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Abstract 

Despite the long history of slavery in Arab and Muslim lands, little has been written about 
this human tragedy. To many Arabs, the issue of slavery is a source of discomfort. It is 
estimated that eleven million Africans have been deported from eastern Africa to serve in 
Arab households, harems, armies, agriculture and industry. Abolition of slavery in the Arab 
world was a consequence of internal political and economic forces- pressure from Western 
powers and the realization (in enlightened Muslim circles) that maintaining slavery would 
forever bar Arab nations from economic progress. Slavery was sanctioned by the Islamic law 
and was an integral part of the Arab society. Zanzibar was one of the main channels through 
which slaves from Africa were transferred to supply the markets of eastern Arabia, Iraq, 
Persia and even parts of India. Some slaves remained in Zanzibar (famous for its clove 
plantations) while others were transferred to Oman. Through Omani ports (Muscat, Batinah, 
Sur) many slaves were kept for domestic use if they were not resold or shipped elsewhere. 
African slaves assimilated into the Arab Gulf societies as they lived intimately within the 
tribes. Slaves played a significant role in the pearl diving industry. Owning slaves increased 
one´s social status. Slaves married each other and bore children who were enslaved by the 
same families. British policy in the Trucial states was to grant freedom papers (manumission 
certificates) to any slaves who presented themselves at their mission. Except in Bahrain where 
slavery was abolished in 1937, it continued to exist in Saudi Arabia, Oman, Qatar, Kuwait 
and Trucial coast (UAE). Slavery was abolished in Kuwait in 1949, and three years later its 
legal status was outlawed in Qatar; in Saudi Arabia in 1962. Slavery in the UAE as an 
institution it was banned in 1963. The coup de grace was administered to slavery in Arabia in 
1970 when Qabus ibn Sacíd became ruler of Oman. Thousands of former slaves are still alive. 
They took citizenship of the Gulf States and bear some of the most prestigious names in the 
country. 
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Úvod 

„Důvod pro udělení certifikátu osvobození: Touha po svobodě“ 

– britská oficiální zpráva o Salímovi, otrokovi z Etiopie, který byl osvobozen ze 

Saudské Arábie v roce 1935.1 

 

Zotročování etnických menšin i celých národů je staré jako lidstvo samo. O otrocích ve 

starověkém Egyptě, Řecku a Římě toho bylo napsáno mnoho. Transatlantický obchod 

s otroky ze západní Afriky a otrokářství v Americe svým rozsahem a krutostí dodnes 

vzbuzuje diskuze a je předmětem mnoha studií i filmových námětů. Ovšem otroctví 

v arabském světě a dalších muslimských zemích není příliš známou a odkrytou kapitolou 

dějin, přestože bylo několik století pevně integrováno v arabské společnosti. 

Téma je tabuizováno a vzbuzuje rozpaky zejména v zemích Perského zálivu, kde 

dodnes žijí tisíce bývalých otroků nebo jejich potomků, nejčastěji afrického původu. Arabové 

zcela výhradně operovali v regionu zaměřeném na uspokojení poptávky po otrocích 

v muslimských zemích2, přesto není termín arabský obchod s otroky zcela správný. Nebyl 

totiž praktikován pouze ze strany Arabů, ale také Berberů v Severní Africe a někdy na něm 

participovali i Evropané.3 Jeho počátky se kladou do doby dávno před tím, než začali 

Evropané vyvážet otroky ze západního pobřeží Afriky4 i do doby před rokem 6225, který je 

považován za počátek muslimského kalendáře.6 Jména lokalit zahrnutých do obchodní sítě 

napříč Indickým oceánem a Saharou jsou většinou neznámá a „exotická“ – Tripolis7, Fezzán8, 

Súr9, Kilwa10, Zanzibar. Domorodí Afričané byli přepravováni po Nilu do Egypta a přes 

Saharu putovali ze západní a střední Afriky do zemí Maghrebu.11 Většina informací o povaze 

                                                 
1 HUTSON, A. S. Enslavement and Manumission in Saudi Arabia, 1926-38, Critique: Critical Middle Eastern 
Studies, 11 (1) (Spring 2002), s. 49. 
2 Existují zprávy o otrocích černé pleti v Číně v 7. a 8. století a o portýrech a zdatných potápěčích v Kantonu ve 
12. století. Byli pravděpodobně přivezeni Araby v rámci indonéského obchodu s otroky. Ibn Battúta zaznamenal 
jejich přítomnost ve 30. letech 14. století a hovoří o tom, jak zdatně bránili lodě proti útokům pirátů. 
3 Evropané například od Arabů požadovali dodání otroků na cukrové plantáže na souostroví Maskarény a do 
Brazílie. Britské lodě transportovaly otroky z Maroka do západní Indie. Francouzské, holandské a portugalské 
lodě vozily otroky z Libye do Turecka. Arabové obchodovali s Portugalci v Mosambiku. GORDON, M. Slavery 
in the Arab World. New Amsterdam Books, Paris, 1992, s. 22; THILMANS, G. Facts About Slavery. Éditions 
du Musée Historique du Sénégal (Gorée), IFAN Ch. A. Diop, 2010, s. 66. 
4 Polovina 15. – poslední třetina 19. století. 
5 Tzv. hidžra, prorok Mohamed odešel z Mekky do Medíny. 
6 Otroctví na starověkém Předním východě se věnuje např. studie WAYNE, M. A.; William, V. The Marketing 
of People: Slave Trade in The Ancient Near East, Journal of Business and Behavioral Sciences, Vol. 26, No. 2 
(Summer 2014), s. 138–155. 
7 V dnešní Libyi. 
8 Historický region v jihozápadní Libyi. 
9 Na jihovýchodním pobřeží Ománu. 
10 Jižní pobřeží dnešní Tanzanie. 
11 Maghreb (arabsky; dále jen ar.) – západ, označuje arabské státy v severní Africe. 
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tohoto obchodu pochází z pera arabských geografů a bývají záměrně zkreslené. Jelikož 

obchod býval ilegální, nemáme záznamy ani o afrických prostřednících a ještě méně důkazů 

máme od zajatých otroků a jejich strastiplné cestě přes Saharu, kterou velké množství z nich 

nepřežilo. Francouzský historik R. Mauny uvádí, že asi 14 milionů Afričanů bylo vyvezeno 

do arabského světa mezi 7. a 20. stoletím.12 Nejvíce byla zainteresována Libye, následovalo 

Maroko, Alžírsko a Tunisko, přičemž Maroko bylo jedinou severoafrickou zemí přímo 

zapojenou do obchodu se zeměmi „černé Afriky“. Z Libye byla většina otroků reexportována 

do Sýrie, Turecka, na Rhodos, Krétu, do Řecka a Albánie.13 

 
Obrázek 1. Obchodní cesty v Indickém oceánu. 
Zdroj: SHERIFF, Abdul. 2010, Dhow Cultures of the Indian Ocean: Cosmopolitanism, Commerce and Islam. 
New York: Columbia University Press, s. 172. 

Druhým regionem byla oblast Rudého moře. Část otroků pocházejících ze Súdánu 

a z Habeše (dnešní Etiopie) putovala do přístavů u Rudého moře, do úžiny Báb al-Mandab14 

nebo do Adenského zálivu. Na Arabský poloostrov a do Perského zálivu, do Indie a dokonce 

do Číny byli přiváženi otroci především z východní Afriky (Etiopie, Súdán, Somálsko, dnešní 

Keňa, Tanzanie, Malawi, Mosambik a východní Kongo). Arabští a perští imigranti sídlili na 

východním pobřeží Afriky a přilehlých ostrovech již od 8. století. Od Mogadišu (Somálsko) 

                                                 
12 GORDON, M. Slavery in the Arab World. New Amsterdam Books, Paris, 1992, s. 27. 
13 THILMANS, G. Facts About Slavery. Éditions du Musée Historique du Sénégal (Gorée), IFAN Ch. A. Diop, 
2010, s. 61. 
14 Arabský název průlivu mezi Rudým mořem a Adenským zálivem. 
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po Sofalu (Mosambik) založili řetězec nezávislých afro-arabských měst.15 V případě 

arabských obchodníků s otroky se většinou jednalo o menší dealery, kteří vedle toho 

obchodovali s kořením, kůžemi a slonovinou. Do člunů dhow16 se zpravidla vešlo 10 až 25, 

ojediněle 75 až 100 otroků.17 Jejich cílovou stanicí byly buď arabské přístavy (Mokka, 

Džidda) nebo Perský záliv (Maskat, Bahrajn, Kuvajt, Basra), odkud byly některé 

přesměrovány do Bagdádu a jiné pluly podél pobřeží až do Indie. 

Otroctví v předislámské Arábii a po nástupu islámu 

Otroctví18 existovalo již v předislámské Arábii, jež byla stejně jako Egypt napojena na 

obchodní kruhy, které vycházely z dnešního Súdánu19 a Somálska. Na tržištích s otroky20 

v Mekce byli zastoupeni také Etiopané.21 „…otroctví, ačkoli rozšířené v Mekce, Hidžázu22 

a Jemenu, se svou formou odlišovalo od otroctví v okolních sásánovských i byzantských 

státech a od pozdějších arabských a islámských impérií.“23 Předislámská poezie podává 

svědectví o mužích a ženách, kteří plnili v domácnostech funkci služebnictva, byli vojáky, 

pastevci nebo pracovali na polích a v oázách. Jedním z národních hrdinů předislámské poezie 

byl básník Antar, jehož matka byla etiopskou otrokyní. V předislámské Arábii zůstávalo dítě 

narozené matce otrokyni a svobodnému otci otrokem, pokud ho otec neuznal.24 V arabské 

společnosti zaujímalo otroctví signifikantní místo. „Otroctví byl status rozpoznaný islámským 

právem.“25 Prorok Mohamed akceptoval existující sociální řád a na otroctví se díval jako na 

něco přirozeného. Je argumentováno, že nicméně nabádal lid k tomu, aby s otroky bylo dobře 

zacházeno a aby jim byla darována svoboda jako určitá forma odpuštění hříchů.26 V Koránu 

nalezneme alespoň 19 veršů, které se zabývají otroctvím.27 Bilál ibn Rabah al-Habaší (580–

                                                 
15 THILMANS, G. Facts About Slavery. Éditions du Musée Historique du Sénégal (Gorée), IFAN Ch. A. Diop, 
2010, s. 63. 
16 Tradiční arabská plachetnice s jednou nebo více plachtami. 
17 GORDON, M. Slavery in the Arab World. New Amsterdam Books, Paris, 1992, s. 24. 
18 riqq(ar.). 
19 Bilád as-Súdán (ar.) lze přeložit jako „země černých“. 
20 raqíq-sg.; riqáq-pl.(ar.) nebo cabd-sg.; cabíd-pl.(ar.). 
21 Etiopie byla známá jako bilád al-Habaša (ar.), odtud staré označení Habeš- Habešané. 
22 Region na západě dnešní Saúdské Arábie. 
23 TRABELSI, S. Memory and slavery: the issues of historiography, International Social Science Journal, Vol. 
58, Issue 188, (June 2006), s. 238. 
24 SHERIFF, A. Dhow Cultures of the Indian Ocean: Cosmopolitanism, Commerce and Islam. Columbia 
University Press, 2010, s. 221. 
25 HOURANI, A. A History of the Arab Peoples. Faber and Faber, London, 2005, s. 116. 
26 „Zbožnost nespočívá v tom, že obracíte tváře své směrem k východu či západu, nýbrž zbožný je ten, kdo uvěřil 
v Boha, v den soudný, v anděly, Písmo a proroky a rozdává z majetku svého – bez ohledu na lásku k němu – 
příbuzným, sirotkům, nuzným, po cestě (Boží) jdoucímu, žebrákům a na otroků vykoupení, a ten, kdo modlitbu 
dodržuje a almužnu udílí.“ súra Kráva (172:177), Korán v překladu I. Hrbka. Academia, Praha, 1972, s. 463. 
27 SHERIFF, A. Dhow Cultures of the Indian Ocean: Cosmopolitanism, Commerce and Islam. Columbia 
University Press, 2010, s. 219. 
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640) byl Prorokovým druhem; otrok osvobozený Abú Bakrem28 údajně oplýval krásným 

hlasem a stal se prvním muezzinem29 islámu. V každém větším městě se nacházelo tržiště 

s otroky tzv. macárid nebo Súq ar-raqíq. Otrokům se říkalo (stejně jako dobytku) „hlavy“ 

(ru´ús raqíq). Obchodník s otroky se nazýval džalláb či nachchás. Na otevřeném tržišti byli 

otroci vystaveni na odiv veřejnosti. Konkubíny a eunuši byli diskrétně nabízeni v soukromých 

domech. Cenu otroků udával jeho původ, věk, pohlaví, zdravotní stav a schopnosti.30 

Islámská doktrína rozvinula pravidlo, že otrokem nemůže být někdo, kdo se narodil 

jako muslim. Tudíž nikoli rasa, původ nebo území, ale náboženské vyznání se stalo kritériem 

pro zotročení. Bernard Lewis se domnívá, že ani muslimské společnosti nebyl rasismus úplně 

cizí, což dokládá poměrně šokujícím prohlášením věhlasného arabského historika a geografa 

Ibn Chaldúna, který ve 14. století napsal, že: „…černé národy jsou přirozeně předurčeny 

k otroctví, protože v sobě mají málo lidskosti, [a] jejich atributy se podobají hloupým 

zvířatům.“31 Na otroky v muslimském světě nelze aplikovat uniformní řeckořímský model, 

který byl převzat západní civilizací. Sociální stratifikace v muslimské společnosti byla méně 

rigidní než na Západě. V rámci islámského práva byl otrok předmětem vlastnictví, ale měl 

i lidský status. Na věcné úrovni byl otrok klasifikován podobně jako zvířata, mohl být ve 

vlastnictví více osob. Otrok, který utekl, byl navrácen svému majiteli, ale pokud utekl 

k nepříteli, byl odsouzen k smrti. Otroci nebyli chráněni proti zlovůli svého pána, byli právně 

znevýhodňováni a nemohli svědčit u soudu, a to ani na svoji obranu. Na druhé straně jim byly 

v případě provinění ukládány jen poloviční tresty. Týraný otrok mohl požádat soudce (qádí) 

o to, aby byl prodán.32 

Existovaly dvě možnosti, jak se stát otrokem. Jednalo se o zotročení v rámci džihádu33, 

nebo se dotyčný jako otrok narodil. Děti, které se narodily dvěma otrokům, se automaticky 

stávaly otroky. Otrokem se naopak nemohl stát sirotek nebo nalezenec.34 cUmajjovský35 

chalífa Mu´áwíja byl prvním, kdo zavedl získávání otroků koupí a přejal byzantský zvyk, aby 

jeho ženy chránili eunuši.36 Nevěřícím zajatým v bitvách bylo nabídnuto přijmout islám, 

mohli si také ponechat víru a odvádět daň37 nebo bojovat na smrt.38 Křesťané a Židé patřili 

                                                 
28 Mohamedův následovník, první z tzv. pravověrných chalífů. 
29 Služebník mešity, který svolává věřící k modlitbě. 
30 GORDON, M. Slavery in the Arab World. New Amsterdam Books, Paris, 1992, s. 79. 
31 LEWIS, B. Race and Slavery in the Middle East: An Historical Enquiry. Oxford University Press, 1992, s. 53. 
32 GORDON, M. Slavery in the Arab World. New Amsterdam Books, Paris, 1992, s. 52. 
33 Svatá válka proti nevěřícím. 
34 I k tomu docházelo, a to dokonce ve 20. století na Arabském poloostrově. 
35 První dynastie chalífů vládnoucí arabskému chalífátu v letech 661 až 750. 
36 GORDON, M. Slavery in the Arab World. New Amsterdam Books, Paris, 1992, s. 40. Na základě staré 
semitské praxe byly rozlišovány dva druhy otroků- koupení otroci (cabd mamlúka) a otroci narození 
v domácnosti pána (cabd kinn). Mamlúk (pl. mamálik) byli zotročení a mactúq osvobození otroci. 
37 Džizja nebo charadž. 
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mezi tzv. ´ahl al-kitáb (ar.) – lidé knihy a měli status jinověrců (dhimmí), platili daň a nemohli 

být zotročeni. Běžnou praxí bývala výměna zajatců a vykoupení se ze zotročení. Docházelo 

k tomu, že zajatci konvertovali, aby nemuseli platit daň, a časem i k tomu, že byl nedostatek 

otroků39, a proto se zavedená praxe různě obcházela. Bylo celkem běžné, že otroci přejímali 

víru svých pánů. Avšak nevěřící, který konvertoval k islámu až po zotročení, zůstal otrokem. 

V bitvách bylo někdy obtížné rozeznat muslimy od nevěřících; na africkém kontinentě se 

u konvertitů stále uplatňovaly pohanské praktiky. Podle islámského práva nemohl muslim 

zotročit muslima, ale ve skutečnosti existuje mnoho historických případů, kdy tomu tak 

bylo.40 Organizované nájezdy křesťanů na druhé straně měly za následek chytání maurů 

a saracénů pro evropské galéry. 

Otroci v muslimské společnosti zastávali specifické funkce. V prvních století islámu 

nebyli otroci vůbec využíváni k zemědělské činnosti. Většinou sloužili v domácnostech 

a v harémech, zastávali administrativní i armádní posty. Otroctví v muslimsko-arabském 

světě bylo spíše městský fenomén. Otroci bývali zručnými řemeslníky a za vydělané peníze se 

mohli z otroctví vykoupit. Mladí schopní otroci měli šanci získat lepší postavení a někteří 

zastávali významné funkce – například nosili sultánovy šatní skříně, zbraně nebo kalamář, 

měli dozor nad stájemi a prádelnou, tzv. muhannak byl zodpovědný za umístění turbanu na 

hlavu a kolem brady chalífy. Vyžadovala se diskrétnost a absolutní loajalita. Někteří se 

vypracovali až do funkce vezírů, sekretářů, vrchních velitelů vojsk41 nebo provinčních 

guvernérů.42 Tyto funkce ovšem nebyly dědičné! Není bez zajímavosti, že sekretářkami se 

mohly stát i ženy, významného postavení mohly dosáhnout zejména umělkyně, krásné 

tanečnice qiján. 

V polovině 8. století měli cabbásovští chalífové43 v armádě asi 4 000 tzv. Zandžů 

a dalších otroků s cílem získat větší nezávislost na kmenové společnosti. V 9. století byly 

přivezeny z pobřeží východní Afriky do Iráku tisíce otroků, aby odstranily solné nánosy 

z půdy v močálech na jihu země. Perský historik a právník at-Tabarí (839–923) zaznamenal 

případy nuzných pracovních a životních podmínek otroků. K jídlu dostávali jen pár datlí 

                                                                                                                                                         
38 Nejprve byla nevěřícím nabídnuta možnost konverze, pokud to nepřijali, mohli zaplatit a ponechat si víru. Do 
otroctví byli bráni pouze v případě, že odmítli obě alternativy. GORDON, M. Slavery in the Arab World. New 
Amsterdam Books, Paris, 1992, s. 47. 
39 Podobně se chovali křižáci, kteří neměli velký zájem o konverze ze strany zotročených muslimů. 
40 Tato praxe má kořeny ve Starém zákoně – Izraelité nemohli zotročovat soukmenovce. 
41 To později vedlo k vytvoření mnoha vládnoucích dynastií otrockého původu na Blízkém východě. Mamlúci, 
kteří vládli Egyptu a Sýrii (1250–1517), byli původně otroci rekrutovaní v mladém věku z Balkánu, Kavkazu a 
Afriky. Poté, co přijali islám, byli na konci svého výcviku osvobozeni. Podobně byli v Osmanské říši 
rekrutováni janičáři (systém devširme), chlapci pocházející z křesťanských rodin na Balkánu a Kavkazu. 
42 TRABELSI, S. Memory and slavery: the issues of historiography, International Social Science Journal, Vol. 
58, Issue 188, (June 2006), s. 238. 
43 Jedna ze dvou největších sunnitských dynastií muslimského impéria vládnoucí arabskému chalífátu v letech 
750 až 1258. 
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a zbytky po semletí zrn, proto trpěli podvýživou a chabými hygienickými podmínkami. 

Pracovali v solných dolech a byli vystaveni krutému cynismu svých předáků, často též 

otroků.44 Jejich povstání (868/9–883) bylo první vzpourou otroků v muslimském světě 

a vyústilo v masovou sociální revoltu; ohrozili dokonce Bagdád a výrazně oslabili 
cAbbásovský chalífát.45 

Práva otroků v muslimské společnosti 

Otrokům byla garantována jistá práva. Majitel byl povinen otroka řádně živit a šatit 

a podporovat ve stáří a prodat ho, pokud by mezi nimi vznikl spor. Otrok nemohl být 

separován od svých dětí, přetěžován nebo týrán. Velmi ceněni byli otroci, kteří vykonali 

s pánem pouť do Mekky nebo demonstrovali detailní znalost Koránu. V textech se o otrocích 

hovoří jako o muslimských bratrech. Otroctví nebývalo objektem politických nebo 

náboženských disputací ani veřejného zájmu. Cílem bylo, aby otrok časem získal svobodu. 

S výjimkou těch, kteří zemřeli v mladém věku, se většina otroků ve stáří svobody dočkala. 

Staří lidé paradoxně získanou svobodou trpěli, protože se nebyli schopni uživit. Otrok mohl 

být prodán, darován, pronajat nebo zděděn, ale většina otroků byla v podstatě členy rodiny. 

Jen zřídka bývali ze služby propuštěni, s konkrétní rodinou byly spjaty celé generace otroků. 

Darování svobody otrokovi bylo spojeno například s porušením ramadánového půstu, 

s pietou, s vykoupením hříchů, s vyléčením z nemoci, s odměnou za loajalitu nebo návratem 

zapuzené manželky.46 Osvobození47 se vztahovalo pouze na otroky, kteří byli muslimy. 

Otroci získali svobodu automaticky po smrti svého pána (tzv. tadbír) nebo se z otroctví mohli 

vykoupit (tzv. mukátaba).48 Zajímavostí je, že otrok mohl změnit svůj názor, ale pán nikoli. 

Pokud však nebyl schopen splácet svoji svobodu, musel se vrátit do služby a o již uhrazenou 

částku přišel. Pán měl povinnost zařídit svobodnému otrokovi sňatek a také po něm dědil 

v případě, že zemřel bezdětný. Mnohdy se jejich vztah změnil na vztah patron-klient (tzv. 

mawálí). Bývalý pán mohl nabídnout svobodnému muži vlastní dceru za manželku, nebo 

správu jeho obchodních aktivit. 

                                                 
44 TRABELSI, S. Memory and slavery: the issues of historiography, International Social Science Journal, Vol. 
58, Issue 188, (June 2006), s. 238. 
45 V čele povstání Zandžů byl svobodný Arab známý jako Sáhib az-Zandž- Pán Zandžů, jehož babičkou byla 
indická konkubína, která měla pozici vedlejší manželky, tzv. surija (sarárí v plurálu). K povstání Zandžů více 
např. SHERIFF, A. Dhow Cultures of the Indian Ocean: Cosmopolitanism, Commerce and Islam. Columbia 
University Press, 2010, s. 222-226. 
46 Tzv. Málikovský právní směr islámu hovoří o odměnách pro toho, kdo vzdělá, osvobodí a pojme za manželku 
otrokyni. 
47 citq(ar.). 
48 GORDON, M. Slavery in the Arab World. New Amsterdam Books, Paris, 1992, s. 55. 
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Otroci se mohli ženit s otroky i svobodnými se souhlasem svého pána49, ale jejich děti 

zůstávaly otroky v majetku matčina pána. Bylo ilegální nutit otrokyně k prostituci. 

