradiční materiální a duchovní kulturou, 

zejména ve spojitosti s alpským hospodařením. V posledních desetiletích však již došlo ke 

značnému narušení a rozpadu roztroušených walserských komunit, k vylidňování vesnic 

a počínající ztrátě jejich typického nářečí. 

Většina obyvatel hovoří kromě němčiny také zvláštním dialektem alemánské němčiny, 

který je velmi odlišný od klasické němčiny a je pro toto etnikum typický. Tento dialekt, zvaný 

„Titch“, je převážně používán v rodinách a na pravidelných sešlostech. Kvůli snižujícímu se 

počtu walserského obyvatelstva se ale toto nářečí podaří zaslechnout v lichtenštejnských 
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a švýcarských vesničkách jen málokdy. Titch vznikl delší izolací obcí od komunity a odlišuje 

se podle toho, v jaké oblasti či zemi Walserové žijí. 

U obyvatel alpských vesniček s dřevěnými domky bychom mohli najít několik 

pokrmů, které ale musely být jednoduché a nesměly stát mnoho peněz. Většina lidí byla 

farmáři, a tak základem jejich jídelníčku byly hlavně mléčné produkty z jejich chovu – mléko, 

sýr, mléčné (a později i rýžové) pyré. Oblíbená byla také jídla z brambor, a to především 

zapečené brambory s vepřovým sádlem. Do walserského jídelníčku patří i zelí a také maso, 

které je nejčastěji uzené. 

Samozřejmostí u walserského obyvatelstva jsou svátky a tradice, většina z nich se však 

neliší od těch lichtenštejnských a švýcarských. Mimo tradic, jako jsou Vánoce, Nový Rok 

a Velikonoce, dodržují Walserové jednu poměrně netradiční. Při narození dítěte dostane 

novorozeně chléb s brusinkami, který je mu seslán jako dar od Matky Boží Panny Marie. 

Další poměrně odlišnou tradicí je průběh walserského pohřbu. Než se tato smuteční událost 

uskuteční, procházejí lidé na hřbitov smuteční bránou, která je ozdobena smutečním kvítím. 

Dá se říci, že převážná většina walserského obyvatelstva jsou katolíci. Někteří 

navštěvují kostely pravidelně každý týden a jiní jen o svátcích. Výjimku tvoří Walserové 

v oblasti Werdenberg u Bernu a v některých údolích kantonu Graubünden. V 16. století 

rozhodly úřady v Bernu, že se má obyvatelstvo ve všech podřízených obcích stát protestanty, 

a určily tak i náboženskou příslušnost místních Walserů. V největším švýcarském kantonu 

Graubünden se ale každá obec mohla sama rozhodnout, jakou konfesi přijme. Proto se tedy ve 

švýcarských alpských vesničkách najdou i Walserové, kteří se řadí k protestantům. 

Dalším zajímavým prvkem jsou shromáždění, která se konají každé tři roky. Na těchto 

akcích se schází kolem 200 Walserů ze Švýcarska, Lichtenštejnska, Itálie i Rakouska. Tohoto 

shromáždění jsme se tento rok zúčastnily také. Konalo se čtyři dny, zpočátku ve švýcarském 

městě Chur, poté se slavnost přesunula do malebné obce Arosa. Na místě se projednávají 

novinky ohledně celé komunity, zpívají se lidové písně, lidé jsou oblečeni v krojích a po pár 

skleničkách kvalitního švýcarského vína zazní i walserská hymna. My jsme tak, díky tomuto 

setkání, měly jedinečnou možnost nahlédnout o trochu více pod pokličku právě tomuto 

etniku, což pro nás byl velmi obohacující zážitek.  

Walserové jsou na první dojem uzavření, ostatně jako většina germánských národů. Po 

delším povídání se ale ukázalo, že jsou neobyčejně milí a s dotazováním neměli žádný 

problém, ba naopak. Byli velice překvapeni a zároveň potěšeni, že o ně jevíme zájem. 
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Turecké etnikum v Bulharsku 

Tomáš Matz, Tereza Aišmannová, Tereza Neuwirthová, Petra Wernerová  

Bulharsko – země přímo sousedící s Tureckem, po dlouhou dobu patřící k Osmanské 

říši. Není tedy překvapením, že tady Turci stále tvoří velký podíl obyvatelstva. Ačkoliv počty 

bulharských Turků neustále ubývají (588 318 osob – 8 % celkové populace, údaje z roku 

2011), stále jsou největší etnickou minoritou v zemi, o čemž se můžeme sami přesvědčit 

především v jihovýchodní části Bulharska. 