S otroctvím úzce souvisí konkubinát. Muslim si sice nemohl vzít za ženu svoji otrokyni (ani 

toto pravidlo nebylo striktně dodržováno), ale mohl s ní mít sexuální vztah. Legálně i morálně 

bylo z pohledu islámského práva korektní, aby měl muž sexuální vztah až se čtyřmi 

zákonnými manželkami a s neomezeným počtem konkubín (otrokyň). Děti narozené 

z takových svazků byly svobodné a vyrůstaly vedle dalších sourozenců, kteří vzešli 

z legitimních vztahů jejich otce, a měli stejné právo na vzdělání. Matka takového dítěte (´umm 

walad) měla zvláštní status – nemohla být v žádném případě prodána a po smrti svého pána 

byla automaticky svobodná. Potomci bývali většinou míšenci. Tyto svazky byly častým 

jevem v dnešním Alžírsku a Maroku v berberské populaci, v Bahrajnu a Ománu. Islám 

neuznává rasismus, barva pleti v muslimské společnosti tedy nebyla hlavním identifikátorem 

statusu, ale přesto se vyskytovaly předsudky a diskriminace vůči souvěrcům černé pleti, a to 

zejména na africkém kontinentě. V arabském světě neexistuje velká diaspora černých 

Afričanů, ale podle rysů a tmavě hnědé až černé barvy pleti dodnes můžeme identifikovat 

potomky otroků v zemích jako je Egypt, Libye, Maroko, Saúdská Arábie, Omán, Spojené 

arabské emiráty nebo dokonce Sýrie. 

Ojedinělým historickým příkladem je případ Šemsigul, čerkeské50 otrokyně, která byla 

v polovině 19. století prodána do Egypta. Čerkeské ženy byly nabízeny elitě bohatých 

obchodníků a dostávaly se do harémů na území Turecka a Egypta. Dealeři s otroky byli 

organizováni do cechů. Z legální perspektivy byl muž, který Šemsigul vlastnil, jistý Deli 

Mehmet, oprávněn mít s ní sexuální vztah; tyto ženy tedy mohly být beztrestně znásilněny. 

Ovšem dealer si byl vědom toho, že pokud dívka ztratí své panenství, její tržní hodnota 

klesne. V případě, že by otěhotněla, zakazovalo právo její prodej. Případ otrokyně Šemsigul 

je ojedinělý v tom, že žena svého dealera obvinila a označila za otce svého dítěte a po vleklém 

vyšetřování bylo právo na její straně.51 

Arabové ve východní Africe 

Přestože zotročení Afričané měli v Arábii dlouhou historii, do 18. století pocházela 

většina zdejších otroků z východní Evropy, Střední Asie a Persie. Bílí otroci byli známí jako 

saqáliba.52 Zatímco otroctví v Americe bylo zrušeno v 70. letech 19. století, arabské čluny 

                                                 
49 Ženy měly právo obdržet od svobodného muže řádné věno. 
50 Kmeny Čerkesů žily v té době na Kavkaze pod vládou Osmanské říše. 
51 BURKE, Edmund. Struggle and Survival in the Modern Middle East. University of California Press, 1993, s. 
59-74. 
52 Muzeum otroctví v Dauhá, Katar. 
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dhow neustávaly v plavbách na Zanzibar, do Mombasy a dalších východoafrických přístavů, 

aby ukořistily „eben s lidskou tváří“. 

Britové, kteří zakázali otroctví už v roce 1833, se snažili se střídavými úspěchy tento 

obchod blokovat. Muži, ženy a děti byli vyváženi z pobřeží Zandž mezi Etiopií a Somálskem 

na severu až k Mosambiku na jih. Měli být prodáni na otrockých trzích v Arábii, Rudém moři, 

Perském zálivu, v Osmanské říši53 a v Indii. Důležitou roli v transportu hrály monzunové 

větry. Plavba z východního pobřeží Afriky do Perského zálivu trvala asi měsíc. Historické 

prameny hovoří o tom, že po dobu plavby nebyli otroci spoutáni a byli oblečeni. Jejich stravu 

tvořila rýže, datle, ryby a sušené žraločí maso. Názory na to, v jakých podmínkách se plavili 

do Perského zálivu, se rozcházejí. „Rizika těchto zotročených byla vysoká, patřil mezi ně 

nedostatek prostoru, podvýživa, náchylnost k nemocem a sebevraždám.“54 Bernard Lewis 

tvrdí, že ačkoli metody zotročení, transportu a obchodování s otroky se příliš nelišily 

v transatlantickém obchodě od pohybu otroků přes Saharu nebo Perský záliv, hlavní kontrast 

musíme vidět v tom, jakým způsobem s nimi jejich noví pánové zacházeli a jakou pozici 

získali.55 Britové mohli prohledávat podezřelé lodě a zatýkat obchodníky s otroky, proto byli 

někdy otroci naházeni do moře. Otroky zachráněné z lodí brali Britové většinou do Adenu 

nebo Bombaje, ale mnoho z nich po několika měsících zemřelo.56 

Odhaduje se, že mezi rokem 1770 a koncem 19. století byl na východoafrické pobřeží 

(do oblasti dnešní Keni a teritoria Tanganika) poslán asi milion a čtvrt Afričanů a téměř 

polovina z nich byla exportována mimo Afriku.57 Zdanowski uvádí vyšší čísla – v letech 

1800–1870 se každý rok dostalo do Arábie 6 000 až 20 000 otroků. Odhady hovoří 

o 1 257 100 až 2 milionech mezi lety 1830–1873. V letech 1870–1876 bylo z východní 

Afriky posláno na Zanzibar, do Arábie, Perského zálivu a do Indie asi 300 000 otroků. Totální 

odhad předpokládá, že východní Afriku opustilo až 20 milionů obyvatel.58 Některé oblasti 

východního pobřeží Afriky byly kvůli arabským otrokářům téměř vylidněny. V Egyptě 

pracovali otroci na cukrových plantážích a v 60. letech 19. století v bavlněné produkci. 

Vrchol egyptské participace v obchodě s otroky byl v letech 1820–1880, ale britská konvence 

pro potírání otroctví z roku 1877, povstání islámského reformátora Mahdího proti Britům 

                                                 
53 Ze Zálivu byli otroci reexportováni do Osmanské říše a perského vnitrozemí, aby pracovali na zavlažovacích 
kanálech a v zemědělství. 
54 Muzeum otroctví v Dauhá, Katar. 
55 LEWIS, B. Race and Slavery in the Middle East: An Historical Enquiry. Oxford University Press, 1992, s. 99–
102. 
56 Muzeum otroctví v Dauhá, Katar. 
57 GORDON, M. Slavery in the Arab World. New Amsterdam Books, Paris, 1992, s. 19. 
58 ZDANOWSKI, J. The Manumission Movement in the Gulf in the First Half of the Twentieth Century, Middle 
Eastern Studies, 47:6, 2011, s. 864, ZDANOWSKI, J. Slavery and Manumission. Garnet Publishing Ltd., 2012, 
s. 16. 
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v Súdánu a britská okupace Egypta v roce 1882 měly za následek ukončení obchodu.59 

Propuštění otroci získali certifikát, který jim měl pomoci najít práci. Snaha vymýtit otroctví 

v ostatních zemích regionu vycházela z iniciativy britské vlády v Egyptě.60 

 
Obrázek 2. Konvoj otroků na Zanzibaru, 19. století 
Zdroj: Muzeum otroctví v Dauhá, Katar (muzejní expozice) 

Ománci začali hrát roli na východoafrickém pobřeží od konce 17. století, kdy dobyli 

ostrovy Zanzibar61 a Pemba. V roce 1811 žilo na Zanzibaru asi 200 000 obyvatel, z nichž 

75 % byli otroci. Od roku 1818 začali pěstovat na Zanzibaru hřebíček. Ostrov se stal 

největším centrem obchodu s otroky na východě, což neustalo ani po získání nezávislosti na 

Ománu v roce 1861. V roce 1785 Ománci znovu ovládli Kilwu, odtud posílali otroky na 

Zanzibar a do Maskatu. Zisk z tohoto obchodu představoval třetinu ročního zisku ománského 

sultána.62 Ománští sultáni profitovali z daní uvalených na prodej otroků. Na trhu v Zanzibaru 

byly zejména otrokyně hezky oblečeny, ozdobeny šperky a navoněny. Zotročení konvertovali 

k islámu a často dostali nová jména jako Fá´ida (profit), Baraka (požehnání) nebo Mubáraka 

(požehnaná). V jejich cílové destinaci pak otroci procházeli dalšími zdravotními testy.63 

Otroci pracující na plantážích nežili v takových podmínkách jako domácí otroci a byli pod 
                                                 
59 THILMANS, G. Facts About Slavery. Éditions du Musée Historique du Sénégal (Gorée), IFAN Ch. A. Diop, 
2010, s. 62. 
60 Do začátku 90. let 19. století bylo osvobozeno 18 000 otroků. 
61 Zanzibar z perského Zendží-Bar znamená „země černých“, byl znám též pod jménem as-Swahil; sawáhil (ar.) 
– pobřeží. KHALIFA BILKHAIR, A. African influence on culture and music in Dubai. UNESCO, Blackwell 
Publishing Ltd., 2006, s. 227. V roce 1840 se ománský vládce Sacíd rozhodl přesunout své sídlo na Zanzibar. 
Hřebíček se sem dostal pravděpodobně z Mauriciu. V roce 1860 žilo na Zanzibaru asi 300 000 obyvatel, z nichž 
200 000 bylo otroky. Každý rok bylo na ostrov přiváženo 15 000- 20 000 otroků. GORDON, M. Slavery in the 
Arab World. New Amsterdam Books, Paris, 1992, s. 66. 
62 ZDANOWSKI, J. Slavery and Manumission. Garnet Publishing Ltd., 2012, s. 16. 
63 Muzeum otroctví v Dauhá, Katar. 
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krutým dohledem dozorčích otroků tzv. nakoa.64 Dne 5. 6. 1873 byla podepsána se 

zanzibarským sultánem dohoda, že všechna veřejná tržiště pro otroky budou uzavřena 

a všichni obyvatelé jsou svobodní.65 V roce 1876 byl na Zanzibaru zakázán obchod s otroky; 

v tomto roce bylo posláno 300 000 otroků do Arábie, Perského zálivu a Indie66, ale otroctví 

fungovalo až do roku 1897. Řada otroků se dostala do ománských přístavů (Maskat, Súr, 

Bátina), kde sloužili v domácnostech nebo do jiných zemí.67 V Basře, Bandar Abbásu, podél 

ománského pobřeží u Bátiny a v Hidžázu pracovali na datlových plantážích. Ománský sultán 

měl svázané ruce a nebyl schopen obchod zastavit. Ještě na počátku 20. století byl ománský 

přístav Súr rušný a plný otroků. 

Sociální pozice otroků v Perském zálivu 

Je mylné se domnívat, že každý Afričan se dostal do Indického oceánu v souvislosti 

s obchodem s otroky. Například Etiopané hojně obchodovali s Indií a Srí Lankou. Do 

Perského zálivu přicházeli otroci z východní Afriky několika cestami – většinou přes 

ománský přístav Súr a přes Maskat nebo menší přístavy jako Šardžá, Dubaj a Ras al-Chajma 

a odtud pak do Persie nebo Osmanské říše a západoindických teritorií. Vedle toho fungoval 

přímý obchod mezi íránskými přístavy Bandar Abbásem a Bandar Lingeh s Ras al-Chajma 

a Basrou. Na začátku 20. století tvořili otroci asi 14,5 % obyvatel v regionu Perského zálivu.68 

V zásadě se dělili na domácí a industriální otroky. Muži v domácnostech bývali bodyguardy, 

portýry69, připravovali kávu, někteří dokonce spravovali obchod, administrativní záležitosti 

a finance. Otroci byli vojáky nebo strážci, pracovali na farmách, jako kopáči zavlažovacích 

kanálů, rybáři, lovci perel, dělníci na lodích a v přístavech, nosiči vody a sběrači dřeva, 

zahradníci, zpěváci, hudebníci… a ženy nejčastěji pracovaly v domácnostech, byly 

kuchařkami, pečovatelkami, ošetřovatelkami, důvěrnicemi nebo konkubínami. Pozici žen 

ovlivňovala barva pleti, hezké a světlé ženy (Etiopanky byly ceněny pro svoji krásu) mohly 

získat lepší postavení. Jejich počet mnohdy převyšoval počet mužských otroků a jejich cena 

na trhu byla vyšší. Je zajímavé, že otrok, který nebyl míšencem, byl ceněn více. Ženy, které 

porodily svým pánům děti (´umm walad), nemohly být prodány, ale islámské právo jim 

garantovalo osvobození pouze po smrti jejich pána a jen v případě, že jejich dítě bylo 

                                                 
64 GORDON, M. Slavery in the Arab World. New Amsterdam Books, Paris, 1992, s. 67. 
65 ZDANOWSKI, J. Slavery and Manumission. Garnet Publishing Ltd., 2012, s. 83. 
66 Tamtéž, s. 16. 
67 KHALIFA BILKHAIR, A. African influence on culture and music in Dubai. UNESCO, Blackwell Publishing 
Ltd., 2006, s. 227. 
68 ZDANOWSKI, J. The Manumission Movement in the Gulf in the First Half of the Twentieth Century, Middle 
Eastern Studies, 47:6, 2011, s. 864. 
69 V arabském světě jsou dodnes všudypřítomní tzv. bawwábové čili „dveřníci“. 
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naživu.70 Existují výpovědi mnoha otrokyň z různých částí Perského zálivu, které dokládají 

nelehkou pozice žen, zejména konkubín. Byly vystavovány svévoli svých manželů i pánů 

a často odloučeny od své rodiny a dětí. Někdy jim nebylo dovoleno se vdát, nebo byly ke 

sňatku přinuceny. Otroci, kteří se narodili v regionu, byli většinou sezdáni s otrokyněmi, které 

jim vybrali jejich majitelé, když dosáhli puberty a jejich potomci zůstávali také majetkem 

jejich pánů.71 Podobné to bylo s rozvodem, o němž rozhodovali jejich majitelé nebo jejich 

manželé, obvykle také otroci. Otroci mohli uzavírat sňatky i se svobodnými jedinci. 

Konkubíny mohly určitou dobu sloužit svým pánům (služby v domácnosti a sexuální služby), 

poté mohly být provdány (nejčastěji v případě těhotenství) nebo prodány. Otrokyně bývaly 

sexuálně obtěžovány i poté, co byly provdány. Pokud se jejich manželé na delší dobu vzdálili 

například lovit perly nebo rybařit, jejich manželky byly zneužívány pány, kteří si na ně stále 

činili nárok. Změnou pánů trpěly ženy nejčastěji a byla častým důvodem k útěku a žádostí 

o osvobození z otroctví. 

Arabové se mísili s africkými otroky prostřednictvím druhotných sňatků s otrokyněmi 

nebo instituce konkubinátu. Ačkoli pro Araby bylo běžnou praxí žít s konkubínami, pro 

otroky byly místní Arabky s „čistou“ krví nedotknutelné. I v případě, že dvojice byla legálně 

sezdaná, byli popraveni, aby byla uchovaná kmenová čest a sociální status.72 V Perském 

zálivu bylo také malé množství arménských a gruzínských dívek, které sem byly přivezeny za 

účelem sňatku. V roce 1928 bylo asi 60 mladých otrokyň v Kuvajtu, přestože zákon z roku 

1924 zakazoval zotročování bílých dívek na území Kuvajtu.73 Mladé ženy (často 

z Balúčistánu) bývaly do otroctví v Zálivu prodávány vlastní rodinou s vidinou zajištěné 

budoucnosti.74 

V otroctví byly přirozeně zneužívány i děti - dívky jako služky a chlapci nejčastěji při 

lovu perel. Existují i důkazy o jejich sexuálním zneužívání. Holandský cestovatel Lindschoten 

byl v Mombase svědkem mrzačení malých chlapců, kteří se měli v budoucnu stát eunuchy 

a obřízky dívek, které měly být „věčnými pannami“. Byli trénováni pro harémové služby, 

a když dosáhli puberty, byli velmi ceněni.75 

                                                 
70HUTSON, A. S. Enslavement and Manumission in Saudi Arabia, 1926–38, Critique: Critical Middle Eastern 
Studies, 11 (1) (Spring 2002), s. 54. Podle islámského práva šaríca by měla být otrokyně, která svému pánovi 
porodí syna, automaticky osvobozena. 
71ZDANOWSKI, J. The Manumission Movement in the Gulf in the First Half of the Twentieth Century, Middle 
Eastern Studies, 47:6, 2011, s. 864. 
72THESIGER, W. The Marsh Arabs. Penguin Classics, London, 2007, s. 69. 
73ZDANOWSKI, J. The Manumission Movement in the Gulf in the First Half of the Twentieth Century, Middle 
Eastern Studies, 47:6, 2011, s. 871. 
74V polovině 19. století se dostalo do Zálivu mnoho Indek z Malabaru a Bombaje za účelem sexuálních služeb. 
75 KHALIFA BILKHAIR, A. African influence on culture and music in Dubai. UNESCO, Blackwell Publishing 
Ltd., 2006, s. 231. 
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Obrázek 3. Surija, otrokyně se statusem vedlejší manželky 
Zdroj: SHERIFF, Abdul. 2010, Dhow Cultures of the Indian Ocean: Cosmopolitanism, Commerce and Islam. 
New York: Columbia University Press, s. 221. 

Britská protiotrokářská strategie v Zálivu 

První smlouvou, která měla regulovat obchod s otroky v Perském zálivu, byla 

Všeobecná dohoda podepsaná se šejky Smluvního pobřeží v roce 1820. „Unášení otroků – 

mužů, žen a dětí z pobřeží Afriky nebo odjinud a jejich transport na lodích je zločin a pirátství 

a přátelští Arabové by nic takového činit neměli.“76 Další dohody podepsané v následujících 

desetiletích s lokálními šejky umožnily Britům prohledávat a konfiskovat podezřelé lodě. 

Ománci při transportu otroků strategicky používali francouzskou vlajku. Britská diplomacie 

se zasloužila o to, aby bylo otroctví zrušeno v Persii a v Osmanské říši (dohody v letech 

1880–1887). V roce 1899 bylo otroctví zakázáno v Súdánu a to mělo vliv na události 

v Perském zálivu, kde pracovalo mnoho Súdánců. Kampaň proti otroctví byla ve skutečnosti 

dobře promyšlenou součástí britské strategie na východním pobřeží Afriky, v Rudém moři 

a Perském zálivu s cílem chránit námořní cesty do Indie, tudíž britské ekonomické zájmy 

a politické zájmy v regionu. Britové se rádi prezentovali jako advokáti lidských práv a Araby 

považovali za necivilizované. „Britové nemohli do otroctví zasáhnout přímo, protože obchod 

                                                 
76 Článek 9 Všeobecné dohody o potírání otroctví. ZDANOWSKI, J. Slavery and Manumission. Garnet 
Publishing Ltd., 2012, s. 81. 
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s otroky operoval na teritoriích nezávislých států.“77 Britové nabídli šejkům v Zálivu ochranu 

výměnou za potlačování pirátství a otroctví. Západní ideologie působila na osvícené kruhy 

muslimů a otroctví vnímali jako překážku pokroku muslimské společnosti (po boku 

polygamie a problematiky rozvodů). Světová muslimská konference, která se konala v Mekce 

roku 1926, přijala rezoluci odsuzující otroctví. Na začátku 20. století stále přicházelo do 

Perského zálivu po souši nebo po moři ročně 2 000 až 3 000 otroků. Obyvatelstvo afrického 

původu bylo signifikantní částí populace v Kuvajtu, Kataru, Bahrajnu, Ománu a tzv. Pobřeží 

příměří (Trucial Coast)78, tedy území dnešních Spojených arabských emirátů (SAE). Většina 

otroků nejprve dorazila do Ománu a odtud byli na malých lodích posíláni do Bahrajnu, Kataru 

a dnešních SAE. Velký trh s otroky existoval v ománské provincii Buraimi, odkud byli otroci 

dále prodáváni zejména do Saúdské Arábie. Vlastnit otroky bylo znakem bohatství 

a ukazatelem vyššího společenského postavení a v neposlední řadě dobrou investicí. Otrok 

mohl být kdykoli prodán a několikanásobný profit byl jistý. Někteří otroci pracovali pro své 

pány například jen v určitém období roku a žili jinde. 25. 1. 1880 podepsali Britové 

v Konstantinopoli s Vysokou Portou dohodu, která zakazovala obchod s otroky na celém 

území Osmanské říše. Toto nařízení bylo rozšířeno na oblast Rudého moře, Adenský záliv, 

arabské pobřeží, Perský záliv a východní Afriku.79 

 
Obrázek 4. Kapitán Dhow z Kuvajtu a jeho agent na Zanzibaru 
Zdroj: SHERIFF, Abdul. 2010, Dhow Cultures of the Indian Ocean: Cosmopolitanism, Commerce and Islam. 
New York: Columbia University Press, s. 57. 

                                                 
77 SUZUKI, H. Baluchi Experiences Under Slavery and the Slave Trade of the Gulf of Oman and the Persian 
Gulf, 1921–1950, Journal of the Middle East and Africa, 4:205–223, 2013, s. 210. 
78 Britská Východoindická společnost považovala Perský záliv za svou doménu, v roce 1819 válečné loďstvo 
společnosti uskutečnilo kárnou výpravu proti pirátům a zničilo jejich základnu v Ra´s al-Chajma. V lednu 1820 
byli šejchové většiny emirátů donuceni podepsat všeobecnou mírovou dohodu s Východoindickou společností. 
Pirátské pobřeží vešlo ve známost jako Pobřeží příměří (Trucial Coast). GOMBÁR, E. Kmeny a klany v arabské 
politice. Karolinum, Praha, 2004, s. 82–83. 
79 ZDANOWSKI, J. Slavery and Manumission. Garnet Publishing Ltd., 2012, s. 77. 
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Pobřeží příměří 

V roce 1881 žilo v Emirátech asi 36 400 obyvatel, z čehož bylo 10 040 otroků.80 

V Dubaji hráli otroci velkou roli v perlovém průmyslu až do první třetiny 20. století. Na 

místních tržištích byli kupováni a prodáváni jako lovci perel – potápěči. V letních měsících se 

potápěli pro perly a stavěli lodě, v zimě pracovali v zemědělství a lovili ryby. 

Britští úředníci a obchodníci popisovali dubajskou populaci jako homogenní. Afričtí 

otroci splynuli s arabskou společností v Zálivu a s jejím kmenovým charakterem a byli velmi 

oddaní svým majitelům. Je důležité si uvědomit, že asimilace za cenu popření jejich původní 

kultury byla jejich jedinou možností. V důsledku toho se v SAE nestali rasovou nebo etnickou 

menšinou jako například Peršané nebo Balúčové.81 V SAE neexistovala možnost, že by někdo 

mohl být zotročen kvůli dluhu nebo výkupnému. Praktikovala se zde ale zajímavá podmínka, 

že otrok, který byl osvobozen, nemohl po nabytí svobody vykonávat stejnou činnost, kterou 

se zabýval, když byl otrokem. V kontextu perlového průmyslu docházelo i k případům, že 

když se otroci loučili, někteří sami sebe prodali a peníze dali svým majitelům. 

Thesiger vypozoroval, že mnoho otroků žilo v přímé blízkosti panovníka a měli velkou 

prestiž. Někteří z nich byli panovníkovi adoptivní bratři a synové, mnozí měli arabskou krev 

a byli téměř k nerozeznání od místních. Někteří otroci se ve všech ohledech považovali za 

Araby. V Kalbě na východním pobřeží Emirátů vládl otrok Barút. Od roku 1903 byl letním 

guvernérem, a když v roce 1930 zemřel jeho majitel wálí Sacíd bin Hamád a korunní princ 

Hamád byl ještě příliš mladý, Barút se stal skutečným vládcem. V roce 1937 Britové tlačili na 

místní obyvatele, aby si zvolili nového panovníka. Korunnímu princi bylo teprve 12 let, 

a proto všichni odhlasovali Barúta. Britové, kteří bojovali proti otroctví, tedy paradoxně 

odmítali otroka na postu vládce. Barút zůstal v čele Kalby až do 50. let 20. století82. Ve 

30. letech žilo na Pobřeží příměří asi 80 000 obyvatel a téměř všichni měli arabský původ. 

Otroků bylo asi 7000, většinou Afričané nebo míšenci.83 

Katar 

Katar podepsal dohodu o zákazu otroctví už v roce 1861, ale přesto zůstali v zemi 

otroci na vlastní přání až do 30. let 20. století. Na začátku 20. století žilo v Kataru asi 27 000 

                                                 
80 ZDANOWSKI, J. The Manumission Movement in the Gulf in the First Half of the Twentieth Century, Middle 
Eastern Studies, 47:6, 2011, s. 863. 
81 Národ, který žije hlavně v oblasti Balúčistán, ležící na nejjižnějším okraji íránské vysočiny v Pákistánu, Íránu 
a Afghánistánu. Dále žijí na Arabském poloostrově. 
82 KRANE, J. City of Gold: Dubai and the Dream of Capitalism. Picador, New York, 2010, s. 54. 
83 ZDANOWSKI, J. The Manumission Movement in the Gulf in the First Half of the Twentieth Century, Middle 
Eastern Studies, 47:6, 2011, s. 879. 
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obyvatel, z nichž 6 500 byli Afričané, každý šestý z nich byl otrokem.84 Už 3. 11. 1916 

katarský šejk cAbdulláh bin Jássím at-Thání podepsal s britskou vládou dohodu, kde souhlasil 

s potíráním pirátství a otroctví, přičemž Britové reprezentováni Sirem Percy Coxem na 

oplátku slíbili jemu a jeho lidu „imunitu, privilegia a výhody“, kterým se těšili ostatní šejkové 

z regionu.85 Bylo povoleno, že afričtí otroci zůstanou na svých pozicích a bude s nimi dobře 

zacházeno. Až do roku 1949 si Britové uchovávali politický vliv nad Katarem z jejich 

základny v Bahrajnu. Většina zdejších otroků pracovala v perlovém průmyslu. 

Kuvajt 

V roce 1904 bylo v Kuvajtu z celkového počtu 35 000 obyvatel asi 4 000 Afričanů, 

z nichž dvě třetiny byli stále otroky a zbytek tvořili bývalí otroci.86 Otroci bývali unášeni do 

Kuvajtu, kde byla jejich cena vyšší. Ve 20. letech 20. století se do Kuvajtu dostalo mnoho 

otroků ze saúdského Nadždu, bývali zadržováni v obchodech ve stísněných podmínkách. 

Zájemci se na ně mohli přijít podívat a smlouvat o jejich ceně. Velmi často to byly děti 

unesené z Jemenu.87 Bylo možné se zde setkat s Arménkami a Gruzínkami a s dívkami 

z iráckého Kurdistánu, které, přestože byly otrokyněmi, měly lepší status, protože cílem bylo 

je provdat.88 S Kuvajtem neměla Velká Británie dílčí dohodu o potírání otroctví, ale přesto 

v polovině 20. let 20. století šejk Ahmad prohlásil, že import a export všech otroků za účelem 

prodeje je zločin. Argumentoval Prorokovým postojem vůči otroctví a tím, že otroctví je 

brzdou pokroku. Šejk vykupoval otroky, se kterými nebylo dobře zacházeno a Afričané, kteří 

pracovali na jeho dvoře, byli svobodní sluhové s nárokem na mzdu.89 V roce 1928 bylo 

v Kuvajtu asi 2 200 otroků a asi 2 000 byli osvobození otroci. V případě krutého zacházení 

nacházeli otroci z regionu velkou oporu u šejků v Kuvajtu. Kuvajt byl vždy považován za 

nejosvícenější stát Zálivu. Otrokům se zde říkalo cammí a cammatí, tedy strýčku a teto. 

V Kuvajtu pracovalo v lovu perel jen několik desítek otroků. Ve druhé polovině 30. let 

docházelo k rapidnímu poklesu počtu otroků. 

                                                 
84 Muzeum otroctví v Dauhá, Katar. Podle Zdanowskiho činila v té době populace v Kataru 27 000, z toho bylo 
2000 Afričanů, kteří nabyli svobody, 4000 otroků nežilo v domech jejich pánů. ZDANOWSKI, J. The 
Manumission Movement in the Gulf in the First Half of the Twentieth Century, Middle Eastern Studies, 47:6, 
2011, s. 863. 
85 ZDANOWSKI, J. Slavery and Manumission. Garnet Publishing Ltd., 2012, s. 83. 
86 ZDANOWSKI, J. The Manumission Movement in the Gulf in the First Half of the Twentieth Century, Middle 
Eastern Studies, 47:6, 2011, s. 863. 
87 ZDANOWSKI, J. Slavery and Manumission. Garnet Publishing Ltd., 2012, s. 11. 
88 Tamtéž, s. 12. 
89 Tamtéž, s. 26–27. 
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Obrázek 5. Vykládání nákladu z dhow v kuvajtském přístavu 
Zdroj: AL-RASHOUD FARKAS, CLAUDIA. 1993, Kuwait´s Age of Sail. Singapore National Printers Ltd., 
s. 36. 

Bahrajn 

Dohoda se šejkem Bahrajnu o potírání pirátství a otroctví byla podepsána 31. 5. 1861. 

V prvních letech 20. století žilo v Bahrajnu 45 000 obyvatel, z toho bylo 6 000 otroků a 5 000 

svobodných Afričanů.90 V Bahrajnu byla většina otroků i svobodných obyvatel zapojena do 

lovu perel (15 000 potápěčů v sezóně) a rybolovu, pěstování datlí a stavby lodí. Otroci si 

mohli přivydělávat, ale nikoli ve městě nebo jako nosiči. Ve 30. letech zde žilo asi 120 000 

obyvatel, přičemž dvě třetiny tvořili šícité.91 S africkými otroky se mísili sunnitští Arabové 

z Bahrajnu, narozeni v otroctví, ale osvobozeni svým pánem (mawálid). V Perském zálivu se 

o záležitosti otroků (na Pobřeží příměří, v Katar a Ománu) staralo britské rezidentství 

v íránském Bušíru, které fungovalo až do roku 1946, kdy se přesunulo do Bahrajnu. 

Certifikáty osvobození mohli v Bahrajnu udělovat britští agenti od roku 1934. Pokud otrok 

toužil po svobodě a nebyla mu udělena ze strany jeho pána, bylo nejlepším řešením uprchnout 

do Bahrajnu, kde fungovala britská agentura. Otroci většinou symbolicky objali stožár 

s britskou vlajkou a získali osvobozující certifikáty. 

                                                 
90 ZDANOWSKI, J. The Manumission Movement in the Gulf in the First Half of the Twentieth Century, Middle 
Eastern Studies, 47:6, 2011, s. 863. 
91 ZDANOWSKI, J. Slavery and Manumission. Garnet Publishing Ltd., 2012, s. 14. 
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Saúdská Arábie 

Do saúdskoarabské Džiddy byl již v roce 1870 dosazen britský konzul. Otroci 

osvobození na jeho požadavek byli buď uneseni z britských koloniálních držav anebo ti, kteří 

se uchýlili na britský konzulát nebo lodě a žádali svobodu, většinou z důvodu špatného 

zacházení. V rozmezí let 1926–1938 se v Džiddě shromažďovaly stovky otroků na útěku. 

Otroci byli na útěku, protože neměli pro své osvobození jinou možnost – podmínkou 

k osvobození bývalo, že museli dosáhnout středního věku a být méně pracovně výkonní.92 

Britové je osvobozovali se střídavým úspěchem až do poloviny 30. let 20. století na základě 

dohody podepsané 10. 5. 1927 v Džiddě a pečlivě shromažďovali údaje o osvobozených 

a odškodněných. Dotazníky obsahují osobní informace o dotyčném (místo narození a původ), 

za jakých okolností byl zotročen, odkud pocházel, jak dlouho sloužil, o práci, kterou 

vykonával, o jeho rodinných příslušnících, o tom, kolik majitelů vystřídal, o důvodu útěku.93 

Celá procedura většinou trvala asi dva týdny. V Saúdské Arábii byly běžné repatriace otroků 

do zemí původu, nejčastěji do východní Afriky. Zvláště v Hidžázu bylo častým jevem 

opětovné zotročování. Beduíni při vzájemných kmenových potyčkách ukořisťovali i otroky, 

včetně dětí, ale existovalo zde několik pravidel, která všichni respektovali. Děti nemohly být 

mladší než 10 let a pokud byl unesen osvobozený otrok, musel být navrácen. Pokud to byla 

žena, bylo hanbou pro kmenovou čest se s takovou ženou oženit nebo s ní mít sexuální vztah. 

Polonomádské kmeny měly volnější pravidla.94 

Otroci v regionu spadali do několika kategorií: domácí pracovní síla (domácí otroci, 

řidiči, konkubíny a pradleny), zemědělský sektor (pracovníci v zemědělství, mlékaři, 

pastevci), obchodní práce (jezdci na velbloudech, lovci perel, nosiči, námořníci, pomocná síla 

v obchodě, vojáci, kameníci, nosiči vody, sběrači dřeva, bodyguardi, řidiči motorových 

vozidel). Muži byli mobilnější, měli více příležitostí vydělat si peníze a získat zkušenosti 

a zajistit se pro případ, že by ve stáří neměli podporu svých pánů. Jisté stereotypy se 

uplatňovaly v typech zaměstnání podle etnik. Etiopané bývali domácími otroky, Nigerijci 

pracovali v obchodě a Súdánci v zemědělství.95 

O otrocích píše Thesiger96 občas s despektem, hovoří o tom, že mají chabé mravy 

a tendence jednat z pozice svého pána. „…společensky jednají i s černým otrokem jako 

jedním z nich. V Hidžázu jsem seděl v audienční hale prince, který byl ve vztahu k Ibn 

                                                 
92 HUTSON, A. S. Enslavement and Manumission in Saudi Arabia, 1926-38, Critique: Critical Middle Eastern 
Studies, 11 (1) (Spring 2002), s. 56. 
93 Tamtéž, s. 49–50. 
94 ZDANOWSKI, J. Slavery and Manumission. Garnet Publishing Ltd., 2012, s. 25. 
95 Tamtéž, s. 62–63. 
96 Otrokům se ve svých spisech věnoval i Alois Musil, který v roce 1915 cestoval do Nadždu. 
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Sacúdům, když draze oděný starý černoch patřící králi vešel do místnosti. Princ ho posadil 

vedle sebe a během večeře mu servíroval jídlo vlastníma rukama. Arabští panovníci staví 

otroky do vysokých pozic, věří jim často víc než své rodině.“97 V Saúdské Arábii nebyl běžný 

konkubinát. Míšenec se nemohl oženit s Arabkou s „čistou“ krví, to ale neplatilo ve zbytku 

Zálivu. Otroci bývali předmětem darů mezi šejky navzájem. K únosům do otroctví hojně 

docházelo ze strany beduínů při pouti do Mekky. Někteří poutníci (např. Nigerijci a Etiopané) 

na zpáteční cestě z Mekky prodávali své vlastní děti, aby pokryli náklady spojené s poutí. 

Většina otroků se v Saúdské Arábii narodila nebo se sem dostala v dětském věku, často 

z Jemenu. 

Omán 

4. 9. 1822 byla podepsána první smlouva v regionu s vládcem Maskatu o potírání 

otroctví.98 Po odchodu Ománců ze Zanzibaru byla podepsána nová dohoda v roce 1873. 

V Maskatu žilo na začátku 20. století 40 000 obyvatel, z toho bylo 10 000 Afričanů a 15 000 

míšenců.99 V Ománu pracovala většina otroků na datlových plantážích a ve zpracování ryb. 

V roce 1902 došlo k události, která zasáhla do ománského importu otroků z východní Afriky. 

Portugalci zaútočili na flotilu Ománců v enklávě Samuco Bay v Mosambiku a osvobodili více 

než 700 otroků. Následkem toho začalo být importováno více balúčských otroků z perského 

Makránu, přestože zotročování muslimů odporovalo islámskému právu. V Ománu a Maskatu 

žilo v roce 1936 asi 500 000 obyvatel, většina byli Arabové, asi 5 000 Balúčů a 1 500 

Afričanů a 1 000 otroků. Většina otroků pocházela z oblasti Bátiny a z Makránu. Potomci 

ománských Arabů a jejich matek otrokyň byli nazýváni bajásira a měli nižší sociální status.100 

Podobné to bylo na perské straně Zálivu (Bušír, Kong, Lingeh, Bandar Abbás), kde se mísili 

Arabové, Peršané, Balúčové a Afričané. Říkalo se jim Abbásové, mluvili dialektem, který byl 

směsí perštiny, arabštiny a svahilštiny.101 Certifikáty osvobození byly udělovány přímo 

v Maskatu od roku 1934.102 

                                                 
97 THESIGER, W. Arabian Sands. Penguin Classics, London, 2007, 78. 
98 ZDANOWSKI, J. Slavery and Manumission. Garnet Publishing Ltd., 2012, s. 83. 
99 ZDANOWSKI, J. The Manumission Movement in the Gulf in the First Half of the Twentieth Century, Middle 
Eastern Studies, 47:6, 2011, s. 864. 
100 ZDANOWSKI, J. Slavery and Manumission. Garnet Publishing Ltd., 2012, s. 11. 
101 KHALIFA BILKHAIR, A. African influence on culture and music in Dubai. UNESCO, Blackwell Publishing 
Ltd., 2006, s. 100–101. 
102 ZDANOWSKI, J. Slavery and Manumission. Garnet Publishing Ltd., 2012, s. 95. 
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Balúčistán 

2. 3. 1882 byla podepsána britsko-perská konvence o potírání otroctví, ale Balúčistán 

nebyl zcela pod kontrolou.103 Balúčistán zažil sérii invazí v průběhu historie kvůli své 

geoekonomické poloze, neboť spojuje Střední Asii s regionem Indického oceánu. Britové 

rozpoznali strategickou pozici tohoto pobřežního regionu už na konci 18. století. Balúčistán 

byl nárazníkovou zónou mezi Indií, Afghánistánem a Íránem a důležitým místem pro indo-

evropskou telegrafní linku.104 Plnou kontrolu nad Balúčistánem ovšem nikdy nepřevzali ani 

Britové ani Íránci, na rozdíl od většiny okolních států, které byly v té době již integrovány 

v neformálním britském impériu. Balúčové nahrazovali v Perském zálivu africké otroky od 

20. do 50. let 20. století. Nejčastěji byli unášeni (nebo jim lhali o možnosti práci v Zálivu) 

a prodáváni nebo vyměňováni za velbloudy a zbraně nebo drogy. Někteří byli zotročeni ve 

válečných konfliktech, jiní do otroctví prodali sami sebe kvůli extrémní chudobě nebo 

zadlužení.105 Otroci byli někdy prodáváni jinými otroky, kteří tak chtěli získat peníze. Většina 

Balúčů netoužila po osvobození, neboť na arabském pobřeží bylo více pracovních příležitostí. 

Osvobozování otroků 

Osvobozování otroků nebylo jen kulturním, ale i sociálním problémem. Otroci se 

museli inkorporovat do společnosti svobodných lidí a jejich bývalí páni se cítili být ohroženi 

z hlediska svého nového sociálního statusu i ekonomické pozice. Systém otroctví v Perském 

zálivu byl chráněn tradicí i náboženstvím. Osvobození se týkalo především otroků, se kterými 

nebylo dobře zacházeno, nebo ke kterým se nikdo nehlásil. Průkopníkem byl Maskat v roce 

1890. Docházelo k tomu, že ti, kteří se v otroctví narodili či se dostali do země před tím, než 

začaly platit dohody mezi britskou stranou a lokálními šejky, byli navráceni svým 

majitelům.106 Lepší pozici měli domácí otroci a také otroci zakoupeni váženými šejky. Mezi 

nejčastější důvody žádostí o osvobození patřilo špatné zacházení (nedostatečná strava a oděv, 

tvrdá práce, stížnosti lovců perel); velkou skupinou byli i otroci, kteří žili v obavě, že budou 

prodáni a odděleni od svých rodin a třetí skupinou byli ti, kteří bývali biti nebo dokonce 

drženi v řetězech. Mezi další důvody patřilo například to, že otroci byli vyhozeni z domu 

                                                 
103 ZDANOWSKI, J. Tamtéž, s. 83. 
104 SUZUKI, H. Baluchi Experiences Under Slavery and the Slave Trade of the Gulf of Oman and the Persian 
Gulf, 1921-1950, Journal of the Middle East and Africa, 4:205–223, 2013, s. 209. 
105 Zemětřesení v Balúčistánu mezi léty 1890–1935 uvrhla oblast do obrovské chudoby, proto místní dokonce 
prodávali do otroctví vlastní děti. 
106 ZDANOWSKI, J. The Manumission Movement in the Gulf in the First Half of the Twentieth Century, 
Middle Eastern Studies, 47:6, 2011, s. 867. 
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pána, protože nebyli schopni pracovat (z důvodu nemoci107 nebo pokročilého věku), nebo že 

jim nebylo povoleno manželství.108 Poměrně častým důvodem pro útěk byla změna majitele. 

Otroci v některých případech situaci zveličovali ve svůj prospěch. Někdy osvobozovali otroky 

sami majitelé, ale na druhé straně zotročovali již svobodné muže.109 Otroci bývali předmětem 

dědictví, darování i splácení dluhů, a tak stále neměli zaručenou svobodu. Docházelo 

k případům, kdy majitel otroka osvobodil, ale po jeho smrti si na něj činili nárok jeho 

dědicové. 

Žadatelé byli až na výjimky negramotní, proto vypovídali orálně (mimo jiné bylo 

nutné uvést důvod, proč chtějí být svobodní) a jejich výpovědi byly zaznamenány.110 Je 

otázkou, do jaké míry byly britské dokumenty upravovány s ohledem na negativní postoj vůči 

otroctví v Perském zálivu. Agenti jim většinou radili, aby se nevraceli na místa, odkud utekli, 

neboť mnozí majitelé považovali osvobozující certifikáty za bezcenný kus papíru. Docházelo 

k absurdní situaci, kdy otroci byli osvobozeni podle britského práva, ale nikoli podle 

islámského práva a vice versa. Pokud byli osvobozeni islámským právem, mívali zavěšený na 

krku certifikát od qádího v malé stříbrné schránce. Existovaly také případy, kdy lokální agenti 

(Arabové a Indové) zamítli jejich žádost vymanit se z otroctví. Britská agentura v Bahrajnu 

osvobozovala otroky z regionu na útěku v letech 1917 až 1965. Někdy se otroci obávali 

reakce svých bývalých pánů a opětovného zotročení anebo nebyli schopni se ve městě uživit, 

dokud nebyla jejich žádost vyřízena, a proto zůstali několik týdnů v azylu u britské 

agentury.111 Osvobození jedinci měli potvrzení, které je opravňovalo kontaktovat příslušnou 

agenturu v případě potřeby. Od roku 1925 narůstal počet individuálních žádostí o nabytí 

svobody a osvobozováni byli nejen unesení otroci, ale i ti, kdo se narodili v otroctví. Nabytí 

svobody nebylo za všech okolností cestou k získání lepších životních podmínek. Řada otroků 

byla citově i materiálně spjata s rodinou svých pánů a nebyla schopna si najít jiný způsob 

obživy. „Tito lidé utíkali spíše než před otroctvím před nejistotou.“112 Situace otroků někdy 

využívali svobodní lidé, kteří chtěli uniknout ze společnosti nebo získat finanční prostředky. 

Někdy se za otroky vydávali svobodní potápěči, kteří se chtěli vyhnout placení dluhů 

kapitánům jejich lodí. 

                                                 
107 Na druhé straně existují výpovědi otroků o poskytnutí zdravotní péče nebo vzdělání ze strany jejich pánů. 
108 ZDANOWSKI, J. The Manumission Movement in the Gulf in the First Half of the Twentieth Century, 
Middle Eastern Studies, 47:6, 2011, s. 872–873. 
109 SUZUKI, H. Baluchi Experiences Under Slavery and the Slave Trade of the Gulf of Oman and the Persian 
Gulf, 1921-1950, Journal of the Middle East and Africa, 4:205–223, 2013, s. 221. 
110 ZDANOWSKI, J. The Manumission Movement in the Gulf in the First Half of the Twentieth Century, 
Middle Eastern Studies, 47:6, 2011, s. 870. 
111 ZDANOWSKI, J. The Manumission Movement in the Gulf in the First Half of the Twentieth Century, 
Middle Eastern Studies, 47:6, 2011, s. 870. 
112 Tamtéž, s. 874. 
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Obrázek 6. Dotazník pro otroky žádající osvobození z otroctví v Džiddě, Saúdská Arábie 
Zdroj: HUTSON, Alaine S. Enslavement and Manumission in Saudi Arabia, 1926–38, Critique: Critical Middle 
Eastern Studies, 11 (1) (Spring 2002), s. 70. 

Domácí otroci 

Snaha legálně osvobodit i domácí otroky se v Zálivu nesetkala s velkým pochopením 

a nebyla sociálně akceptována. V Ománu byl zákon o osvobození všech otroků přijat už 

v 90. letech 19. století, ale například v Emirátu Šardžá se osvobozování domácích otroků 

nesetkalo s pochopením. Bylo argumentováno, že většina domácích otroků muwallad (sg.) – 

mawálid (pl.) se narodila v jejich domácnostech. Žádosti ze Šardžá byly posílány do Bušíru 

nebo Bahrajnu, ale od roku 1936 mohly být certifikáty vydávány i v Šardžá. Do Bahrajnu 

a Kuvajtu byli pro tuto záležitost dosazeni zvláštní političtí agenti. Obecný důraz byl kladen 

na to, aby bylo s otroky dobře nakládáno, postupem doby se osvobození vztahovalo na 

všechny z nich. Většina žádostí byla kladně vyřízena a celý proces trval asi dva týdny. 

Vyskytly se případy, kdy otroci byli na útěku od svých pánů, protože se dopustili 

kriminálního činu, nejčastěji krádeže. V těchto případech bylo zahájeno vyšetřování a proces 
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trval déle, ale z pohledu Britů nebylo nic dostatečným důvodem proti právu každého člověka 

na svobodu. I Britové rozlišovali mezi otroctvím ve smyslu obchodování s unesenými lidmi 

a domácím otroctvím, které bylo integrální částí lokálních společností. V mnoha případech 

byli otroci de facto rovni svým pánům – modlili se s nimi, byli účetními, úředníky, dokonce 

uzavírali jejich jménem obchodní smlouvy, ovšem majetek právně náležel jejich pánovi. 

Zatímco mawálid chtěli zůstat v domácnostech svých pánů, kteří jim zvláště v zimních 

měsících poskytovali jídlo a oblečení, chidám neboli otroci zaměstnaní v perlovém průmyslu, 

toužili po svobodě více.113 Někteří otroci nevyužili možnost být svobodní a navraceli se ke 

svým pánům. Věděli, že by je v původní domovině nečekal lepší život a že by v Africe mohli 

být znovu zotročeni. Děti narozené v otroctví často neměly ponětí o tom, kde jsou jejich 

kořeny. 