Paradoxně je poměrně složité odlišit Turky od ostatních obyvatel. Vzhledově mezi 

Bulhary tak znatelným způsobem nevyčnívají, jak jsme měli možnost se sami přesvědčit 

v několika situacích při navazování kontaktu. Existují ale prvky, díky nimž je můžeme snadno 

rozeznat. Náboženství a jazyk – hlavní odlišnosti, které jsou pro tento národ typické. 

Silná zakořeněnost islámu u Turků je duchovně spojuje, ale zároveň separuje od 

Bulharů, vycházejících z ortodoxního 

křesťanství. Mešity po celé zemi stojí 

již z dávných dob Osmanů, ačkoli se 

lze samozřejmě setkat i s novými. 

Příkladem je mešita z malé turecké 

vesničky Duždovnica (viz foto), která 

od pohledu překvapí svou 

jednoduchostí a materiálem, ze kterého 

je vyrobena – moderní plechová 

konstrukce. 

Podobné jsou i minarety mešity v historickém městě Veliko Tarnovo. V obou 

případech k nim nepatří žádná další náboženská stavba. Zda je to z finančních nebo jiných 

důvodů, se můžeme pouze dohadovat, ovšem místní Turci si s tím hlavu příliš nelámou. 

Všichni, se kterými jsme vedli rozhovory, se v tomto ohledu vyjádřili jasně a to tak, že islám 

pro ně hraje určitou roli v životě a vyznávají ho, dokonce vám doporučí právě návštěvu 

mešity. Jaká je ale realita? Při návštěvě těchto svatostánků v době modliteb téměř žádné 

místní nenajdete – v celé mešitě se modlila jedna paní a pak tam byl ještě správce budovy. 

Přitom z okolních budov v turecké části města jsme mohli pozorovat všudypřítomné, na nás 

upřené, pohledy. Pouhá souhra náhod nebo důkaz vypovídající o něčem, když pomyslíme na 

to, jakou roli hraje právě pro muslimy pravidelná modlitba? Přesto lze na tamních Turcích 

poznat, jak jsou na své náboženství hrdí a považují je za odlišnost od Bulharů.  
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Druhým zmíněným charakteristickým znakem je jejich jazyk. Turečtinou hovoří téměř 

všichni Turci v Bulharsku, mnoho z nich dokonce pouze tímto jazykem, přirozeně zejména 

v čistě tureckých vesnicích. V rodinném kruhu jsou zvyklí mluvit pouze turecky, při 

oficiálních příležitostech pak bulharsky. V mluvě bulharských Turků je také slyšet specifický 

turecký dialekt. 

Nejvíce Turků v současnosti žije v jižním Bulharsku, v provincii Kardžali, a poté 

hlavně v severovýchodních oblastech, jako jsou Razgrad, Targoviště, Silistra a Šumen. 

Rodiny z Bulharska a Turecka jsou často v úzkém styku a komunikují spolu. Obyvatelé 

zejména jižních oblastí blízko k hranicím běžně dojíždí do Turecka za svými příbuznými 

nebo na nákupy. Není to tedy jako za dob komunismu, kdy byla snaha Turky asimilovat 

a byla jim nejrůznějšími způsoby odpírána jejich práva. Nyní už jsou na tom lépe a v rámci 

dodržování jejich tradic a náboženství již mají svobodu.  

Turky dokonce zastupuje politická strana DPS – Hnutí za práva a svobody. Jedná se 

o liberální stranu, jejímž hlavním cílem je hájit zájmy muslimů (politické strany v Bulharsku 

nesmí být zakládány na etnickém základě), tedy hlavně Turků. Těší se dokonce takového 

úspěchu, že má v parlamentu 34 poslanců. I přesto se však částečná diskriminace bulharských 

Turků v současnosti stále vyskytuje. Pracovní pohovory mohou být poněkud těžší, pokud se 

ucházíte o místo v bulharské společnosti, členové politické strany nemají povoleno mluvit na 

veřejnosti turecky. Navíc jsou kromě krátkých novinek v bulharské televizi potlačována 

turecká média. 

V krajine ľadu a snehu 

Anna Vozárová 

Vždy ma nejakým spôsobom priťahoval sever, severská kultúra a príroda, preto som si 

v rámci projektu Pestrá Európa vybrala etnickú skupinu Sámov. Keďže som v priebehu 

druhého ročníka letného semestra bola na výmennom študijnom pobyte vo Fínsku, mala som 

skvelú príležitosť sa danej skupine čo najviac priblížiť a zistiť autentické informácie z každej 

strany. Konkrétne som sa zamerala na Sámov z oblasti Inari vo fínskom Laponsku. V tomto 

meste sa nachádza ako múzeum tak aj kultúrne centrum a parlament danej kultúrnej menšiny. 