Otroci a jejich rituály 

I když byli afričtí otroci v Perském zálivu asimilováni, kromě barvy kůže zůstávala 

pojítkem k africké domovině hudba. „Používali hudbu, aby se vyjádřili a sdíleli znalosti 

a zkušenosti.“114 Africké rytmy udržovali naživu zejména námořníci a potápěči. Mezi 

nejznámější patřila rituální spirituální hudba núbán a zár pocházející z Etiopie a Súdánu 

a hudební tanec laywa z Keni zpívaný dodnes ve svahilštině.115 Hudbě se přisuzovala 

schopnost léčit fyzickou a mentální nemoc. Je zajímavé, že stejné fenomény a africké 

elementy nacházíme v uzdravujících rituálech Balúčů.116 Nejzajímavějším rysem těchto písní 

je popis cesty z Afriky do Zálivu přes různé destinace (náboženské konotace, popis krásy 

krajiny, stesk po domovině). Byly předávány z generace na generaci a zůstávaly v původní 

podobě. Hudbě se přisuzovala magie a síla pro uchování africké kulturní paměti. 

Ve 30. letech 20. století byla pod vlivem špatných ekonomických podmínek, tvrdých 

podmínek na moři a nespokojenosti se sociálním statusem vytvořena rytmická zábavná hudba, 

která měla dodat naději v lepší budoucnost – tzv. al-mašálíja, doprovázená často sugestivním 

tancem se sexuálním podtextem.117 Zásadní rozdíl mezi africkou a arabskou hudbou nebyl jen 

v rytmech, tanci a druzích hudebních nástrojů, ale i v sociálních vrstvách, které se hudbě 

                                                 
113 ZDANOWSKI, J. The Manumission Movement in the Gulf in the First Half of the Twentieth Century, 
Middle Eastern Studies, 47:6, 2011, s. 877. 
114 KHALIFA BILKHAIR, A. African influence on culture and music in Dubai. UNESCO, Blackwell Publishing 
Ltd., 2006, s. 227. 
115 Tamtéž, s. 229; Muzeum otroctví v Dauhá, Katar. 
116 „…není složité pochopit, že existovala nepřetržitá komunikace mezi Balúčistánem a dalšími regiony 
napojenými na Indický oceán…“ SUZUKI, H. Baluchi Experiences Under Slavery and the Slave Trade of the 
Gulf of Oman and the Persian Gulf, 1921–1950, Journal of the Middle East and Africa, 4:205–223, 2013, s. 206. 
117 KHALIFA BILKHAIR, A. African influence on culture and music in Dubai. UNESCO, Blackwell Publishing 
Ltd., 2006, s. 229–230. 
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věnovaly. Nástrojům přisuzovali mystickou a mýtickou sílu, staly se objekty zbožštění. Byly 

spojením se spirituálním světem a zdrojem odporu vůči opresivní sociální struktuře. Někdy 

otroci předstírali posedlost duchy, aby unikli trestům a zastrašili pány. Někteří potápěči byli 

údajně posedlí démony (džiny), ale jednalo se pravděpodobně o následky přetlaku z potápění 

ve velkých hloubkách. Zkušení potápěči byli schopni socializovat se i pod vodou. 

 
Obrázek 7. Spirituální zpěv a bubnování byly nedílnou součástí plavby 
Zdroj: AL-RASHOUD FARKAS, CLAUDIA. 1993, Kuwait´s Age of Sail. Singapore National Printers Ltd., 
s. 33. 

Lov perel 

Již Alexandrův admirál Nearchus zmiňuje lov perel v Zálivu ve 4. století př. n. l. 

a Plinius v 1. století říká, že: „Bahrajn byl slavný svým velkým množstvím perel.“118 V Zálivu 

byl přístup ke zdrojům a bohatství limitován příbuzenstvím a kmenovými vazbami, do lovu 

perel se naopak mohl zapojit každý bez rozdílu.119 Na lovu perel záviselo mnoho obyvatel, ale 

jednalo se o velmi riskantní podnik. Perly ze Zálivu byly oblíbené a ceněné v Paříži 

a Bombaji. Například v Kuvajtu pracovala v perlovém průmyslu do 30. let 20. století polovina 

populace. Na Smluvní pobřeží přicházelo každý rok lovit 5 000 potápěčů z Bátiny a 2 000 

z dalších lokalit. V lidových zpěvech a rituálech vyjadřovali potápěči a námořníci svůj 

                                                 
118 ZDANOWSKI, J. Slavery and Manumission. Garnet Publishing Ltd., 2012, s. 7. 
119 BURKE, E. Struggle and Survival in the Modern Middle East. University of California Press, 1993, s. 91. 
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ambivalentní vztah k oceánu. Rituály zahrnovaly házení kamenů nebo ohně do vody, zatímco 

proklínali oceán. Někdy ponořili do oceánu kočku jako akt znečištění. 

„Ó, jak šťastní jsou bohatí, 

kteří už nemusí křižovat oceán jako já. 

Kdybych byl bohatým obchodníkem, 

nikdy víc bych se neplahočil, 

ale jsem slabý a všechno co mám 

je můj prut.120 

Koncem sezóny byli potápěči podvyživení, trpěly jejich oči, plíce, vnitřní orgány. 

Umírali nejen na utonutí a z přetlaku, ale také následkem útoků žraloků, bouří a ztroskotání 

lodí. Lov perel byl ekonomickým systémem založeným na vztazích vzájemné zadluženosti 

a půjček. Na vrcholku pyramidy byl kapitán nachúda, který byl zadlužen majiteli dhow 

a finančníkům, kteří mu půjčili peníze na celou sezónu.121 Lov perel se dělil na několik sezón, 

přičemž hlavní, tzv. al-ghaws al-kabír (velké potápění) začínala většinou v červnu a trvala až 

do září. Na lodích bývalo 10 až 40 mužů. Potápěči byli většinou chudí Arabové, otroci nebo 

svobodní Afričané, Peršané a Balúčové. Otroci lovili perly asi devět měsíců. Někteří otroci 

vydrželi pod vodou až 90 sekund, přičemž se potápěli i 50 krát za den.122 V zimě většinou 

pracovali na datlových plantážích, lovili ryby, starali se o velbloudy a dobytek. Na perlovou 

sezónu přicházeli na Pobřeží příměří otroci z Bátiny v Ománu. Svobodní potápěči platili 

poplatky agentům (plus výdaje za jídlo, vybavení a spláceli půjčky), zbytek zisku byl jejich. 

Otroci vše odevzdávali, ale mohli si přivydělávat v zimních měsících. Po skončení potápěčské 

sezóny v Zálivu se mnoho potápěčů přesunulo do Rudého moře, kde se věnovali rybolovu. 

Potápěči byli většinou negramotní, a tak nemohli kontrolovat svoje účty. Kapitáni prodávali 

perly za mnohem vyšší ceny, než byly sděleny posádce lodi. Zisk byl většinou vyplacen až za 

několik měsíců. Kapitáni dědili majetek potápěčů, pokud byli bezdětní, bohužel se dědily 

i dluhy. Britové tlačili na šejky, aby zaváděli reformy v perlovém průmyslu, aby byly tvrdé 

podmínky na moři pro všechny přijatelnější. Nejprve byly aplikovány v Bahrajnu. 

V roce 1904 bylo v Zálivu asi 4 785 lodí a 74 000 obyvatel bylo přímo zapojeno do 

lovu perel.123 V roce 1936 bylo stále asi 7 000 otroků na Pobřeží příměří a asi 1 000 

                                                 
120 KHALIFA BILKHAIR, A. African influence on culture and music in Dubai. UNESCO, Blackwell Publishing 
Ltd., 2006, s. 229–230. 
121 Lovu perel v Zálivu a jeho specifikům se více věnuje např. KHALIFA BILKHAIR, A. African influence on 
culture and music in Dubai. UNESCO, Blackwell Publishing Ltd., 2006, s. 47–50 nebo ZDANOWSKI s. 34–49. 
122 Muzeum otroctví v Dauhá, Katar. 
123 ZDANOWSKI, J. Slavery and Manumission. Garnet Publishing Ltd., 2012, s. 35. 
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v Maskatu a dnešním Ománu.124 Žádosti o certifikáty osvobozující z otroctví tvořily jen asi 

dvě procenta. To svědčí i o tom, že ani svobodní nežili v dobrých podmínkách. 

 
Obrázek 8. Potápěč lovící perly v Kataru 
Zdroj: Muzeum otroctví v Dauhá, Katar (muzejní expozice) 

Zatímco ve 20. letech pracovalo v Kataru v perlovém průmyslu asi 60 000 lidí, v roce 

1944 to bylo jen 6 000. Zdejší populace klesla na pouhých 16 000. Jen hrstka obchodníků 

z Bahrajnu byla schopna prodávat perly na trzích v Paříži a Bombaji. Někteří majitelé 

prozíravě poslali své otroky pracovat do nově založených ropných společností nejen v Kataru, 

ale i Bahrajnu a Saúdské Arábii a po jejich návratu zkonfiskovali jejich výdělek.125 Ve stejné 

době upadala i produkce datlí, což bylo zapříčiněno suchem v Ománu v letech 1917–1927.126 

Ani poté, co ve 30. letech 20. století zaplavily trh uměle kultivované japonské perly a došlo 

k ekonomické stagnaci, se obchodníci nevzdali svých otroků. V roce 1938 vypukly v Dubaji 

nepokoje a šejk se obrátil na britskou vládu s žádostí o pomoc. Místní obchodníci se obávali, 

že již dostatečně neuspokojivou ekonomickou situaci v Dubaji vyhrotí zrušení otroctví. 

Majitelé otroků dostávali úvěry, neboť otroci byli zárukou příjmů. Vedle toho muž, který 

přišel o své otroky, ztratil důvěru okolí. Britský rezident v Bahrajnu informoval všechny šejky 

v Zálivu, že cílem britské politiky není osvobodit všechny otroky, ale pouze ty, kteří o to 

zažádají. S ohledem na situaci v Dubaji bylo zdůrazněno, že většina osvobozených z Dubaje 

                                                 
124 Tamtéž, s. 121. 
125 Muzeum otroctví v Dauhá, Katar. 
126 Spojené státy, které bývaly největším trhem pro ománské datle, je začaly pěstovat v Kalifornii. 
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nepochází a byla sem přivezena.127 Vlastnictví otroků navyšovalo sociální status a bylo 

znakem bohatství, ale to se začalo měnit od poloviny 20. století, kdy bylo běžnou praxí 

zbavovat se otroků. Ženy a děti byly unášeny a prodávány do jiných regionů. Starší otroci, 

kteří už nemohli pracovat, byli často vyhazováni z domů bez jakékoli podpory a ochrany. 

Ekonomická krize v regionu vyvrcholila v letech 1938–1939. Obrat přišel až s expanzí 

ropného průmyslu ve 2. polovině 50. let. Konec otroctví v Perském zálivu ovšem nelze dávat 

do přímé souvislosti s úpadkem perlového průmyslu. 

Závěr 

Jako první v regionu zrušil otroctví Bahrajn v roce 1937. V Kuvajtu bylo otroctví 

definitivně zrušeno v roce 1949, v Kataru o tři roky později. Otroctví v Dubaji jako instituce 

bylo zakázáno v roce 1963 a s vytvořením Spojených arabských emirátů v roce 1971 získali 

bývalí otroci stejná privilegia jako ostatní občané Emirátů a často převzali i jména 

významných rodin. Bývalým otrokům se po roce 1963 přestalo říkat cabíd, ale vžilo se 

označení chádim – pomocník nebo sluha. Zeptat se dnes Emiráťanů tmavé pleti, zda jsou 

potomky Afričanů, je považováno za hrubost. V roce 1952, kdy vládnoucí šejk cAlí bin 

Abdulláh at-Thání postavil mimo zákon otroctví v Kataru, vlastnila většina zdejších rodin 

jednoho až dva otroky. Katarský zákon z roku 1961 udělil občanství všem, kdo v Kataru žili 

od roku 1930. Vlastníci otroků byli odškodněni z peněz plynoucích Britům z těžby ropy. 

Téma otroctví je v Zálivu dodnes velmi ožehavé. Řada místních historiků existenci 

otroctví popírala nebo bylo charakterizováno jako humánní, protože bylo ovlivněno 

islámskými principy. „Potomci otroků jsou stále sociálně a do určité míry i finančně napojeni 

na vládce v Zálivu.“128 Velkým krokem bylo otevření Muzea otroctví v Dauhá v loňském 

roce. Muzeum sídlí v domě, který do poloviny 20. století patřil zdejšímu prominentnímu 

obchodníkovi s otroky, jemuž sousedé přezdívali žalmúd – skála, pro jeho krutost. V Saúdské 

Arábii bylo otroctví zrušeno v roce 1962. Konec otroctví v regionu přineslo jeho zrušení 

v Ománu v roce 1970. Prázdné místo po otrocích začala pomalu zaplňovat levná, mnohdy 

vykořisťovaná pracovní síla z Asie. Historie se opakuje… 

                                                 
127 ZDANOWSKI, J. Slavery and Manumission. Garnet Publishing Ltd., 2012, s. 130. 
128 KHALIFA BILKHAIR, A. African influence on culture and music in Dubai. UNESCO, Blackwell Publishing 
Ltd., 2006, s. 233. 
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Abstract 

The article deals with the research work of the Czech traveler and anthropologist Emanuel 
Fait about the life of the Central Asian nations. Emphasis is placed on work that has not yet 
been translated into Russian. Fait's work is interesting because he represents the view of an 
independent researcher, without the burden of ideology and politics. This is a view of a 
person who shows interest in the Asian world solely through scientific interest and the desire 
to witness what has already been written and to be able to understand it. 

Аннотация 

В статье рассматривается исследовательский взгляд на жизнь народов Средней Азии 
чешского путешественника и этнографа Эммануила Файта, изложенный им в его 
работах, еще не переведенных на русский язык. Работы Файта вызывают интерес, 
поскольку они представляют взгляд независимого исследователя, свободного от 
идеологии и политики. Это взгляд человека, интерес которого к азиатскому миру 
обусловлен исключительно научными интересами и желанием своими глазами увидеть 
то, о чем так много уже было написано до него, прочитано и осмыслено им.1 

Keywords 
Emanuel Fait, traveling, peoples of Central Asia, ethnic groups, rituals of the life cycle, 
Czechs in Central Asia, the Asian region 

Ключевые слова 
Эммануил Файт, путешествие, народы Средней Азии, этнические группы, обряды 
жизненного цикла, чехи в Средней Азии, азиатский регион. 

После распада Советского Союза и обретением бывшими советскими 

республиками независимости в национальной исторической науке «независимых» 

государств появилась тенденция к переосмыслению своей истории. С одной стороны, 

это объяснялось появившейся возможностью обращения к архивным материалам, 

                                                 
1 Статья выполнена в Чешском университете наук о жизни во время академической мобильности 
программы CASIA Erasmus Mundus. Автор выражает глубокую благодарность своему консультанту, 
доктору Петру Кокаизлу за помощь в поисках материалов и работе над статьей. 
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допуск к которым ранее был ограничен. С другой, это было вызвано желанием извлечь 

из небытия события, о которых в советскую эпоху говорить было непринято. 

Появилось множество работ, точек зрения, подчас противоречивых в силу своей 

субъективности. Поэтому, на наш взгляд, особый интерес представляет взгляд на 

Среднюю Азию исследователей «со стороны», т. е. тех представителей европейской 

исторической и этнологической науки, работы которых были мало, а подчас и совсем 

неизвестны нашему читателю. 

Среди европейских исследователей Средней Азии XIX века в чешском 

востоковедении ведущее место занимает Эммануил Файт – учитель средней школы, 

путешественник, историк, этнограф. На русском языке сведений о нем мало. Может, 

в силу того, что сама чешская ориенталистика мало переведена на русский язык, 

а может и потому, что чешских путешественников и исследователей на территории 

Российской империи было меньше, чем, например, польских. Польша, точнее 

отдельная ее часть, как известно, после последнего раздела 1795 года стала частью 

Российской империи, поэтому неудивительно, что среди исследовательских работ по 

Средней Азии, в том числе и на русском языке, значительная часть принадлежит 

полякам – это были либо политические ссыльные, либо лица, состоявшие на службе 

в Российской Армии. Пребывая длительное время среди азиатских народов и вступая 

с ними в коммуникацию, они записывали свои наблюдения за их образом жизни, 

традициями, особенностями быта и передавали это в своих письмах, путевых заметках, 

воспоминаниях2. 

Интерес же к азиатскому миру и поживающим там народам чеха Эммануила 

Файта был обусловлен исключительно научными интересами. 

Согласно чешскоязычным источникам, Файт посетил Среднюю Азию и Кавказ 

в период с 1889 г. и 1902 г., причем, все свои путешествия он проводил за свои 

                                                 
2 WROTNOWSKI, Feliks. Żywot Adolfa Januszkiewicza i jego Listy ze stepów kirgizkich. Berlin, Poznań: 
Księgarnia B. Behr'a, 1864. 
ZALESSKIJ, Bronislav. Khazakh sacharasyna sajachat = Žizn' kazachskich stepej. – Almaty: Öner, 1991 
(Бронислав Залеский. Жизнь казахских степей. Изд. Онор. 1991. пер. с фр. Ф. И. Стекловой и Б. И 
Садыковой). Доступность также: <http://elib.nklibrary.kz/pdf/live_kaz_stepey_24.pdf>. ISBN 5-89840-270-5 
GRĄBCZEWSKI, Bronisław. Podrόże po Azji Śriodkowej. Warszawa. Państwowe wydawnistwo, 1958. 
GRĄBCZEWSKI, Bronisław. Na służbie rosyjskiej: fragmenty wspomnień. Warszawa – Kraków – Lublin – 
Łódź – Paryż – Poznań – Wilno – Zakopane: Nakład Gebethnera i Wolffa, 1926. Доступность также: 
<http://bit.ly/GRĄBCZEWSKI-1>. 
BLOMBERGOWA, M. M. Bronisław Grąbczewski (1855-1926). W służbie cara i nauki. [online] [cit. 20. 12. 
2010] Доступность: <www.wspolnota-polska.org.pl>. 
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собственные средства.3 Результатом его путешествий стали статьи и монографические 

работы, в которых описаны жизнь и быт азиатских народов4. Его интересовали 

демографические процессы, проблемы общественной и политической жизни, 

этнический состав той части азиатской территории, которую назвал «Русская Средняя 

Азия». 

Путешествия Э. Файта в Среднюю Азию совпали со временем, когда Россия 

прочно утвердила здесь свое присутствие. Это оказало заметное влияние на жизнь 

местных народов и не могло не быть замечено Файтом. Как известно, весь XIX век 

проходил под знаком борьбы за сферы влияния в азиатском регионе между Российской 

и Британской империями. Россия, постепенно расширяя свое военное и политическое 

присутствие на Кавказе и азиатских территориях, встретила сопротивление со стороны 

Великобритании, которая в свою очередь была нацелена на расширение территорий 

Британской Индии и удержание здесь своего присутствия. Однако к 1895 году России 

удалось утвердить свои права на просторах Азии. 

Русское присутствие в Средней Азии было отмечено Файтом как явление, 

немало способствовавшее изменению традиционного образа жизни местных народов 

и способов ведения ими хозяйства. 

Путь Файта к признанию его в Чехии как исследователя Средней Азии 

и Кавказа, а также и Балкан был непростым. Свою научную деятельность он начал как 

историк литературы, в частности, исследователь творчества А. С. Пушкина и Адама 

Мицкевича, увлекался фольклором славянских народов, а также занимался переводами 

драматических произведений индийского поэта эпохи средневековья Калидасы5. 

Возможно, эти увлечения Файта во многом обусловили его интерес к азиатскому миру. 

Пушкин и Мицкевич являлись представителями романтического направления в русской 

и европейской литературе, одной из характерных особенностей которого был интерес 

к Востоку. В первой трети XIX века обращение к Востоку носило филoсофский 

характер. Восток мыслился как мир загадочный, экзотический, традиционный, далекий 

от западной цивилизации с ее рационализмом и прагматизмом. Но Файта влекла не 

только экзотика азиатского образа жизни. В предисловии к книге «Středoasijští 

národové, zvláště v území ruském» он пишет, что его интерес большей степенью был 

                                                 
3 DOROVSKÝ Ivan. Emanuel Fait a Střední Asie. Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské university. Studia 
Minora Fakultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. Brno. 1986. Доступность также: 
<http://knihovnicka.hks.re/>. 
4 FAIT, Emanuel. Ruská Střední Asie. Národopis, poměry národohospodářské, průmysl a obchod. Praha, 1901. 
FAIT, Emanuel. Středoasijští národové, zvláště v území ruském. Praha, 1910. 
5 DOROVSKÝ, Ivan. c. d. 
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обусловлен дошедшей до него информации о том, что в Средней Азии, в частности, 

в Самарканде, «можно найти какие-то письменные чешские памятники, а также 

чешское орудие и воинские облачения, относящиеся к временам татарского нашествия 

на Моравию в 1241 году, о чем «трубили» чешские журналы в 1892 году?»6. 

Возвращаясь к этому же интересующему его вопросу в одной из статей, он отмечает: 

«С тех пор я переписывался по этому вопросу с некоторыми людьми в Чешской 

Республике и за рубежом. Со многими я вел переговоры в устной форме. В конце 

концов, желание самому узнать правду привело меня к тому, что в 1902 г. я снова 

заглянул в регион Центральной Азии, где уже был около 13 лет назад»7. Однако ни 

в Самарканде, ни в Ташкенте, ни в Бухаре он ничего подобного не нашел, но зато смог 

собрать информацию и описать все этнические группы, которые в те годы проживали 

на территориях, по которым ему удалось пройти. 

Первые шаги Файта-путешественника начались на Кавказ в 1889 году, тогда он 

посетил Баку, Ашхабад и дальнейший его путь прошел через туркменские города Мары 

и Чарджоу, а уже в 1902 г. он вновь посещает Среднюю Азию – города Бухару, 

Ташкент, Самарканд, Фергану, Хиву и территорию, занимаемую в настоящее время 

Республикой Туркмения. 

Сначала в своих статьях, опубликованных в популярных журналах, а потом 

и книгах8, в которых он обобщил и систематизировал весь собранный материал, 

Э. Файт показал чешскому читателю многие неизвестные доселе стороны жизни 

азиатских народов, картины азиатской природы, происходящие здесь демографические 

процессы и общественные отношения, а так же и деятельность русских переселенцев. 

Обрабатывая и систематизируя собранные в процессе путешествий материалы, Файт 

широко использовал доступные ему английские, немецкие, французские 

и русскоязычные источники, о чем свидетельствует обширный список использованной 

им литературы, приведенный в его книгах, и ремарка, что «собственные опыт он 

дополнял сведениями из иных источников». 

Книгу «Ruská Střední Asie. Národopis, poměry národohospodářské, průmysl 

a obchod» Файт издавал, разделив ее на две части: в первой части после краткого 

экскурса в мир азиатской природы, ее флоры и климатических условий он описал 

«среду старого света», дав подробный обзор национального состава государства. 

                                                 
FAIT, Emanuel. Středoasijští národové, zvláště v území ruském. c. d. 
7 FAIT, Emanuel. (Emanuel Fait a Střední Asie). V Taškentě a Samarkandě. Osvěta, 1904, s. 43. (Z asijské pouti 
za českými památkami podává dr. Em. Fait.) 
8 FAIT, Emanuel. Ruská Střední Asie. Národopis, poměry národohospodářské, průmysl a obchod. c. d. 
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«Туркестан, – пишет Файт, – это середина старого света. В этом расположении его 

значение и будущее. Народы, которые в русской Средней Азии живут в настоящее 

время, принадлежат к двум племенам. Большая их часть – представители желто расы. 

Индоевропейцы представлены здесь меньшим числом»9. Далее Файт отмечает, что 

к монгольской группе относятся киргизы, которые кочуют на равнине, каракиргизы или 

буруты, которые кочуют в горах, а также туркмены, курами, сарты и узбеки. К ариям 

он отнес «некоторые горные племена из верховьев Аму и Сыр-Дарьи, которых 

называют таджиками, но те из них, которые пришли из Персии, называли себя 

иранцами». Народы эти, пишет далее Файт, очень заботятся о своих «отличиях от 

других». «Киргизы, например, сами себя называют казахи, благодаря чему возникло 

русское слово «казах». Это слово на местном языке означает всадник, именно так 

выглядит кочевник – на лошади верхом».10 Такого подробного описания чешская 

читающая публика не знала ни до него, ни после. 

Киргизы, каракиргизы, туркмены, сарты, узбеки, которых Файт отнес 

к монголоидной группе, выделив некоторые антропологические особенности их 

внешности, были описаны им в их повседневности, согласно обрядам жизненного 

цикла, в семейных отношениях; его внимание привлекало и их устное народное 

творчество, и проблемы здоровья. Не остались без его внимания и проблемы религии, 

в частности, он заявляет о том, что ислам «местным народам был навязан Екатериной 

II. Для этого туда были направлены муллы, чтобы они там распространяли это учение». 

Отметив распространение в Средней Азии христианства и буддизма, Файт называет 

и другие многочисленные этнические группы, исповедующие эти учения. 

Во второй части внимание Файта привлекла хозяйственная деятельность, 

в частности, различные способы обработки земли и возделывания местным населением 

отдельных земледельческих культур. Особое внимание было обращено на 

культивирование хлопкового и шелкового промыслов, что могло бы представлять 

интерес для экспорта этой продукции в Европу. Здесь Файтом было замечено, что 

пчеловодство, овощеводство и плодоводство в большей степени свойственно 

туркменам, в то время как овцеводством больше занимаются узбеки. 

Климатические условия Средней Азии благоприятны для развития садоводства 

и лесоводства, что особо было отмечено Файтом. Так, обратив свое внимание на 

выращивание местным населением винограда и состояние лесного хозяйства, он 

подумал о том, как мог бы пригодиться местному населению чешский опыт, в связи 
                                                 
9 FAIT, Emanuel. Středoasijští národové, zvláště v území ruském. s. 1, 3. 
10 FAIT, Emanuel. Středoasijští národové, zvláště v území ruském. s. 3. 
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с чем предложил «сформировать акционерное общество по развитию лесоводства в тех 

местах, которые непригодны для пахоты»11. 

Значительное место в своих записках Файт уделил описанию азиатских 

минеральных ресурсов, которые ранее были недостаточно изучены, в частности, 

добыче угля, гипса, железа и золота. Когда он писал о нефти, он не забыл напомнить, 

что «развитие этого промысла началось в 1882 году под руководством Конрада Чеха, 

которому в этом пустынном крае трудиться было нелегко»12 

Вторая книга Е. Файта «Středoasijští národové, zvláště v území ruském» (Народы 

Средней Азии на территории Российской Империи) также начинается с описания 

географического пространства той части Азии, которая попала под российскую 

юрисдикцию, обозначаются границы, описываются климатические и природные 

условия, т. е. все то, с чего должно начинаться любое описание жизни изучаемого края. 

«Район этот располагается в самой настоящей песне пустыни. Волны разноцветного 

песка получили свои особые названия: Кара-кум (черный песок), Ак-кум (белый 

песок)), Кызыл-кум (красный песок). Эти места не могут быть искусственно 

орошаемыми, что мешает их развитию. Основными кормильцами Западного 

Туркестана являются реки Амударья и Сырдарья, впадающие в Аральское озеро….». 

Такого рода подробные и обстоятельные описания свидетельствуют, что Файту важно 

было представить не только собственный взгляд на увиденное, но и дать чешскому 

читателю как можно больше информации о том неизведанном и незнакомом крае, 

которым являлась для него Средняя Азия. 

Файт сопровождает описываемый им мир Азии определением «русский», 

подчеркивая тем самым обусловленное русским влиянием его отличие от других 

азиатских просторов. Территория русского Туркестана была обширной, и Файт 

отмечает, что занимаемая площадь составляет 3,504.846 кв. км., это больше, чем треть 

всей Европы. Называет азиатских 12 областей: Сыр-Дарьинская, Ферганская, 

Самаркандская, Закаспийская, Семиреченская, Бухарское ханство, Хивинская, 

Семипалатинская, Уральская, Туркестанская, Акмолинская, обозначает ту площадь, 

которую занимает каждая область, численность населения в каждой. Однако 

подчеркивает, что в Бухаре и Хиве переписи не было сделано, потому что оба 

государства до сих пор руководствуются предписаниями шариата, согласно которым не 

следует давать обществу какой-либо информации о гареме. 

                                                 
11 DOROVSKÝ, Ivan. c. d., s. 94. 
12 Ibidem 
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Желая представить своему читателю Среднюю Азию как можно шире и глубже, 

Файт пытается выяснить этногенетические корни азиатских народов, рассуждая 

о различных теориях этногенеза, вспоминает времена, когда господствовали здесь 

традиции зороастризма, проходит по этим землям вместе с воинами Александра 

Македонского. Он проводит своего читателя через все завоевания Азии, когда один 

правитель сменял другого, одна правящая династия вытесняла другую, что не могло не 

отразиться на этнической истории проживавших здесь народов и границах тех 

пространств, где они пускали свои корни. Его интерес вызывает и процесс 

распространения здесь ислама, который пришел сюда не сразу, а постепенно, вытесняя 

местные культы. 

Наконец, внимание Файта привлекают славянские народы, проживавшие 

в Средней Азии, где самое большее число их было представлено русскими – «народом 

огромной жизненной силы, которые в своем желании освоить эти территории и развить 

здесь земледелие, подчинили себе огромное пространство»13. 

Работы Файта вызывают интерес, поскольку они представляют взгляд 

независимого исследователя, свободного от идеологии и политики. Это взгляд 

человека, интерес которого к азиатскому миру обусловлен исключительно научными 

интересами и желанием своими глазами увидеть то, о чем так много уже было написано 

до него, прочитано и осмыслено им. 

                                                 
13 FAIT, Emanuel. Středoasijští národové, zvláště v území ruském. c. d. 
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Abstract 

This thesis focuses on the ethnographic group called Hutsuls who live in Ukraine. This thesis 
presents their life, culture and life values. The main part is given to basic characteristics of 
this group. The main used techniques were semistandard interviews with the members of 
Hutsuls' ethnographic group and the next technique was questionnaire. The territory research 
was realized in western Ukraine in the Ivan-Frankov region. This thesis isn’t strictly dividend 
into theoretical and practical part because the theory is completed with answers from 
respondents. The aim of this thesis is to find out main aspects of Hutsuls' identity and which 
differences are between them and other ethnic groups 

Keywords 
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Úvod 

Huculové jsou východoslovanská etnografická skupina žijící na území Ukrajiny 

v oblasti Karpat, především pak v Ivano-Frankivské, Černivecké a Zakarpatské oblasti. 

Nepříznivé horské podmínky přiměly Huculy k specifickému životnímu stylu a hospodářské 

činnosti soustředěné na chov dobytka, především pak ovcí, a na práci se dřevem. Proto jsou 

Huculové známí jako výborní pastevci a také umělci. 

Etnicky se Huculové považují za Ukrajince. K jejich vlastnímu vyčleňování dochází 

spíše na základě příslušnosti k určitému regionu než na základě etnicity. Podle posledního 

sčítání lidu v roce 2001 uvedla většina Huculů jako svůj rodný jazyk ukrajinštinu. Kromě 

ukrajinštiny hovoří také vlastním huculským dialektem, jedním z archaických dialektů 

haličsko-bukovinské skupiny jihozápadních dialektů. Podle mnohých jazykovědců je 

huculský dialekt jakýmsi smísením ukrajinštiny, ruštiny, rusínštiny, maďarštiny a rumunštiny. 

Kromě Ukrajiny žijí Huculové také v severním Rumunsku – jde o marmarošské a jiho-

bukovinské Huculy. 



Kulturní studia • 1/2017  

 

 
40 

Metodika a cíl práce 

Cílem práce je zodpovězení těchto výzkumných otázek: 

 Jaké jsou hlavní prvky etnické identity Huculů? 

 Jak se Huculové odlišují od okolí? 

 Jaké jsou rozdíly v projevech etnicity Huculů na základě jejich regionálního 
rozmístění na Ukrajině? 

K účelům výzkumu byl vytvořen polostrukturovaný dotazník v ukrajinském jazyce, který 

byl distribuován cílové skupině pomocí sociální sítě Facebook.com. Pomocí této sociální sítě 

následně probíhala užší spolupráce s některými z informátorů, rovněž v ukrajinštině. Dále 

probíhaly rozhovory s Huculy, následovaly prohlídky skanzenů a huculských muzeí. Mnoho 

dalších informací k tématu Huculů bylo získáno díky vyprávění a znalostem blízkých osob 

autorky a také z filmů a videodokumentů. 

Terénní výzkum probíhal v letech 2015–2016 ve 2 fázích a 2 oblastech: na Západní 

Ukrajině v Ivano-Frankivské oblasti a Zakarpatské oblasti. 

Literární rešerše 

Problematice etnografických skupin na Ukrajině se od 19. do začátku 20. století 

věnovali ukrajinští i zahraniční vědci. Z řad ukrajinských vědců to byli Ivan Vahylevyč1, 

V. Hnatjuk2, O. Bodjans'ký, J. Holovac'ký, A. Duchnovič, P. Čubyns'ký, F. Vovk a další. Na 

konci 19. století se díky pracím V. Hnatjuka, I. Franka a Z. Kuzely začaly rychle rozvíjet 

etnografické studie západní Ukrajiny. Práce těchto autorů jsou dostupné většinou maximálně 

v odborných knihovnách na Ukrajině, a pokud jsou dohledatelné na internetu, jedná se pouze 

o úryvky textů. 

Ze zahraničních historiků a publicistů se Huculy zabýval např. Aleksander Zawadzki 

v díle z r. 1872 Guculi, nebo Raimund Friedrich Kaindl v monografickém díle Die Huzulen3 

z r. 1894. Kaindl, národností Rakušan, pocházel z Bukoviny a o Huculech psal tímto 

způsobem: „… tam uprostřed okolních cizích vesnic žije v ‚hlučných, pravěčným lesem 

obklopených horách‘, tajemný maličký národ horalů – Huculové.“4 Kaindl chtěl toto tajemno 

odkrýt a tak zasvětil Huculům většinu svých výzkumů a knih, které byly velmi oceňovány 

také Ivanem Frankem. Kniha Die Huzulen je rozdělena do 17 kapitol, každá se věnuje 
                                                 
1 VAHYLEVYČ, Ivan. Huculy, meškanci Schidnoho Prykarpattja (Гуцули, мешканці Східного 
Прикарпаття). 1837. 
2 HNATJUK, Volodymyr Mychajlovyč. Huculy. Podkarpatskaja Rus'. 1923 (1–2). 
3 KAINDL, Raimund Friedrich. Die Huzulen. A. Hölder, 1894. ISBN 1-168-37241-0. 
4 Volně přeloženo z originálu: „Tам, серед навколишніх іншомовних поселень, живе ‚в зашумлених 
правічним лісом горах‘ – таємничий маленький народ верховинців-гуцулів.“ 
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určitému období a sféře života Huculů, např. kapitola „Ditina“ (дитина – dítě) pojednává 

o vztahu k ženě jako matce, o vztahu mezi matkou a dítětem, předávání huculských zvyků, 

např. jak dávat jméno dítěti, jak křtít dítě, atd. Kaindl říká, že vedle křesťanské víry si 

Huculové zachovali také určité pohanské zvyky a svátky. 

Huculy v 19. století zkoumal také Sofron Vytvyc'kyj, o jehož výzkumech později 

napsal jeho sympatizant Mykola Vasyl'čuk knihu Sofron Vytvyc'kyj – Istoryčnyj narys pro 

hucul'iv.5 Vasyl'čuk popisuje Vytvyc'kého teorie o původu Huculů, místa, která v polovině 19. 

století Huculové obývali, oblast jejich hospodářské činnosti, způsob bydlení, zmiňuje odívání, 

charakter, povídky, legendy a jiné charakteristické aspekty těchto obyvatel. Do knihy jsou 

rovněž zasazeny příběhy vyprávěné Vytvyc'kým o statečnosti a síle huculských mužů, o kráse 

a oddanosti jejich žen a především pak o kráse hor, které byly a jsou jednou z hlavních 

aspektů identity původních Huculů. 

O oblasti obývané východními Slovany se zajímal též Petr Kaleta, český historik, který 

sepsal knihu o etnografických výzkumech Františka Řehoře (1857–1899). Kniha Cesta 

do Haliče6 se věnuje především životu a práci F. Řehoře na západní Ukrajině v oblasti Haliče, 

kde Řehoř zkoumal rusínské obyvatelstvo, především Huculy, ale např. i Židy. Řehoř se jako 

malý s rodiči přestěhoval do obce nedaleko Lvova a v tomto novém prostředí se mu velmi 

zalíbilo. Obdivoval starobylý způsob života a hospodaření zdejších obyvatel (Ukrajinců, 

Huculů, Židů, atd.).7 O místní kultuře a povaze místních obyvatel napsal mnoho článků a za 

svou práci byl oceněn několika společnostmi – Lvovským rusínským spolkem Prosvita 

(Просвіта) či společností Muzea Království českého.8 

Etnická identita 

Etnická identita/příslušnost představuje ztotožnění se jedince s jeho kulturní skupinou, 

v rámci níž její členové sdílí stejné hodnoty, kulturu a stejnou víru ve společný původ.9 

V rámci etnické identity se jedinec zapojuje do činností svého etnika, pomáhá jeho členům, 

zajímá se o něj, atd. Hlavní je však pocit přirozené příslušnosti k danému etniku a to, že 

jedinec chce být jeho členem. „Etnická, národní příslušnost je věcí individuální identifikace 

člověka s určitým společenstvím, nikdo ji nenařizuje, je to výsledek výchovy v rodině, ve škole, 
                                                 
5 VASYL’ČUK, Mykola. Sofron Vytvyc'kyj – Istoryčnyj narys pro hucul'iv (Софрон Витвицький – Історичний 
нарис про гуцульів). L'viv, 1863. 
6 KALETA, Petr. Cesta do Haliče. František Řehoř a poznání života východní Haliče ve 2. pol. 19. st. Votobia, 
2004. ISBN 80-7220-174-3. 
7 KALETA, Petr. František Řehoř: Milovník života haličských Rusínů. 
8 ŘEHOŘ, František. In: Zlatá Praha. Praha, J. Otto, 1884–1929. Periodikum vydávané jednou týdně. ISSN: 
1801-2493. 
9 ERIKSEN, T. H. Sociální a kulturní antropologie. Příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. In: 
KUTNOHORSKÁ, Jana. Multikulturní ošetřovatelství: pro praxi. Grada, 2013, s. 17. ISBN 978-80-247-4413-1. 
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v širší společnosti.“ Etnická příslušnost jedince se může časem změnit např. v důsledku 

migrace do země, ve které se asimiluje. Jde o přirozený jev.10 Tato tvrzení vycházejí 

z konstruktivistické teorie etnicity, teze, že etnická identita neboli příslušnost je fenoménem 

moderní doby, tedy sociálním konstruktem. 

Společným rysem naprosté většiny prací, které byly od poloviny 19. století 

publikovány, bylo ovšem primordialistické pojetí národa: axiomatický názor, který odpovídal 

také dobovému veřejnému mínění, že národ je odvěkou kategorií, jejíž objektivní existenci je 

možno a nutno oživovat, obrozovat, poněvadž je specifickou hodnotou lidského rodu.11 

Etnická skupina neboli etnikum je „…označení sociální skupiny, která je kulturně 

odlišná od většinové společnosti… Pod pojmem „etnikum“ se zdůrazňují nikoli pouze 

biologické znaky, nýbrž znaky sociokulturní, jako mravy, zvyky, obyčeje, sociální dědictví 

a vzájemné vztahy mezi biologicko-genetickými znaky a znaky sociokulturními.“12 

 

Jako etnografická skupina se označuje nevelká část etnika, teritoriálně vyčleněná, ale 

zachovávající si etnické vědomí, jazyk, povědomí o osobnostech kultury a způsob života.13 

Podle tvrzení západních vědců je charakteristickým znakem etnografické skupiny: 

1.) fakt, že v místech svého bydliště nemají vlastní národní stát 

2.) platí, že „…oni mají svou historii, ale nemají svou historičnost….“14 

Zrod etnografických skupin, mezi něž patří i Huculové, je zapříčiněn zvláštnostmi 

historických osudů národa, trvalou izolací jeho částí nebo regenerací starých etnických 

subjektů. Etnické formace obvykle vznikají na pomezí dvou a více různých kultur. 

Kromě huculské etnografické skupiny žijí na Ukrajině etnografické skupiny Bojků 

(130 osob – podle sčítání obyvatel na Ukrajině v roce 2001), Lemků (600 osob), Litvinů, 

Poleščuků a Pinčuků, a každá z těchto skupin má svou „etnogenetickou“ přirozenost, historii 

vzniku a kulturu.15 Z dalších etnografických skulin lze jmenovat Poljany (поляни), Pokutjany 

                                                 
10 KUTNOHORSKÁ, Jana. Multikulturní ošetřovatelství pro praxi. Praha: Grada, 2013, s. 20. ISBN 978-80-
247-4413-1. 
11 HROCH, Miroslav. Národy nejsou dílem náhody: příčiny a předpoklady utváření moderních evropských 
národů. Praha: SLON, 2009. ISBN 978-80-7419-010-0. 
12 KUTNOHORSKÁ, Jana. 2013, s. 20–21. 
13 BACEVIČ, F. S. Slovnyk terminiv mižkul'turnoji komunikaciji. (Словник термінів міжкультурної 
комунікації). In: Terminy-mizhkult-komunikacii.wikidot.com. [online]. [cit. 9. 2. 2016]. Dostupné z: 
<http://terminy-mizhkult-komunikacii.wikidot.com/>. 
14 Volně přeloženo z: „…вони мають свою історію, але не мають своєї' історичності….“  
Historicita = pravost historického artefaktu. In: KARTUNOV, O. V. Etnična hrupa. Politics.ellib.org.ua. Vstup 
do etnopolitolohiji: naukovo-navčal'nyj posibnyk. Rozdil 2. Etnos ta etnonacional'na hrupa. [online]. [cit. 9. 2. 
2016]. Dostupné z: <http://politics.ellib.org.ua/pages-632.html>. 
15 PONOMAR’OV, Anatolij. Etnohrafični hrupy Ukrajinciv. In: Interklasa.pl. Polski portal edukacyjny. 
[online]. [cit. 1. 3. 2016]. Dostupné z: 
<http://www.interklasa.pl/portal/dokumenty/r_mowa/strony_ukr02/rozne/etnografia.htm>. 
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(покутяни), Opoljany (ополяни), Volyňany, Polešuky, Čerkasy a další s nejasným etnickým 

uvědoměním. Vzhledem k urbanizaci i v důsledku vnitřní politiky Ukrajiny se vliv těchto 

skupin zmenšuje a některé z nich zanikají. 

Huculové 

Huculové jsou badateli mimo tuto skupinu často klasifikováni jako jedna z podskupin 

Rusínů, oni sami se však většinou za Rusíny nepovažují. Tato klasifikace, vytvořená 

etnografy a jinými vědci, tedy není přesná, přesto však bude krátce problematika Rusínů 

vysvětlena. Rusíni jsou „…obyvatelé Karpat v pohraničních oblastech Slovenska, Polska 

a Ukrajiny.“16 Rusíny se zabýval např. Pavel Robert Magocsi17, Sven Gustavsson18 či Ivan 

Pop19. V jejich publikacích se lze dočíst jak o původu, historii, charakteru, tak kultuře tohoto 

etnika.20 Podle Ottova slovníku se Rusínům dříve říkalo také Malorusové, větvi velkého 

ruského národa. V tomto slovníku jsou Rusíni ztotožňováni i s Ukrajinci (Inteligentní 

Malorusové nazývají se v řeči i v literatuře v Rakousko-Uhersku Rusíni, ruský, v Rusku 

Ukrajinec, ukrajinský).21 Rusíny konce 20. století popisuje Šatava: …osidlují především 

historické území Podkarpatské Rusi, východní Slovensko, Polsko (Lemkové), severovýchodní 

Maďarsko, severní Rumunsko, západní Ukrajinu, a kvůli ekonomické migraci žije početná 

menšina Rusínů také v Severní Americe a na území bývalé Jugoslávie, přesněji ve Vojvodině, 

kde zároveň rusínština představuje od r. 1974 jeden ze státních jazyků.22 

Rusínské etnikum bývá svými členy považováno za samostatný národ a badatelé je 

dělí podle etnických odlišností na pět hlavních skupin: Lemky, Bojky, Huculy, Verchovince 

a Doliňany.23 

 

Přesný původ Huculů jde určit velmi těžko. Podle Vasyl'čuka (1863) sami příslušníci 

této skupiny neví, odkud přesně jejich předkové pochází a kde se na karpatském území vzali. 

O Huculech se příliš nepsalo, ani v matrikách, knihách, či v kostelních zápisech. Vpády 

                                                 
16 KANDERT, Josef. Náboženské systémy: Člověk náboženský a jak mu rozumět. Grada, 2010, s. 177. ISBN 
978-80-247-3166-7. 
17 MAGOCSI, Pavel Robert. Národ odnikud. Vydavatelství V. Paďaka, 2014. ISBN 978-80-966-387-092-2. 
18 GUSTAVSSON, Sven, MARVAN, Jiří. Jihoslovanští Rusíni, jejich kultura a jazyk. Univerzita Karlova v 
Praze, Filozofická fakulta, 2006. ISBN 80-7308-137-7. 
19 POP, Ivan. Dějiny Podkarpatské Rusi v datech. Libri, 2005. ISBN 80-7277-237-6. 
20 PONOMAR’OV, Anatolij. Etnografični grupi Ukrayinciv. [online] Polski portal edukacyjny. [cit. 1. 3. 2016]. 
Dostupné z: <http://www.interklasa.pl/portal/dokumenty/r_mowa/strony_ukr02/rozne/etnografia.htm>. 
21 Ottův slovník naučný: Illustrovaná encyklopædie obecných vědomostí. Šestnáctý díl. Heslo Malorusové, s. 
717. Praha: J. Otto, 1900. 
22 ŠATAVA, Leoš. Národnostní menšiny v Evropě: Encyklopedická příručka. Nakl. Ivo Železný, 1. vyd. Praha, 
1994, s. 135–156. ISBN 80-7116-375-9. 
23 GUSTAVSSON, Sven, MARVAN, Jiří. Jihoslovanští Rusíni, jejich kultura a jazyk. Praha: Univerzita Karlova 
v Praze, 2006. ISBN 80-7308-137-7. 
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Tatarů ve 13. století na území Evropy a velké požáry zničily mnoho dokumentů a huculské 

obyvatelstvo v té době podle Vasyl'čuka neumělo psát, historie byla tedy předávána pouze 

orálně, formou pohádek či mýtů. I přesto má mnohý historik a etnograf o původu Huculů 

svou vlastní teorii. 

Vytvyc'kyj, o jehož bádání Vasyl'čuk psal, byl zastáncem normanské teorie, která říká, 

že klíčovou roli při tvoření „dávnoruského“ státu sehráli Normané. Odvozoval proto původ 

Huculů ze Skandinávie. Ve Skandinávii si totiž všiml podobného životního stylu, tradic 

a sympatií místního obyvatelstva. Skandinávci, stejně jako Huculové, obdivovali hory, 

projevovali odvahu při plavbě vorem a stále toužili po dalekých horách a moři. Proto se 

Vytvyc'kij domníval a věřil, že Huculové nepochází z Tibetských hor, tedy, že nepřišli při 

migraci z východu na západ, ale ze severozápadu na východ, ze Skandinávie. Pravděpodobně 

přišli společně s Rurikem, který byl roku 862 pozván na Rus, aby se stal místním knížetem. 