Tieto inštitúcie som vopred kontaktovala a na dočkala som sa pozitívnej odpovede 

s kontaktom na jednu z rodín v tejto oblasti. Na túto cestu som sa rozhodla ísť sama, aj keď 

univerzita v Helsinkách ponúkala niekoľko skupinových výletov do rôznych oblastí 
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Laponska. Organizovaný výlet by mi výskumné podmienky len zhoršila prišla by som 

o možnosť venovať sa naplno Sámom.  

Let z Helsiniek do Ivala trvá približne toľko, ako let do Prahy. Lietadlo bolo plné 

Fínov, ktorí cestujú na dovolenku, keďže v tom období sú vo Fínsku niečo ako polročné 

prázdniny. Po zorientovaní sa na malom letisku a po prvých momentoch v krajine ľadu 

a snehu som našla blízku autobusovú stanicu, z ktorej som sa dostala k svojmu ďalšiemu 

cieľu, ktorým je Uruniemi camping pri jazere Inari. Tento kemp mi odporučila pani, ktorú 

som spoznala prostredníctvom známej siete couchsurfing.com. Bolo veľmi ťažké získať 

nejaké kontakty v tomto meste, keďže Inari má približne 800 obyvateľov. Táto pani je ale 

Nemka, ktorá sa tu v zimnom období venuje husky safari, preto sa v oblasti dobre vyzná a má 

tu veľa známych. Je vlastne aj jediná, ktorá mi odpovedala pozitívne resp. ktorá si dala tu 

námahu a našla mi čo najlepšie ubytovanie v rámci študentských možností. Po ubytovaní som 

vyrazila do centra na malú obhliadku. Bola nedeľa, kultúrne centrum bolo zatvorené a na 

múzeum SIIDA mi tiež ostalo málo času, preto som sa rozhodla preskúmať open-air múzeum, 

kde sa nachádzajú tradičné obydlia Sámov a aj snehové divadlo – malý amfiteáter zo snehu. 

Stále sa nevedela vynadívať na nádhernú prírodu navôkol. Všadeprítomné ticho, lesy, 

zamrznuté jazerá, ako keby som sa ocitla v nejakej rozprávke. Moje ubytovanie sa nachádzalo 

asi 2 kilometre od centra Inari, preto som sa pred siedmou večer pobrala naspať do chatky, 

aby som náhodou neprebudila nejakého spiaceho medveďa. 

Nasledujúci deň som si privstala a vyrazila opäť do centra mestečka. Pred návštevou 

kultúrneho centra som sa ešte zastavila v malom obchode so suvenírmi, lebo ma vo výklade 

zaujala reklama na výlet ku Sámom a na sobiu farmu. Samozrejme, ako každá atrakcia pre 

turistov, trojhodinová návšteva Laponcov, ktorí vás povozia na saniach so sobmi a zaspievajú 

tradičné piesne v joik štýle, vyjde pekne draho a s autentickým aktuálnym životom nemá veľa 

spoločného. Celkom sklamaná som pokračovala v mojej ceste do kultúrneho centra. Vtedy 

som ešte netušila, že sa na mňa pekne pripravili a boli veľmi nadšení z môjho záujmu. 

Nakoľko som prišla v prázdninovom období, veľa rodín bolo mimo svojho obydlia alebo mali 

na návšteve príbuzných a nemohli sa mi venovať. Našiel sa ale jeden majiteľ veľkej sobej 

farmy, ktorý ochotne prisľúbil, že mi ukáže, ako vyzerajú jeho bežné dni a čo to znamená 

chovať stovky sobov. Dohodli sme sa, že ma vyzdvihne svojím autom na druhý deň ráno. 

Spokojná som sa rozlúčila so zamestnancami kultúrneho centra a vybrala som sa do niekoľko 

kilometrov vzdialenej dedinky Kaamanen, kde býva spomínaná pani Anna z couchsurfingu. 

Za jej ochotu a pomoc som jej priniesla malý darček z Českej republiky a strávila s ňou a jej 

nádhernými psami celé popoludnie. Vyskúšala som si riadiť husky záprah, ktorý som ale po 

pár kilometroch už nedokázala udržať a zlatí psíci ma nechali uprostred lesa v snehu. Anna je 
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ale na takéto situácie pripravená a po pár minútach sa po mňa vrátili. Vyzerá to jednoducho, 

ale udržať 6 veľkých psov nie je maličkosť. Po tomto dobrodružstve som bola pozvaná na čaj 

a pani mi rozprávala o tom, ako to tu na severe funguje o jej skúsenostiach s cudzincami 

a o obyvateľoch mestečka. Večer ma odviezla do môjho kempu. V noci ma prebudil hluk 

nadšených ľudí z ostatných chatiek. Pri pohľade z okna ma naplnil neskutočný pocit. Obloha 

žiarila zelenou, miestami bielou farbou. Nejako som pozabudla na to, že môžem mať šťastie 

vidieť polárnu žiaru. Neuveriteľný zážitok!  