Na Rus se vydal společně se svými dvěma bratry a stal se zakladatelem nejstarší panovnické 

dynastie v Rusku – Rurikovců.24 

Podle jiného názoru přišli Huculové na území dnešní Ukrajiny se Skyty, což byl stepní 

kočovný kmen íránského původu. Skytové obývali území dnešní Ukrajiny přibližně 

v 1. tisíciletí n. l. Území obývané Skyty (východní Evropa) bylo nazýváno Skythie.25 

 
Obrázek 9. Osídlení Huculů na Ukrajině. 
Zdroj: Googlemaps.com, vlastní zpracování 

Legenda mapy: Červené hvězdičky – města Hucul'ščyny, žluté hvězdičky (s číslem 2): severnější – nejvyšší 
hora Ukrajiny Hoverla, jižnější – Pop Ivan 

                                                 
24 OBŠIL, Jan. Dějiny národů slovanských. Nakl. A. Šaška, 1930, s. 24. 
25 SMIRNOV, Alexej Petrovič. Skytové. Panorama. 1980. 
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V současnosti prochází jižní hranice Hucul'ščyny (oblasti obývané Huculy) hřbety 

pohoří Horhaniv (Горганів), přes Svidovec' (Свідовець), Huculské Alpy26 a severní svahy 

Čyvčyns'kých hor (Чивчинські гори). Jižní etnografická hranice tvoří linii obcí Zelena 

(Зелена) – Deljatyn (Делятин) – Jablunkov (Яблунков) – Pistyn‘ (Пістинь) – Kosiv (Косів) 

– Kuty (Кути – Kosivský kraj) – Vyžnycja (Вижниця). 

V rámci expanze Hucul'ščyny se její hranice občas rozšiřují až po města Kolomyja, 

Nadvirna (Надвірна), Solotvyno (Солотвино) a Monastyrčany (Монастирчани). Na 

jihozápadu Huculové osidlují celé údolí Tisy na sever a jih od Rachova. 

Stručný historický kontext 

Huculové se koncentrují převážně v oblasti Čornohory (Чорногори)27, která společně 

se svými podhůřími patřila ve 12. století k Haličsko-Volyňské Rusi28 a od dob Kazimíra 

Velikého29 ve 14. století, se Hucul'ščyna připojila k Polsku. Do r. 1770 tvořila Hucul'ščyna 

postupně část Osmanské říše, Moldavského knížectví, Republiky obou národů30, Uherského 

království (a později i část Rakouska-Uherska). V listopadu r. 1918 Huculové vyvolali 

vzpouru proti maďarské vládě, která vyvrcholila prohlášením tzv. Huculské republiky 

18. ledna roku 1919. 

Téhož roku v květnu se Centrální ruská národní rada v Užhorodě usnesla o připojení 

Podkarpatské Rusi k Československu. V rámci vzpoury proti Maďarům bylo vykřikováno 

heslo: „Pryč od Uhorščiny.“ Huculskou republiku si vytvořili z Jasině a z okolí Huculové, 

označovaní za národně nejuvědomělejší a kulturně nejvyspělejší rusínskou skupinu a udrželi 

ji od 5. února do 11. června 1919. Už v listopadu 1918 vystoupili huculští sedláci 

proti užhorodské národní radě, která se vyslovila pro autonomii Rusínů v rámci Uher, 

a založili tu dne 8. listopadu 1918 v Jasini Huculskou národní radu. Rada vládla do 

11. června, kdy ji Rumuni rozehnali. Rumunskou okupaci ukončil až příchod 

československých vojsk 20. srpna 1920. 

Huculská republika, s hlavním městem v Jasini, žádala připojení karpatské Ukrajiny 

k sovětské Ukrajině.31 Předsedou její vlády byl Štefan Kločurak, ukrajinsky zaměřený 

                                                 
26 Část Marmarosko-Bukovinské vrchoviny. Ukrajinská část Huculských Alp leží v jižní části Rachovského 
kraje Zakarpatské oblasti a nese název Rachovské hory. 
27 STADNIK, O. G. Ekonomična i social'na heohrafija Ukrajiny. 9 klas: Majstěr-klas. Ranok, 2009, s. 50. ISBN 
978–966–672–742–1. 
28 Státní útvar, který vznikl po zániku Kyjevské Rusi. Společně s Novgorodskou republikou a Vladimirsko-
suzdalským knížectvím tvořilo Haličsko-Volyňské knížectví nejsilnější východní státní útvar v 13.–14. století. 
29 Polský král v letech 1333–1370. Snažil se dokončit proces sjednocení Polska. 
30 Státní útvar východní a střední Evropy vzniklý po uzavření smlouvy mezi Polským královstvím a Litevským 
velkoknížectvím r. 1569. 
31 NEJEDLÝ, Zdeněk. Moskevské stati. Svoboda, 1950, s. 177. 
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karpatoruský sociální demokrat, právník a redaktor. Huculská republika však nebyla uznána 

a v červnu roku 1919 byla zlikvidována rumunskými vojsky. 

V meziválečném období se tak Hucul'ščyna ocitla postupně pod rumunskou, polskou 

a československou vládou – ta trvala do roku 1939. V noci mezi 13. a 14. březnem 1939 

probíhaly boje mezi Karpatskou Sičí32, která chtěla nezávislost tzv. Karpatské republiky, 

a československými vojsky. 14. března však Slovensko vyhlásilo nezávislost 

a československé jednotky musely Podkarpatsko opustit a čelit útokům Maďarů. 15. března 

byla po dohodě s tehdejším prezidentem Emilem Háchou vyhlášena nezávislá Karpatská 

Ukrajina v čele s Augustinem Vološinem, řeckokatolickým knězem, učitelem 

a československým politikem. 15. března 2002 byl Vološin tehdejším prezidentem Ukrajiny 

Leonidem Kučmou jmenován hrdinou Ukrajiny.33 

„…ani tato zrada nezůstala bez patřičného dějinného potrestání: Maďaři tento jepičí 

státeček rychle vstřebali a ještě v roce 1945 se tato bývalá československá státní země stala 

na celých příštích pětačtyřicet let integrální součástí Svazu sovětských socialistických 

republik.“34 

18. března roku 1939 Maďarsko obsadilo celou Karpatskou Ukrajinu (zánik Karpatské 

republiky) a přislíbilo jí autonomii v rámci Maďarského království. Oficiálními úředními 

jazyky se stala maďarština a rusínština. Součástí Maďarska zůstalo Zakarpatsko až do konce 

druhé světové války. 

V 16. až 19. století v Hucul'ščyně působili opryšky (опришки) – zbojníci, účastníci 

venkovských povstání proti polské šlechtě, moldavským bojarům, uherským feudálům a také 

proti maďarské administraci. Nejznámějším opryškem byl Oleksa Dovbuš – legendární 

zastánce lidu, kterým se později inspiroval Ivan Olbracht při sepsání balady Nikola Šuhaj 

loupežník. „A tak, jako se v polovici osmnáctého století Oleksa Dovbuš mstil na pánech za 

křivdy páchané na lidu, z něhož vyšel, tak nyní se zraky porobeného národa upíraly k Nikolovi 

Šuhajovi.“35 

 

I přes ‚umělou‘ (a často se měnící) administrativní správu žili Huculové po celou dobu 

v souladu se svými starobylými zvyky, horskými podmínkami, valašským právem 

                                                 
32 Ozbrojená složka autonomní Podkarpatské Rusi. Pojem ‚sič‘ obecně pochází od záporožských kozáků, 
administrativní a vojenské složky od 16.–18. století. ‚Sič‘ je odvozeno od ukrajinského slova ‚сікти‘ – kácet, 
sekat. 
33 In: Zakon5.rada.gov.ua. [online]. 15. 3. 2002. [cit. 2016-03-01] Dostupné z: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/257/2002?test=4/UMfPEGznhhGVN.Zi0X0XYXHI4G2s80msh8Ie6 
34 JUNEK, Václav. Osudy českých zrádců. Petrklíč, 2010. ISBN 978-80-7229-236-3. 
35 PÁLENÍČEK, Ludvík, HÖNIG, Otakar, TÝML, Václav. Čítanka pro čtvrtý ročník. Státní pedagogické 
nakladatelství, 1966, s. 121. 
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a poloninským hospodářstvím. V částečné horské izolaci si postupně utvořili společnou 

materiální i duchovní kulturu a nářečí.36 

Huculská obec a obydlí 

Charakteristikou huculských obcí jsou navzájem hodně vzdálené farní centra – obce 

tedy zaujímají poměrně rozsáhlá území. Huculské osady byly často situovány v okolí řeky či 

potoka, kvůli hospodářským výhodám. V blízkosti řek byly budovány cerkve (dřevěné 

kostely), fary, úřady, či školy. Velmi časté je však také budování cerkví na kopcích u obce. 

Osamělý charakter těchto obcí přetrval částečně i do dnešní doby. V centrech Hucul'ščyny se 

postupně začaly provozovat penziony, restaurace a trhy pro turisty, kteří přijíždí nejen za 

krásami Karpat, ale i za poznáním huculské kultury. 

Reprezentativními příklady takovýchto obcí je např. město Jasinja, Jaremče, 

Verchovina (Žab’e), Rachov a Kolomyja. V okolí těchto větších známých měst se 

samozřejmě nachází stejně důležité menší obce, které si v určitých sférách zachovávají více 

huculského ducha, než města. 

 
Obrázek 10. Huculské obydlí – hražda. 
Zdroj: Hucul's'ka chata-hražda. In: Ukrcenter.com. Ukrajins'ka Fotohalereja. [online]. 9. 2. 2011 [cit. 7. 3. 2016] 
Dostupné z: <www.ukrcenter.com/Фотогалерея/48186/hranom/48761/Гуцульська-хата-гражда>. 

Typickým starým slovanským obydlím je hražda (гражда) – zachovaná v malých 

huculských obcích37. Hražda představuje komplex obytných a hospodářských budov 

zahrnující také dvůr. Svým tvarem představuje pravidelný čtyřúhelník a vzhledem připomíná 

                                                 
36 KUHUTJAK, M. Starožytnosti Hucul'ščyny. Džerela z etničnoji istoriji naselennja Ukrajins'kych Karpat. 
L'viv: Manuskript-L'viv, 2011. 
37 AŠKINAZI, Mojsej Jonovyč. Svit dyvnoji starovyny. Karpaty, 1969, s. 94. 
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jakousi pevnost, do které se lze dostat jedině vraty, či brankou. Takovýto typ stavby měl 

huculskou rodinu chránit od cizích lidí, divokých zvířat či silného větru a sněhu. Kromě 

zachovalých starých vsí lze hraždy vidět např. v kyjevském, lvovském či užgorodském 

skanzenu.38 

Kromě samotného domu a hospodářských budov ke komplexu hraždy patří také 

zahrady a obdělávatelná půda, zvaná carynkamy (царинками). Nesmí se však zapomenout na 

rozlehlé pastviny, zvané polonynamy (полонинами) na kterých se budují jakési stáje pro 

dobytek a přenocování pastýřů na jaře. Stavebním materiálem hraždy i ostatních staveb 

Huculů je převážně dřevo. Kamennou podlahu má dům jedině tehdy, pokud stojí na nerovném 

povrchu, jinak je podlaha hliněná nebo opět dřevěná. 

Způsob života a řemesla 

„Chov hospodářských zvířat, práce se dřevem a kůží. Tkaní. To jsou tradiční řemesla, 

která jsou doposud využívána.“39
 (žena, 35 let, Užhorod). 

Huculové jsou skromní lidé a jejich životní styl je jednoduchý. Hucul chodí spát se 

soumrakem a vstává se svítáním – každý správný hospodář považuje spánek během 

pracovního dne za hřích. Horské geografické podmínky doplněné o sociálně-ekonomické 

faktory přinutily Huculy k samostatnosti v produkci všech předmětů potřebných 

v domácnosti. S rozvojem kapitalismu se domácí výroba stává prodejní a Huculové začínají 

s vyráběnými předměty (oděvy, zbraně, hudební nástroje…) obchodovat. Podle nepřesných 

informací z konce 19. století si 65 % horských obyvatel hledalo přivýdělky, aby si zabezpečili 

své základní životní potřeby a 10 % obyvatel Hucul'ščyny se kromě prací na svém 

hospodářství věnovalo domácím řemeslům. Podle Šucheviče v žádném jiném kraji Rusi 

netvořila domácí řemesla tak důležitou roli, jako právě v Hucul'ščyně.40 Řemeslné umění 

místních obyvatel přitáhlo pozornost intelektuálů, kteří v roce 1888 založili ve městě 

Kolomyji Huculské sdružení řemesel a roku 1895 školu řemesel. 

V průběhu 19. století si lidová řemesla uchovávají přirozený charakter, avšak 

s počátky 20. století si již lze všimnou změn ve struktuře či technologiích. 

„Hucul se tradičně zabývá různými řemesly a používá materiál od dřeva po kámen.“41 

(muž, 23 let, Ivano-Frankivs'k). 

                                                 
38 MARDER, A. P. Architektura: Korotkyj slovnyk-dovidnyk. Kiyiv: Budivel'nyk, 1995. ISBN 5-7705-0634-4. 
39 Volně přeloženo z originálu: „Тваринництво і робота з деревом та шкірою. Ткацтво. Це традиційні 
ремесла, які ще й зараз використовуються у побуті.“ 
40 ŠUCHEVYČ, Volodymyr. Hucul'ščyna. L'viv, 1899. 
41 Volně přeloženo z originálu: „Для гуцула традиційно займатися різними ремеслами від дерева до 
каменю.“ 
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Hucul'ščyna je bohatá svou starou kulturou a lidovým uměním. Lidové umění se pro 

Huculy stalo prostředkem k rozvoji národního vědomí lidu. Právě Hucul'ščyna je unikátním 

a nevyčerpatelným zdrojem pro výzkumy a studia starých tradic, zvyků, krojů a umění. Mezi 

odvětví, která se stala postupem času uměním Hucul'ščyny, patří keramika, dřevořezba, 

lisování na kůži či tkalcovství. V huculských ornamentech lze sledovat dva hlavní směry, 

prvním jsou geometrické vzory, které se nejčastěji vyskytují právě v tkalcovství a na 

vyšyvankách. Druhým směrem jsou rostlinné vzory, které vynikají na keramice. Oba tyto 

směry se spojují v technikách dekorativního umění dřeva a kůže. Co se týče barev, 

neopovrhují Huculové pestrými, občas až křiklavými barvami. Tradičními barvami jsou však 

zelená z rostlin, žlutá z rostlin, či hlíny, červená a hnědá.42 

 

Pro Huculy je nejdůležitější hospodářství a péče o dobytek. Pastevecký chov ovcí pro ně 

znamená zdroj potravy (mléko, maso, brynza) a surovin (vlna na výrobu oděvů, kůže na 

výrobu obuvi, pásků, tašek, atd.). Huculové jsou jedinou ukrajinskou skupinou, pro kterou 

představuje pastevecký chov ovcí hlavní odvětví hospodářské činnosti.43 Chovu 

hospodářských zvířat přispívají v těchto krajích početné horské louky – poloniny44, zdravý 

horský vzduch a vydatné vodní prameny, včetně minerálních. Právě mezi Huculy se zrodila 

originální svébytná kuchyně orientovaná především na mléčná a masná jídla (husljanka / 

гуслянка, brynza, beraní maso, šašlik, atd.). 

Co se týče každodenní huculské stravy, byla vždy velmi jednoduchá a monotónní, 

nikoliv však špatná. Nejdůležitějšími surovinami pro přípravu huculských jídel jsou fazole, 

kukuřice, brambory, řepa, kapusta, hrách, mléko a maso. Hlavním jídlem je kuleša (кулеша) – 

kaše z kukuřičné mouky, kterou jedí s mlékem, husljankoju (гуслянкa – směs mléka 

a smetany), brynzou, méně často poté s máslem či solonynou (солонинa – vepřové maso 

dlouhou dobu naložené v soli). Dalšími surovinami, bez kterých se Huculové neobejdou, jsou 

brambory nebo tuřín. Tyto suroviny v těžkých časech často zachraňovaly Huculy od hladu.45 

Pokrmy vařené po celé Ukrajině, včetně Hucul'ščyny jsou např. pyrohy (пироги), holubci 

(голубці), pel'meni (пельмені) či boršč (борш). 

 

                                                 
42 LAVRUK, Maria. 2005, s. 41–43. 
43 PONOMARJOV, Anatolyj. Etnografični hrupy Ukrajinciv. In: Interklasa.pl. Polski portal edukacyjny. 
[online]. [cit. 2016-03-01]. Dostupné z: 
http://www.interklasa.pl/portal/dokumenty/r_mowa/strony_ukr02/rozne/etnografia.htm  
44 MANDYBURA, M. D. Polonyns'ke hospodarstvo Hucul'ščyny druhoji polovyny 19. st.–30. roky 20 st.: 
Istoryko-etnohrafičnyj narys. Kyjiv, Naukova dumka, 1978, s. 55. 
45 HOTAR, O. Narodne charčuvannja Ukrajinciv Karpat. Naukova dumka, 1979. 
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Rozvinuté je rovněž lesní hospodářství. Ze dřeva si Huculové staví své roubenky 

a cerkve, vyrábí nábytek, který ručně vyřezávají. Ze dřeva je vyroben také huculský hudební 

nástroj – trembita (трембіта). Zasloužené ocenění patří huculské dřevěné architektuře, kterou 

lze obdivovat téměř po celé západní Ukrajině.46 Nejvíce dřevěných kostelů se nachází na 

severu Hucul'ščyny, vedle nichž se obvykle nachází zvonice krytá přístřeškem. Na Ukrajině 

se nachází kolem 3 000 dřevěných chrámů, které jsou unikátní svou podobností se státním 

znakem tohoto státu – tryzubem (тризуб) a také ukrajinským tradičním rituálním svícnem – 

trojicí.47 Tyto kostely nejsou pouze architektonickými skvosty, ale především důležitými 

duchovními centry.48 

Každá huculská rodina se věnuje zpracování rostlinných a živočišných surovin. 

Rozšíření tradičních metod zpracování lnu, konopí a vlny v Karpatech pochází ještě z prvního 

tisíciletí našeho letopočtu, což dokazují nalezené tkalcovské nástroje. Hlavní surovinou pro 

tkalcovství je jednoznačně vlna. Využívá se pro výrobu různých tkanin, jak oděvních, 

interiérových, apod. Kvalita vlny se odvíjela od plemene ovcí a ovlivňovalo ji i krmení a péče 

o zvířata. Po dlouhou dobu se zpracování vlny provádělo ručně, pouze za pomoci drobného 

nářadí, až později se ve městech začaly používat tkalcovské stroje. Kromě kožichů a vest se 

kožešníci zabývali také šitím kožešinových čepic. Hucul'ščyna je také místem, kde se kůže 

a výrobky z ní ve velkém množství zpracovávají. Již v 17. a 18. století lidé používali produkty 

huculských mistrů, jako např. pásky, tašky, měšce na popel či peníze, pouzdra na lovecké 

nože, atd. S počátkem 19. století se začínají tvořit centra kožedělného průmyslu.49 

Typicky ženským řemeslem je vyšívání tradičních košil – vyšyvanok (вишиванок), 

které mají právě díky ženským rukám představovat dobro, lásku a věrnost. Tyto vyšívané 

košile byly vždy považovány za národní symbol a pýchu Ukrajinců obecně. „…Ukrajinská 

vyšívaná košile není jen oděv, jde o opravdového ochránce/talisman.“50 

První vyšívané košile na slovanském území měly spíše náboženský význam, svého 

majitele chránily před vším zlým. Proto se výšivka vyskytovala na rukávech, límcích, dolních 

                                                 
46 MACIEVS’KIJ, I. V. Muzični instrumenty huculiv: Naukovo-populjarne vydannja. Vinnycja, Nova knyha, 
2012, s. 24. ISBN 978-966-382-401-7. 
47 VYŠNIVS’KA, Dana. Symvolika rizdvjanych prykras dlja kimnaty. In: Ukrajins'ka pravda žyttja (Українська 
правда життя). [online]. 5. 1. 2014. [cit. 6. 3. 2016]. Dostupné z: 
<http://life.pravda.com.ua/society/2013/01/5/118431/>. 
48 SYROKHMAN, Michajlo. Cerkvy Ukrajiny Zakarpattja. Vyd-vo "Ms", 2000. 
49 Domašni promysly i remesla. [online]. Hutsulschyna.com. [cit. 6. 3. 2016]. Dostupné z: 
<http://hutsulschyna.com/hutsulshchyna/196-domashni-promysly-i-remesla.html>. 
50 Volně přeloženo z originálu: „…вишита українська сорочка – це не просто одяг, це справжній оберіг.“ 
Оberih (oберіг) = předmět, kterému jsou přisuzovány nadpřirozené schopnosti chránit jeho vlastníka před vším 
zlým, chrání duši od zla, neplechy a chtíče. 
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okrajích a všude tam, kde bývalo tělo odhaleno. K slavnostním událostem a určitým 

náboženským svátkům se vyšívají košile se zvláštními vzory. 

Výšivky jednotlivých regionů Ukrajiny se liší – jak 

svou technikou, tak barvami a vzory. Vzory a ornamenty 

na košilích se staly populárními nejen na košilích, jelikož 

řada z nich má nějaký starodávný význam, kterému lidé 

stále přikládají váhu. „Pro mě je to symbol nesmrtelnosti 

ukrajinského národa obecně. Dokud je ‚vyšívanka‘, do té 

doby píseň hraje. Je to pracovní oděv ukrajinského 

národa.“51 (muž, 23 let, Ivano-Frankivs'k). „Vyšívanka je 

naším symbolem a pýchou.“52 (muž, 27 let, obec 

Brustury). 

Kovářství je v Hucul'ščyně známo již od pradávna. 

Z kovu se vyrábí pracovní nářadí jako např. motyky, 

lopaty, pluhy, srpy, kosy, sekyry, dláta, podkovy pro koně, 

čepele nožů, atd. Složitost konstrukce a umělecká úroveň 

svědčí o znalosti technologií a dovednostech mistrů. Složitější technikou pak bylo odlévání. 

Náboženství 

„Jsem křesťan. Bez víry nelze žít.“53 (muž, 42 let, L'viv) 

Specifičnost starodávné huculské víry spočívá ve spojení s okolní přírodou 

a pasteveckým životem, jenž se s příchodem křesťanství nezměnil.54 Od dob osídlení Karpat 

do 7. století byli Huculové pravoslavnými či řeckými, východními a byzantskými křesťany. 

Stejně tak první chrámy na území Hucul'ščiny byly pravoslavné. S přijetím Brestlitevské unie 

r. 1596 začali Poláci na území Haliče a Bukoviny mezi obyvatelstvem rozšiřovat řecko-

katolickou víru, či unii55 (unie pravoslavné a katolické církve). Na zakarpatské Hucul'ščyně 

došlo v roce 1646 k přijetí Užhorodské unie, která se snažila obnovit církevní společenství 

církví byzantského obřadu a církve římsko-katolické. Maďarské a rakouské orgány nutily 

                                                 
51 Volně přeloženo z originálu: „Для мене то символ невмиручості українського народу загалом, поки була 
вишиванка, поки й пісня грала. То робочий одяг українького народу.“ 
52 Volně přeloženo z originálu: „Вишиванка це символ і гордість.“ 
53 Volně přeloženo z originálu: „Я християнин. Без віри жити не можна.“ 
54 TURKEVYČ, Vasyl‘. Vseukrajins'ka Mižnarodna Chrystyjans'ka Asambleja. Vydannja Ukrajins'koji 
Pravoslavnoji cerkvy Kyjivs'koho Patriarchatu, 1998, s. 70. 
55 Církevní unie = sjednocení dvou a více křesťanských církví v jednu. 

 
Obrázek 11. Vyšívaná košile. 
Zdroj: vlastní fotografie 
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Huculy navštěvovat unijní kostely, které byly zcizovány pravoslavné církvi, nebo byly nově 

vystavovány.56 

Huculové jsou hluboce zbožní, ale nejsou příliš tolerantní ke změnám v církevních 

záležitostech. Přesto někteří z nich byli ochotni přijmout unijní řecko-katolické náboženství. 

Bohoslužby byly totiž stále prováděny, stejně jako doposud, církevním staroslovanským 

jazykem a svátky zůstaly totožné. Značná část Huculů však zůstala u vyznávání pravoslavné 

víry, která byla tehdy nezákonná. Poměrně často docházelo ke sporům a neshodám mezi 

oběma vyznáními, což využívala veřejná moc, která se snažila více způsoby destabilizovat 

vztahy mezi obyvateli horských oblastí. S nástupem sovětské moci v Hucul'ščyně, konkrétně 

v roce 1949, byla řecko-katolická církev zakázána a znovu povolena byla až v posledních 

letech sovětské vlády. 

Huculové jsou velmi obětaví. Pro potřeby kostela jsou často ochotni dát vše, co 

mohou, nejen peníze. Přináší např. mléčné výrobky, med, chléb, aj. Ke knězi se chovají 

s velkou důvěrou a respektem a oslovují ho panotče (панотче). Příslušníky jiných 

náboženství Huculové neopovrhují, ale vyhýbají se kontaktu s nimi, jelikož k němu nemají 

důvod. 

„Víra mě drží při životě. Můj syn bojoval devět měsíců na východě, nebýt víry, nejspíš 

bych to nevydržela.“57 (žena, 57 let, Pečenižyn, Kolomyjs'kyj rajon). 

„Svaté pravoslaví je smyslem života člověka a ukazatelem cesty.“58 (muž, 27 let, obec 

Brustury). 

V Hucul'ščyně byl vytvořen výjimečný styl národního ikonopisu. Postavy světců 

s bílými obličeji byly malovány většinou vertikálně. Velká sbírka domácích obrazů – ikon 

z 18. a 19. století jsou k nahlédnutí ve fondech a expozicích Muzea ukrajinské domácí ikony 

v historicko-kulturním komplexu – zámku Radomysl' (Радомисль)59 

 

V Hucul'ščyně se lze také stále setkat se silnými tradicemi šamanismu. Při troše štěstí 

lze stále potkat huculského mol'fara (мольфара) – člověka obdařeného nadpřirozenými 

schopnostmi, na první pohled nepřítele, čaroděje, nebo lidového mága. Dříve se jim 

přezdívalo „zemní Bohové“ a dnes jsou nazýváni spíše léčiteli. K mol'farům chovají lidé 

velký respekt, jejich proroctví se naplňují a jsou známy také situace, kdy mol’far vyléčil 

                                                 
56 KOČAN, N. Uniats'ki cerkvy. Ljudyna i svit, 1992. In: Risu.org.ua. [online]. 26. 8. 2010. [cit. 2016-03-06]. 
Dostupné z: <http://risu.org.ua/ua/library/periodicals/lis/lis_92/lis_92_11_12/37607/>. 
57 Volně přeloženo z originálu: „Віра тримає мене в житті. Мій син 9 місяців воював на Сході, якби не віра, 
я, мабуть, і не витримала би.“ 
58 Volně přeloženo z originálu: „Святе Православіє є смислом життя людини і дороговказом.“ 
59 BOHOMOLEC‘, O. Zamok – muzej Radomysl' na Šljachu Koroliv Via Regia. 
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nevyléčitelnou nemoc. Jako ve všem se lze setkat s dobrými i špatnými léčiteli, u Huculů však 

údajně převládá počet těch dobrých.60 

   

Obrázek 12. Kostel v obci Mykulyčyn (vlastní fotografie). 
Obrázek 13. Dřevěná cerkev v Muzeu lidové architektury a života v Užhorodě (vlastní fotografie). 

Svátky spojené s církevním a kalendářním rokem 

V pravoslaví se používá juliánský kalendář a všechna data (v porovnání s kalendářem 

světským) jsou posunuta o 13 dnů. „Juliánský kalendář používá jako základ délku roku 

365,25 dne, a proto dochází každé čtyři roky k vyrovnání (tři roky mají 365 dnů, čtvrtý rok – 

přestupný – pak 366.) Protože ale rok netrvá přesně 365,25 dne ale pouze 365,2422 dne, je 

používaný juliánský rok o více než 11 minut delší oproti skutečnosti. Z tohoto důvodu došlo 

během staletí k posunům.“61 Pravoslavní věřící se snaží striktně dodržovat postní zvyky. 

Kromě čtyřicetidenního půstu (tolik dní strávil Ježíš na poušti) před Velikonocemi62 

a Vánocemi, mají zvykem se postit i mimo svátky, např. ve středy a pátky. Nejvýznamnějšími 

pravoslavnými svátky jsou Velikonoce – Velykden' (Великдень) a Vánoce – Rizdvo 

Chrystove (Різдво Христове). 

Velikonoce, Velykden' nebo také Paska (od slova „pascha“). Slovo „pascha“ pochází 

z názvu starozákonního svátku – Pesach, který slavili Židé na památku osvobození 

z egyptského zajetí. Velikonoční beránek představuje Ježíše Krista, proto je Ježíš často 

nazýván také Božím Beránkem. Oslavy paschy by měly připadat na první neděli po prvním 

jarním úplňku, který nastává po jarní rovnodennosti. Pokud se stane, že na tuto neděli 

připadají i oslavy židovské paschy, pak se pravoslavná pascha přesouvá na následující neděli. 

„Na Velikonoce se nic nedělá, žádná práce, aby se neporušila jarní harmonie, rozmanitost 

                                                 
60 Chto taki huculy, abo p'jat samobutnich ukrajins'kych narodiv. In: Firtka.if.ua. Ahencija novyn. [online]. 13. 1. 
2016. [cit. 16. 3. 2016]. Dostupné z: <http://firtka.if.ua/?action=show&id=96748>. 
61 KOKAISL, Petr. Geografie náboženství. Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015, s. 157. ISBN 978-80-
213-2551-7. 
62 Tzv. Velký půst. 
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přírody. Lidé se navzájem vítají, připravují hostiny a hry s barvením vajec. Vejce – symbol 

zrodu všeho na světě.“63 Na velikonoční mši jezdili dávní Huculové na koních v čele s otcem, 

hlavou rodiny. Koně vezli nádoby, v nichž se do kostela vozilo obřadní pečivo zvané paska 

(паска). S pravoslavnými Velikonocemi je spojeno svěcení velikonočních košíků, v nichž je 

položeno jídlo. Velikonoční tradicí je barvení vajec – pysanok. 

Nejdůležitějším svátkem zimního období jsou Vánoce – Rizdvo Chrystove (Різдво 

Христове), v doslovném překladu „Ježíšovo narození“. „I další vánoční svátky mají své 

typické názvy. Během vánočního období je typický i pozdrav mezi lidmi: „Chrystos 

narodyvsja“, (Ježíš se narodil) a odpověď zní: „Slavimo joho“, (Oslavujme ho).“64 Po 

vánoční mši bylo ve vsích obecně veselo, mládež tancovala a koledovala. Koleda byla 

provázena hudbou, tanci a jak jinak než jídlem. Za koledu je zvykem odměnit koledníky 

drobnými penězi či jídlem, starší vodkou či jiným alkoholem. Na rozdíl od obyvatel údolí, 

Huculové neměli své koledy, proto improvizovali a na konci každé koledy zaznělo: „Oj, daj 

Bože!“. Vybrané peníze byly poté věnovány na pokrytí různých výdajů kostela, na světlo 

(svíčky) či obrazy. 

V rámci vánočních svátků pravoslavné církve se slaví taktéž 13. ledna Melanka 

(меланка – Štědrý večer) – novoroční obřad s tradičními převleky zvířat, lidových postav: jde 

o předvečer Starého Nového roku. Po Melance následuje 14. ledna svátek sv. Vasylyja 

(Василия) nebo taktéž Starý Nový rok. V tento den, kromě bohoslužby v kostele, chodili 

mladí chlapci sypat pšeničná zrna či jiné obilí do příbytků příbuzných, sousedů a známých. 

Tuto činnost měl obstarávat chlapec vzhledem k pověře, že prvním, kdo na Nový rok vstoupí 

do domu, má být muž, aby přinesl rodině štěstí a prosperující hospodářství. Zajímavostí jsou 

huculské oslavy svátku Jordan (Йордан) – svátek Křtu Ježíše Krista sv. Janem Křtitelem / 

Ivanom Chrestytelem (Іваном Хрестителем) v řece Jordán. V horách kněží obvykle světili 

vodu v Božím chrámu, ale během slavnosti ji světili přímo v řekách. Když kněz ponořoval 

kříž do vody, všichni ostatní si vodu nabírali do dlaní a omývali se s ní, dokonce i při mrazu. 

Poté panotec všechny pokropil jordánskou vodou.65 

                                                 
63 Volně přeloženo z originálu: „На Великдень нічого не роблять, ніяких робіт, аби не порушити весняного 
ладу, розмаю природи. Люди привічають одне одного, влаштовують гостини, ігри з Великодніми 
крашанками. Яйце – символ початку всього у світі. “ KONONENKO, A. A. Slov'ianskyi svit: iljustrovanyi 
slovnyk-dovidnyk mifolohichnykh uiavlenʹ, viruvanʹ, obriadiv, lehend ta ikhnikh vidlunʹ u folʹklori i piznishykh 
zvychaiakh ukraintsiv, brativ-slov'ian ta inshykh narodiv. Asotsiatsia dilovoho spivrobitnytstva "Ukrainsʹkyi 
mizhnarodnyi kulʹturnyi tsentr", 2008. 
64 FUČÍKOVÁ, V., DOŠKOVÁ, K., MILENOVSKÁ, M., MONDRYK, R. Oslavy Vánoc pravoslavných 
věřících v ČR. Hospodářská a kulturní studia na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze. [online]. 
28. 8. 2014. Dostupné z: <http://www.hks.re/wiki/pravoslavi14>. 
65 MANDYBURA, M. D. Polonyns'ke hospodarstvo Hucul'ščyny druhoji polovyny 19. st.–30. roky 20 st.: 
Istoryko-etnohrafičnyj narys. Kyjiv, Naukova dumka, 1978. 
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Mezi další důležité svátky oslavující začátek jara patří bezpochyby průvod na 

poloninu. Téměř půl roku tráví pastýři s ovcemi na poloninách – loukách pro pastvu dobytka, 

prochází krajinou a do svého stanoviště se vrací na zavolání trembity66 na oběd, dojení 

dobytka či přenocování. Samotnému pobytu na poloninách však předchází ještě provázení na 

poloninu. Pro místní obyvatele se jedná o významnou událost. Huculští pastýři jsou provázeni 

společně se zvířaty vesničanů do vzdálených hor na poloniny. Obřad se koná za doprovodu 

huculské hudby, přátel a sousedů, a také dobrého jídla a pití. U vatry se sejde téměř celá obec 

a duchovní žehná pastýřům a jejich stádům. Na poloninu odchází pastýři se stádem v květnu 

a vrací se většinou v září.67 

Na polonině se pastýři musí potýkat s těžkými podmínkami, a to se zimou, deštěm, 

a častým sněhem. I přesto, že práce je namáhavá a trvá od rána do večera, si většina Huculů 

přeje stát se poloninnykom. Charakteristikou huculských pastýřů jsou tři věci – brynza, 

trembita a vatra. Po návratu pastýřů domů se koná slavnostní koncert na jejich uvítání. Po 

návratu se dobytek vrací ke svým majitelům a vyrobený sýr, především brynza, se z části 

prodá na místních trzích a část se rozdá majitelům dobytka.68 Ovce představují pro Huculy 

symbol prosperity a bohatství. 

Rodinná obřadnost 

Nejoblíbenějším rodinným obřadem Hucul‘ščny je huculská svatba. Zvyky spojené se 

svatbou dodržují Huculové dodnes. Odívají se do národního kroje a zdobí koně. Huculské 

svatby jsou plné veselých ale i žalostných písní, tanců, her, vtipů a jiné zábavy. Před svatbou 

se chodí od domu k domu s pozvánkami na svatbu, pletou se věnce pro ženicha a nevěstu, 

pečou se koláče, a u toho se vždy v dobré náladě zpívají tradiční písně. Dále se před svatbou 

schází celá rodina, především ženy, které se podílí na většině příprav, výzdobě a dodržování 

tradic. 

Velmi významnou událostí jsou pro Huculy, jakožto pravoslavné věřící, křtiny. 

Probíhá církevní obřad – křest novorozence a následná hostina. Hosté přináší dary (zlato, 

chléb, hračky, atd.), a občas prozpěvují zvláštní obřadní písně, ve kterých přejí novorozenému 

dítěti a jeho rodičům šťastný život.69 Při svatbě, křtinách či narozeninách se mezi sebou 

Huculové velmi rádi obdarovávají. 

                                                 
66 Tradiční huculský hudební nástroj. 
67 MACIEVS’KIJ, I. V. 2012, s. 24. 
68 In: Ce Karpaty, Huculyky. (Це Карпати, Гуцулики) Zvičayi Gucul'ščini. [online]. 21. 2. 2016. [cit. 6. 3. 
2016]. Dostupné z: 
<https://www.facebook.com/groups/5996089057/permalink/10153000192564058/>. 
69 LOSJUK, Petro. Chrestomatija z hucul'ščynoznavstva. Pysanyj kamiň, 2001. ISBN 966-7325-64-4. 
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V lidském životě však radost často střídá smutek, zvláště pokud je spojen s pohřbem. 

Do rakve bývá nebožtík položen až druhý den, kdy se u něj večer schází příbuzní a sousedé, 

a sedí u něj až do pozdního večera. U nebožtíka jsou duchovním předčítány žalmy, a když 

přijde na verše, rozdává se vodka. Sousedé žalostně vytrubují na trembitu a u domu hoří velká 

vatra. Huculové k nebožtíkům uchovávají velkou úctu a nechávají ho v domě po dobu dvou 

dní – pohřeb se koná až den třetí. Když je vše připraveno na odchod na pohřeb, schází se 

všichni přítomní u rakve a nastává ticho. Duchovní zpívá Evangelia a má promluvu, na jejímž 

konci žádá o odpuštění všech hříchů zesnulého: „Sbohem poprvé, podruhé, potřetí.“70 

Hudba a divadlo 

Huculská hudební kultura se odpradávna vyznačuje svými původními horskými 

melodiemi v známých kolomyjkách, obřadních i domácích písních. Huculské melodie, 

zejména svatebních písní, hry na drymbi (дримбi – česky brumle), flétnu či trembitu, vždy 

všechny zaujaly, stejně tak jako choreografie tanců ‚kolomyjka‘ a ‚huculka‘. Tanec ‚huculka‘ 

je tvořen v první části kolomyjkovskou hudební a choreografickou strukturou a v druhé části 

strukturou kozačkovoji (козачок – kozáček). Nejznámějším hudebním nástrojem je 

bezpochyby trembita (трембіта) – dřevěný hudební nástroj kuželovité formy, přibližně 2 až 

3 metry dlouhý. Trembita od dávných dob funguje jako signální nástroj, který se využíval pro 

přivolání pomoci při útoku nepřátel, nebo se po jejím zvuku orientovali zbloudilí v horách. 

Trembitou se také vytrubovaly začátky a konce významných svátků a obřadů. 

V obci Krasnojíllja (Красної лля) působí huculský amatérský divadelní spolek 

Verchovyns'kého rajonu, který byl založen r. 1910 ukrajinským historikem, spisovatelem, 

skladatelem a etnografem Hnatom Chotkevyčem (Гнат Хоткевич) a skupinou amatérských 

herců. Toto divadlo svými produkcemi vneslo mnoho nových a originálních prvků do kultury 

tehdejší ukrajinské společnosti. Svá turné uskutečnilo divadlo kromě Ukrajiny také v polském 

Krakově a část také v Moskvě71. Osud současného Huculského divadla je úzce spjat s osudem 

Národního muzea Huculského divadla Hnata Chotkevyča, otevřeného r. 1987. V roce 2004 

byl muzeum udělen titul Národního muzea. 

Diskuze a závěr 

Hlavním cílem této práce bylo zjistit, jaké jsou hlavní prvky etnické identity obyvatel 

ukrajinských Karpat – Huculů. K dosažení tohoto cíle bylo potřeba získat informace od 

                                                 
70 Volně přeloženo z originálu: „Прощайте по перший, по другий і по третій раз.“ 
71 SINITOVIČ, V. Teatral'na perlyna Hnata Chotkevyča. Verchovyna, 2010. 
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místních obyvatel, což bylo provedeno formou polostandardizovaných rozhovorů a dotazníků. 

Příslušníci této etnografické skupiny se na klíčových prvcích, určujících jejich identitu, 

v naprosté většině případů shodli. Pro tyto původní obyvatele je velmi důležitý jejich 

starodávný způsob života, který si (i přes určité změny) uchovávají dodnes a pak především 

jejich víra, většinou pravoslavná. Většina z nich si prostřednictvím Boha udržuje naději 

a optimismus. Dalšími klíčovými prvky v udržení si své svébytnosti jsou pro ně rozhodně 

jejich tradice, umění a kultura obecně. Co se týče karpatského prostředí, někteří uváděli, že 

Hucul se v Karpatech musí narodit, aby mohl být skutečným Huculem. 

Na otázku: „Co je podle Vás hlavním prvkem etnické identity Huculů?“ informátoři 

odpovídali například takto: 

„Duchovní a materiální kultura.“72 (žena, 30 let, Kolomyja) 

„Starodávné zvyky a víra v Boha.“73 (žena, 50 let, L'viv) 

„Dialekt a kultura.“74 (žena, 48 let, obec Kostylivka Rachivs'kého rajonu) 

„Oděv, který odráží tradiční způsoby hospodářství, konkrétně – pastevectví. Většina 

prvků huculského oděvu (vberi – вбері, jak říkají Huculové), je zhotoveno z ovčí vlny nebo 

kožešiny: kožichy, vesty, kabáty a kalhoty – hači (гачі), zimní čepice a letní plstěné klobouky, 

teplé vysoké ponožky – kapčury (капчури).“75 (muž, 45 let, Kolomyja) 

„Silná životní vůle, pracovitost…“76(muž, 36 let, Černivci) 

Další výzkumnou otázkou bylo, jak se Huculové odlišují od okolí. Huculové si udržují 

svou původní kulturu, striktně dodržují církevní zvyky a tradice, žijí starobylým způsobem 

života, ke kterému jim stačí příbytek, kousek hospodářské půdy, pár kusů dobytka a příznivé 

počasí. Přes všechna životní úskalí a těžké životní podmínky v historických etapách 

Hucul'ščyny, dokázali ustát a to své si uchovat. Od svého okolí se odlišují právě způsobem 

života, hlubokou vírou v Boha a životními hodnotami, které se liší od hodnot lidí nejen 

z měst, ale i jiných obcí mimo Hucul'ščynu. Obecně se Huculové od ostatních obyvatel 

západní Ukrajiny příliš neliší, považují se totiž za Ukrajince a většina jejich zvyků, tradic 

a kulturních prvků jsou rovněž zvyky ukrajinskými. Jsou hrdí na to, kde žijí, kým jsou a jsou 

hrdí na svůj národ. 

                                                 
72 Volně přeloženo z originálu: „Духовна і матеріальна культура.“ 
73 Volně přeloženo z originálu: „Cтародавні звичаї та віра в Бога.“ 
74 Volně přeloženo z originálu: „Мовний діалект, культура…“ 
75 Volně přeloženo z originálu: „Oдяг, який є відображенням традиційного способу господарюваня, а саме 
– вівчарства. Більшість елементів гуцульського одягу (вбері, як кажуть гуцули) зроблено з овечої вовни 
або хутра: кожухи і кептарі, запаски і штани-гачі, зимові каракулеві шапки і літні повстяні капелюхи, 
теплі високі шкарпетки-"капчури".“ 
76 Volně přeloženo z originálu: „Сила волі до життя, прaцьовитість.“ 
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„Ano, jsem hrdý. Protože my, nehledě na vnější činitele, hrozby a tlak, jsme si 

uchránili, nejspíše nejvíc ze všech etnických ukrajinských skupin, vlastní identitu.“77 (žena, 35 

let, Užhorod) 

„Pokud jsem Hucul, tak jsem na to hrdý, ale v první řadě jsem Ukrajinec!“78 (muž, 23 

let, Ivano-Frankivs'k) 

V rámci etnografické skupiny Huculů se najdou též drobné rozdíly, jde však 

o maličkosti. Především se jedná o kulturní projevy, jako hudba, lidové kroje či řezbářské 

umění. Nejvýraznější rozdíly se dají sledovat v typech krojů a oděvů v rámci Zakarpatí. 

Každý kraj Zakarpatské oblasti má své specifické ornamenty, které pro místní mají nějaký 

význam. V jiných oblastech huculského života a jejich rozmístění po západní Ukrajině nejsou 

další rozdíly příliš patrné. 

„Hucul se musí narodit v horách a žít v nich svůj život. Může cestovat světem, ale 

místo trvalého bydliště musí být v horách. Hodně Huculů je skvělými muzikanty, a skoro 

všichni jsou talentovanými tanečníky národních tanců a zpěváky huculských písní. Huculové 

milují zemi, je pro ně posvátná. Milují také dobytek, umí s ním mluvit, starají se o něj, protože 

se říká, že veškeré bohatství Hucula je právě v jeho dobytku. Huculové jsou velmi pobožní, 

a i když se občas proplétá křesťanství s pohanstvím, přeci jen duch panuje křesťanský. 

Huculové jsou hostinní a přívětiví, kterýkoliv host, který zašel jen na dvůr Hucula, je 

pozván do domu a pohoštěn. Huculové jsou velmi dobří, ale k jejich celkovému poznání, 

poznání toho, jací jsou, je třeba pobývat v Hucul'ščyně a prožít tam s nimi nějaký čas!“79 

(muž, 27 let, obec Brustury) 

                                                 
77 Volně přeloženo z originálu: „Так, пишаюся. Тому, що ми, незважаючи на зовнішні чинники, загрози і 
тиск зберегли, напевно найбільше з усіх етнічних українських груп, власну, ідентичність.“ 
78 Volně přeloženo z originálu: „Якшо я гуцул то пишаюсья цим, але насамперед я українець!“ 
79 Volně přeloženo z originálu: „Гуцул повинен народитись в горах і проживати в них своє життя. Може 
мандрувати світом, але місце постійного проживання повинно бути в горах. Багато гуцулів є чудовими 
музикантами, а майже є всі талановитими танцюристами народних танців та співаками гуцульських 
пісень. Гуцули обожнюють землю і вона є священною. Також люблять маржину і вміють з нею 
розмовляти, та дбають про неї, адже сказано, що все багаство гуцула в його маржині. Гуцули дуже 
релігійні, хоч часом християнство переплітається з язичниством, але дух панує християнський. Гуцули 
гостинні та привітні, будь який гість, який зайшов навіть на подвір'я гуцула, буде запрошений до дому і 
почастований. Гуцули дуже хороші, але щоб, зрозуміти їх повністю, які вони, треба побувати на 
Гуцульщині і пожити з ними деякий час!“ 
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Abstract 

This article deals with the situation of religious groups of Russian old-believers in two Baltic 
states (Latvia and Estonia) and Romania. The article is devoted to the results of field research, 
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Úvod 

Staroobřadníci jsou Rusové, kteří nepřijali církevní reformu patriarchy Nikona 

v 17. století a uprchli do klidných liduprázdných míst – například do dunajské delty, na 

pobřeží Čudského jezera, aby se zachránili před pronásledováním. Ne všichni staroobřadníci 

ovšem osidlovali pustá místa – někteří naopak odcházeli do měst, ve kterých byli mimo dosah 

nejrůznějších perzekucí kvůli své víře. 