Nastal deň D. Pán Antti ma 47 rokov a celý život sa venuje farme so sobmi. Už jeho 

predkovia, rodičia, prarodičia sa venovali tomuto spôsobu života, takže sa rozhodol 

pokračovať v rodinnej tradícii aj on. Na rozdiel od iných rodín, nevyužíva soby ako turistickú 

atrakciu, chová ich na mäso a kožušinu, z ktorej vyrába napríklad aj tradičné topánky. 

Spočiatku som sa bála komunikácie. Aj keď sa snažím učiť fínčinu, nie som na úrovni viesť 

plnohodnotný rozhovor, ale Antti vedel aj trocha po anglicky, takže sme si nakoniec celkom 

obstojne rozumeli. S rodinou býva asi 10 kilometrov od Inari vo vlastnoručne postavenom 

domčeku. Jeho rodičia bývajú asi o 5 metrov ďalej, takže sú si všetci stále blízki. Po príchode 

do jeho domu mi dal teplé oblečenie, lebo som nemala pri sebe oblečenie vhodné na prácu, 

ktorú som sa chystala vykonávať. Kožušinová čiapka, rukavice, čižmy, ušité zo sobej 

kožušiny laponskou babičkou, cítila som sa ako malá Laponka. Nasadli sme na snežný skúter 

a s vetrom vo vlasoch sme smerovali do lesa nakŕmiť sobie stáda. Vo veľkých kontajneroch 

sme prevážali nasekanú trávu a vrecia s granulami. Kŕmenie prebiehalo tak, že kontajner bol 

pripevnený o snežný skúter, ktorý sa pohyboval okolo stáda, zatiaľ čo ja som bola v ňom 

spolu s trávou a granulami, ktoré som za pochodu vyhadzovala von. Bola to celkom zábava, 

soby nás nasledovali ako nejaké kačičky. Takto sme vystriedali tri stáda, ktoré boli na 

rôznych miestach v lese. Po namáhavom dni mi ešte ukázal krásne miesta a výhľady 

z okolitých kopcov na jazerá a lesy a nechal ma vyskúšať si riadenie snežného skútra. Pri 

pohľade na krajinu som nevedela nájsť slová, ktoré by dokázali opísať moje pocity. 

Nasledovalo pozvanie na večeru, kde som sa zoznámila aj s jeho dvoma dcérami. Staršia bola 

v mojom veku, ukázala mi tradičné oblečenie, šperky, rodinné fotografie, zatiaľ čo maličké 

trojročné dievčatko počúvalo piesne od speváčky s laponským pôvodom, Solju. Večera bola 

tradičná, dusené sobie mäso na masle so zemiakovou kašou a brusnicovým pyré. Bolo krásne 

byť nachvíľu súčasťou takejto domácnosti. Na saunu som bola už príliš unavená, tak ma Antti 

odviezol k mojej chatke a dohodli sme sa na ďalšom stretnutí. Druhý deň ráno som sa 

zobudila s bolesťou svalov v rukách aj nohách, ale to ma neodradilo od toho konečne 

navštíviť aj múzeum SIIDA, aby som pochytila aj nejaké teoretické informácie. Strávila som 

tam asi tri hodiny, nebolo veľmi veľké ale informačne určite obsiahle. Venuje sa ako Sámom, 
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ich kultúre a histórií, tak aj prírode v Laponsku. Vrátila som sa ešte do kultúrneho centra, kde 

som sa podelila o zážitky a poďakovala za pomoc. Tentokrát som sa mohla pozrieť aj do 

rokovacej miestnosti parlamentu a do knižnice. Na obed som sa stretla posledný krát s Annou, 

ktorá bola takisto nadšená z mojich zážitkov na sobej farme. S Anttim sme sa dohodli, že ma 

na druhý deň odvezie na letisko do Ivala a takisto som od neho kúpila sobie mäso, aby som sa 

mu zavďačila za jeho pohostinnosť a zároveň priniesla hodnotný suvenír mojej rodine.  

Pri rozlúčke na letisku mi Antti daroval striebornú brošňu symbolizujúcu šťastie. 

Dojatá a spokojná som v lietadle premýšľala, kedy sa budem môcť znova vrátiť do krajiny 

ľadu a snehu, kde majú ľudia srdce zo zlata a kde vám na cestu lesom svieti aurora. Kiitos! 
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