Během církevních reforem došlo k úpravám posvátných knih, obřadů i symbolů. 

Tradiční kříž s osmi konci byl nahrazen čtyřramenným křížem, křižování dvěma prsty 

nahradilo obřadní používání tří prstů, namísto Isus bylo přikázáno psát Iisus a křest 

pokropením vytlačil dosavadní trojnásobné úplné ponoření během tohoto obřadu.1 

Staroobřadníci se dělí do dvou hlavních směrů – popovci a bezpopovci. Bezpopovci 

nemají jako hlavního představeného popa (kněze), ale tuto funkci plní cerkovnyj nastavnik 

                                                 
1 BUDIL, Ivo. Mýtus, jazyk a kulturní antropologie, Praha: 1998, s. 177 
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(duchovní vůdce). Bezpopovci odmítají nejen církevní hierarchii, ale i většinu svátostí kromě 

dvou: křtu a svátosti smíření. V Estonsku jsou staroobřadníci zastoupeni většinou 

fedosejevským vyznáním2, v Lotyšsku většinou pomorským vyznáním3. V Rumunsku 

převládají mezi staroobřadníky popovci bílokrinického vyznání4, ale v malém počtu lze najít 

i bezpopovce novozybského5 vyznání. Sekty staroobřadníků se objevují jenom v Rumunsku – 

mezi ně patří chatnici6, skopci7 a molokané8. 

 

Obrázek 14. Dělení staroobřadníků. 
Vlastní zpracování 

Z rozdělení staroobřadníků vyplývá i jejich odlišná kulturní a zahraničněpolitická 

orientace. Bezpopovci sami sebe považují za Rusy a jsou velmi orientováni na Rusko, 

popovci se považují za součást starého Ruska a současné Rusko i současný ruský jazyk jsou 

pro ně velmi cizí. 

U staroobřadníků v Rumunsku je hlavní složkou identity jejich lipovský (lipovanský) 

jazyk. Má dokonce i větší význam než náboženství, protože Rumunsko je pravoslavný stát 

                                                 
2 Fedosejevské vyznání – staroobřadnický směr na konci 17. a počátku 18. století v severozápadní evropské části 
Ruska. Fedosejevci odmítali státní zásahy (stát fakticky neuznávali) a vyznačovali se přísnou askezí. Odmítali 
modlitby za cara, zpochybňovali instituci manželství. 
3 Tento směr vznikl v oblasti na severu evropské části Ruska (Pomorje / Поморье). Z důvodu absencí kněží 
začali tito staroobřadníci bohoslužby provádět sami a snažili se vyhýbat slovům, které použivají kněží (popové). 
4 Název církve staroobřadníků, kterou založil metropolita Ambrosij. Bezpopovci považovali přijetí metropolity 
Ambrosije za svatokupectví. Podrobněji o této skupině v Rusku a na Krymu viz BEL'SKIJ, A. V. Istorija 
Belokrinickoj staroobrjadčeskoj cerkvi v Rossii i v Krymu (XIX-XX veka). Kul'tura narodov Pričernomor'ja, 
3/1998, s. 89–95. 
5 Ti, kdo nepřijali bílokrinické vyznání, získali vlastní až v roce 1923 – to se označuje jako novozybské vyznání, 
jehož představitelem se stal Alexandr Kalinin. 
6 Chatnici patří do bezpopovského směru. Modlí se doma, kde sami provádějí i veškeré obřady. 
7 Jedná se o ruské starověrce, kteří považují kastraci za boj s vlastním tělem, za spasení duše. 
8 Název molokané pochází od zvyku pít mléko v době půstu, což je u pravoslavných křesťanů zakázáno. 
Neuznávají jakékoliv ikony ani křížky, kromě toho molokané neschvalují úctu k svatým, odmítají církevní 
hierarchii, nejedí vepřové maso a nepijí alkohol. Molokané odmítají církevní svátosti, dávají přednost jen 
duchovním svátostem, které se nijak nevztahují k tělu. Odmítají kostely a chrámy, protože jsou vytvořeny 
lidskýma rukama a mají přímý vztah k tělu. Molokané tvoří kompaktnější skupiny například na Kavkaze 
(SAMARINA, Ol'ga Ivanovna. Obščiny molokan na Kavkaze: istorija, kul'tura, byt, chozjajstvennaja 
dějatěl'nost'. 2004. PhD Thesis. Stavropol'.) 
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a víra staroobřadníků v těchto podmínkách nemusí být vždy jejich zásadním diferenciačním 

znakem. 

Ve zkoumaných státech Pobaltí je situace odlišná. Kvůli početné ruské menšině 

v Estonsku a Lotyšsku jazyk staroobřadníků při utváření jejich identity velkou roli nehraje, 

i když svá specifika má. 

Staroobřadníci ve všech třech zkoumaných státech mají privilegované postavení, jsou 

podporovaní vládou, mají zástupce v parlamentech, dostávají státní dotace. 

Metodologie 

Tato práce vychází z terénních výzkumů z Rumunska, Lotyšska a Estonska, kde podle 

statistických údajů žije většina staroobřadníků (mimo Rusko). První terénní výzkum se 

uskutečnil v Rumunsku, v historické oblasti Dobrudža, především ve vesnicích kolem města 

Tulcea v deltě Dunaje. Dalším státem, ve kterém proběhl výzkum, je Lotyšsko, konkrétně 

město Riga, a území Latgalska a Kuronska. Posledním zkoumaným státem je Estonsko, 

především vesnice kolem Čudského jezera: Kallaste, Kolkja, Mustvee, Raja.  

Staroobřadnická komunita v Rumunsku 

Vznik lipovské (lipovanské) menšiny v Rumunsku 

Rusky hovořící obyvatelé dunajské delty a okolí se označují jako Lipovci (Lipované) 

a bývají při některých sčítáních řazeni mezi Rusy (a někdy i mezi Ukrajince).9 Jedná se 

o potomky náboženských starověreckých (staroobřadnických) exulantů, kteří uprchli do delty 

Dunaje. Tato oblast byla v 17. století součástí Osmanské říše. Turci dovolili Lipovanům 

dodržovat jejich náboženství a stavět kostely jen s podmínkou, že nebudou vyšší než mešity. 

Turci neměli za cíl náboženskou homogenizaci. V tuto dobu byli Lipovci spokojeni, což 

trvalo až do 19. století. V letech 1877–1878 se odehrávala rusko-turecká válka, jejímž 

důsledkem bylo připojení delty Dunaje k Rumunsku. Z toho důvodu začali tuto oblast 

osidlovat i Rumuni, čímž se populace Lipovců v důsledku částečné asimilace začala 

zmenšovat. 

Po skončení první světové války a revoluce začali Rumuni pronásledovat ruské 

bolševiky. V této souvislosti byli diskriminováni i ruskojazyční staroobřadníci a obviňováni 

ze špionáže pro Sovětský svaz. Ve městě Tulcea měli Lipovci svoje ghetto, kde museli nosit 

                                                 
9 ŠATAVA, Leoš. Národnostní menšiny v Evropě: encyklopedická příručka. Praha: I. Železný, 1994. ISBN 80-
7116-375-9, s. 255. 
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židovské hvězdy. Ve školách děti nesměly mluvit rusky. Učitelé museli upozornit na děti, 

které mluvily rusky – ty pak byly tělesně trestány. Rumunská vláda dokonce vytvářela plány 

na deportaci starověrců. 

Jazyk 

Lipovská komunita v Rumunsku používá lipovský jazyk. Za lipovský jazyk se 

považuje stará podoba ruštiny. Lipovci zdůrazňují, že mluví lipovským jazykem, ne ruským, 

a tím ukazují, že nejsou orientování na dnešní Rusko. 

Lipovci v Rumunsku mají tendence k jazykové asimilaci s většinovou společností. 

Mládež většinou nemá motivaci učit se lipovský jazyk, lidé staršího věku ho zapomínají, 

protože ho nepoužívají – bez ohledu na to, že Lipovci mají dostatečně silnou institucionální 

podporu, jakou je ruská televize, vlastní časopisy, kulturní centrum, církev. Lipovci nemají 

přílišnou motivaci zachránit jazyk kvůli ekonomickým a společenským důvodům. Nevidí 

žádné výhody v používání ruštiny, znalost mateřského jazyka rodičů a prarodičů nemůže 

zlepšit ekonomickou situaci mládeže ani status ve společnosti. Hlavním nedostatkem 

v institucionální podpoře je absence ruských škol. Kromě toho Lipovcům chybí politická 

strana, která by pomohla sjednotit menšinu, hájit její zájmy, mít vyšší status ve společnosti 

jako například maďarská menšina v Rumunsku, která má své politické zastoupení, a tím 

i určitou moc. 

Sociální postavení  

V současné době mají menšiny Rumunska včetně staroobřadníků veškeré příležitosti 

pro rovnoprávné postavení s ostatními občany, jako je rovnost vyznání, použití rodného 

jazyka atd. 

V roce 2005 byl přijat zákon, který zakazuje jakýmikoli přímými či nepřímými 

opatřeními modifikovat etnické složení obyvatelstva v oblastech tradičně obývaných 

menšinami a měnit hranice územněsprávních celků v neprospěch menšin. Zákon zaručuje 

právo na vzdělání v mateřském jazyce na všech stupních škol, dále právo zakládat vlastní 

kulturní zařízení finančně podporované státem, právo na získávání informací v mateřském 

jazyce (prostor ve veřejnoprávních médiích, možnost zakládání soukromých sdělovacích 

prostředků), rovnost a nezávislost vyznání, nařizuje v lokalitách, kde počet příslušníků 

menšiny přesahuje 20 % užívání mateřského jazyka v úředním styku včetně označení lokalit, 

ulic a veřejných institucí. 
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Příslušníci menšin se mohou před soudy vyjadřovat ve svém mateřském jazyce. Na 

úrovni místní správy je v některých oblastech možné užívat i jazyky menšin. 

Náboženství 

V Rumunsku převládají tzv. popovci, ale existují zde i bezpopovci. Dříve bylo toto 

rozdělení jasně vymezeno. Bezpopovci považovali přijetí metropolity Amvrossije za 

svatokupectví. Nepřijali bílokrinické vyznání, své získali až v roce 1923 – to se označuje jako 

novozybské vyznání, jehož představitelem se stal Alexandr Kalinin. Rozdělení starověrců 

navzájem způsobilo mnoho vzdorů a špatných vztahů. Nebylo možné napříč jednotlivými 

skupinami uzavírat sňatky, ani se s příslušníky jiných náboženských skupin jakkoli přátelit. 

Hlavním viditelným rozdílem bylo to, že příslušníci popovské církve měli kostel, ve 

kterém se nacházela zvonkohra, která oznamovala svátky i smrt. Příslušníci bezpopovské 

skupiny kostel neměli, pouze modlitebny. 

Chatnici 

V Rumunsku jsou i ti, kteří ani ve 20. století nepřijali popa z Ruska – těm se říká 

chatnici, což je druh bezpopovského směru. Modlí se doma a i veškeré svaté obřady provádějí 

sami doma. V současné době už v Dobrudže chatnici nejsou, mezi respondenty na ně zůstaly 

jen vzpomínky, a to většinou negativní. 

Skopci 

Skopci jsou ruští starověrci, kteří považují kastraci za boj s vlastním tělem a za 

prostředek ke spasení duše. Skopci se nemodlí k lipovským ikonám, mají své vlastní a jiné 

odmítají. Ve městě Tulcea zůstalo jen několik rodin skopců, ostatní většinou žijí v Rusku. Je 

to velmi uzavřená skupina, která nepřijímá nikoho ani do své náboženské skupiny, ani do 

svého života. 

Molokané 

Další skupinou jsou molokané. Název molokané pochází od zvyku pít mléko v době 

půstu, což je u pravoslavných křesťanů zakázáno. Sami molokané jsou si jisti, že mají původ 

z Písma svatého, kde svatý Petr řekl: „jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném 

duchovním mléku, abyste jím rostli ke spasení.“ (1. List Petrův 2, 2) 

Druhým názvem molokanů je duchovní křesťané. Tento název zdůrazňuje, že smysl 

života není v těle, ale v duchu. Název duchovní křesťané má také původ v Písmu svatém. 

V období carského Ruska byli molokané považováni za nejhorší heretiky. Neuznávali 
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jakékoliv ikony ani křížky, kromě toho molokané neschvalují úctu k svatým, odmítají církevní 

hierarchii, nejedí vepřové maso a nepijí alkohol. Dále molokané odmítají církevní svátosti, 

dávají přednost jen duchovním svátostem, které se nijak nevztahují k tělu. Odmítají kostely 

a chrámy, protože jsou vytvořeny lidskýma rukama a mají přímý vztah k tělu. Bohoslužba se 

u molokanů koná v domech členů komunity a je založená na četbě Bible. Uprostřed pokoje se 

staví stůl, po levé straně jsou lavičky pro ženy, po pravé straně pro muže. 

Současná situace 

V Rumunsku žije podle různých odhadů 35 až 100 tisíc Lipovců10. Po vstupu 

Rumunska do Evropské unie a otevření státních hranic lipovská mládež migruje do Itálie nebo 

Španělska, kde se snadněji shání práce. Zakládají internacionální rodiny, a tím ztrácejí svůj 

jazyk a kořeny. 

Nikdo z respondentů si nepřipadal nikdy diskriminován za příslušnost k lipovské 

minoritě. Naopak všichni respondenti odpovídali, že cítí obrovskou podporu od státu a jsou za 

to velmi vděční. V této etnicky pestré oblasti se mezi etnickými minoritami vytvořila jakási 

rivalita o lepší koncert či vzdělávací centrum. Zájmem každé skupiny je co nejefektivněji 

utratit peníze, které obdržely od státu na podporu a vývoj.11 

Staroobřadnická komunita v Estonsku 

Příchod staroobřadníků do Estonska 

První ruští usedlíci založili město Jurjev / Юрьев (dnešní Tartu) v 11. století, tedy 

velmi dlouho před církevní reformou v Rusku, která proběhla v 17. století. Založením Jurjeva 

začíná historie ruské komunity v Estonsku, jejíž existenci dodnes potvrzuje folklór a jazyk – 

hodně východních slovanských výpůjček v estonském jazyce. 

Od 17. století probíhá rozšiřování osídlení ruského obyvatelstva na západním břehu 

jezera Peipsi (Čudského jezera). Jedná se o vznik první staroobřadnické komunity v Estonsku, 

které spadalo pod vládu švédské koruny, po krvavé válce zejména o Livonsko mezi polsko-

litevským státem a Švédskem v 17. století (1626–1629). První modlitebna byla postavená 

v obci Kikita v roce 1740.  

Na počátku 18. století v důsledku tzv. severní války (mezi Švédskem a Ruskem) se 

území dnešního Estonska stalo součástí Ruské říše jako Estonská gubernie (Estljandskaja 

                                                 
10 Structura Etno-demografică a României. [online] Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală, 2002. 
[cit. 27. 2. 2017] Dostupné z: <http://www.edrc.ro/recensamant.jsp?language=0>. 
11 NESTERENKO, K. Etnická identita Rusů (včetně Lipovců) v Rumunsku, ČZU, Praha, 2015. 
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gubernija), ve které žili kromě většinových Estonců také Němci a Rusové. Během vlády cara 

Mikuláše I. (vládl 1825–1855) byla vůči staroobřadníkům prováděna represivní vládní 

politika. Už v roce 1820 byl v Estonsku proveden jejich soupis, bylo zakázáno stavět nové 

modlitebny, staré chrámy byly zavřeny. 

V době panování Alexandra III. (vládl 1881–1894) začíná politika rusifikace 

pohraničních zemí. Během tohoto období se počet ruského obyvatelstva v Estonsku výrazně 

zvýšil. Rusové včetně staroobřadníků se stali největší etnickou skupinou v provincii po 

Estoncích a před Němci. 

Začátek dvacátého století byl poznamenán přijetím důležitých zákonů pro starověrce – 

v roce 1905 byl přijat zákon o náboženské svobodě. 

Nová etapa v historii ruské komunity začíná vyhlášením nezávislé Estonské republiky 

v roce 1918. Toto období je pro ruskou menšinu charakteristické získáváním rysů národnostní 

menšiny a diaspory. V roce 1926 bylo podle nového zákona Estonska znovu zaregistrováno 

12 komunit starověrců. Během tohoto období bylo v Estonsku přibližně 10 000 starověrců12. 

V poválečných letech a po celou dobu sovětské moci byli estonští starověrci v úpadku. 

Vláda prováděla širokou protináboženskou propagandu a ateistickou výchovu mládeže. 

Modlitebny navštěvovaly většinou ženy a starší osoby. V období od roku 1955 do roku 1965 

odešla většina mladých lidí do měst, především do Tallinu a Tartu. Ve srovnání 

s předválečným počtem starověrců se v období sovětské vlády jejich počet snížil o polovinu. 

Nicméně v Estonsku byla duchovní atmosféra svobodnější než v Rusku a v mnoha jiných 

republikách Sovětského svazu, což lákalo vědce a spisovatele.13 

Lze tedy konstatovat, že dějiny ruské komunity v Estonsku mají za sebou dlouhou 

a obtížnou cestu, kde mají staroobřadníci zvláštní pozici: patří sice mezi ruskou menšinu, ale 

určitým způsobem sami sebe z ruské menšiny vydělují. 

Jazyk 

Obyvatelstvo západního pobřeží Čudského jezera bylo vždy považováno za bilingvní. 

Staroobřadníci zde měli dobré vztahy s Estonci, kteří jsou luteráni a neměli žádný problém 

s vyznáním ruských sousedů. Možná kvůli těmto dobrým vztahům nebyli staroobřadníci zcela 

izolováni a tato otevřenost ovlivnila i jejich jazyk. Pro jazyk současných staroobřadníků 

(podobně jako v případě jazyka ostatních bilingvních lidí) je typické přepínání jazykových 

kódů, přejímání cizích lexických a syntaxických konstrukcí a slovní zásoby. 

                                                 
12 ROVNOVA, O. (eds.) Meždunarodnye Zavolokinskije čtěnija. Riga, 2014, ISBN 9984-9499-8-2. 
13 ISAKOV, Sergej. Russkoje nacional'noje men'šinstvo v Estonskoj respublike (1918–1940), Kripta: 2000, 
ISBN 9985-60-904-2. 
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Hlavním charakteristickým rysem jazyka staroobřadníků Západního pobřeží Čudského 

jezera je zvláštní rybářská slovní zásoba. Staroobřadníci této oblasti mají víc než 6 000 názvů 

ryb a jsou zajímavým předmětem výzkumu estonských dialektologů. Rybářská lexika odráží 

všední život staroobřadníků a zvýrazňuje starobylost jejich dialektu. 

Současná situace v Estonsku je taková, že existuje trend integrace ruských dětí do 

estonského vzdělávacího systému a do estonské společnosti celkově. To vede k tomu, že pro 

většinu dětí se ruština stává cizím jazykem. Estonský zákon o jazyce z roku 1995 uvádí, že 

jediným státním jazykem Estonska je estonština, ostatní jazyky jsou považovány za cizí. 

V Estonsku vychází dva ruské časopisy a mnoho dvojjazyčných. Existuje státní rozhlas 

s ruským vysíláním, jehož vedení velice dbá na kvalitu ruského jazyka a spolupracuje 

s katedrou ruského jazyka. Ruské televizní kanály neexistují, většina lidí však má doma 

satelity, což jim dává možnost sledovat ruské televizní vysílání. 

Středoškolské vzdělávání v ruštině postupně mizí, jednak kvůli demografickému 

vývoji, a pak i kvůli vládní politice. V Estonsku existují tři typy škol: ruské školy, ruské školy 

tzv. s „ponořením“, kde je většina předmětů v estonštině, a čistě estonské školy. Rodiče mají 

na výběr, do jaké školy své děti chtějí posílat. Někteří rodiče úmyslně nechávají své děti učit 

se v estonských školách z důvodu, aby později neměly na vysokých školách jazykové 

problémy, a také kvůli sociálnímu statutu a možnosti lepšího zaměstnání. 

Náboženství 

Staroobřadníci v Estonsku (podobně jako i v Lotyšsku) patří ke skupině označované 

jako bezpopovci. To znamená, že nemají popa (kněze), ale představitele sboru. Podobně jako 

v Rumunsku i estonští bezpopovci odmítají církevní hierarchii a svátosti kromě křtu a svátosti 

smíření. V Estonsku jsou staroobřadníci zastoupeni pomorským a fedosejevským vyznáním. 

Rozdělení bylo dříve striktní, příslušníci jednoho vyznání nemohli chodit do cizích 

modlitebních domů nebo uzavírat sňatky s příslušníky jiného vyznání. V současné době 

mohou staroobřadníci navštěvovat jakýkoliv modlitební dům, ale ve většině případů každý 

člen komunity chodí tam, kam si zvykl chodit od dětství, kam chodili jeho rodiče. Téměř 

nikdy se nestane, že pomorec půjde do fedosejevského modlitebního domu. Hlavní rozdíly 

mezi těmito vyznáními jsou: 

1. Barva oblečení na bohoslužbu (sarafán – tradiční ruský venkovský národní oděv 

(kroj) bez rukávů – u žen a azjam – letní svrchní sváteční oděv ruských sedláků v některých 

jižních guberniích, téhož střihu jako obyčejný selský kaftan / dlouhý plášť – u mužů). 

Pomorci se na svátky oblékají do šatů bílé barvy, fedosejevci je mají vždy černé. 
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2. Lidé, kteří uzavřeli sňatek, se nesmějí v modlitebních domech modlit v přední části 

– mají své určené místo na bohoslužbách vzadu. Dříve ovšem fedosejevci po vstupu do 

manželství nemohli do modlitebního domu ani vejít. V současnosti je dovoleno modlit se 

v modlitebních domech i vdovám, což dříve možné nebylo. 

3. Způsob zavazování šátků u žen – to ovšem v současnosti dodržuje již málokdo. 

Současná situace 

V současné době se přibližný počet staroobřadníků v Estonsku pohybuje kolem 15 tisíc 

osob14. Potomci staroobřadníků stále křtí své děti a na Velikonoce jsou modlitební domy 

přeplněné tak, jako tomu bylo dříve. V Estonsku se nachází 11 staroobřadnických komunit: 

9 z nich je na pobřeží Čudského jezera, jedna ve městě Tartu a jedna v hlavním městě Tallinu. 

Staroobřadníci v 17. století osidlovali pobřeží Čudského jezera, hlavním způsobem 

obživy se pro ně stalo rybaření. Estonské obyvatelstvo preferovalo zemědělství, proto žili 

staroobřadníci víceméně izolovaně a měli se svými estonskými sousedy dobré vztahy. 

Rybaření velmi ovlivnilo nejenom způsob života menšiny, ale i jejich řeč. 

Starobylost a tradičnost vesnického obyvatelstva spočívá v jeho izolaci. Je nejen částí 

kolektivní identity staroobřadníků, ale i objektivním faktorem určujícím zvláštnost jazyka 

staroobřadníků. Díky své izolovanosti se jim podařilo uchovat svůj archaický jazyk. Na jednu 

stranu je řeč místního obyvatelstva archaická, ale na druhou stranu se nepodařilo zabránit 

jejímu ovlivnění estonštinou. 

Starověrci jsou považováni za autochtonní obyvatelstvo Estonska. Na rozdíl od ruské 

menšiny mají ze strany státu preferovanou pozici. Stát poskytuje peníze na výzkum 

staroobřadníků, jejich kultury a jazyka mnohem ochotněji, než na vědecké výzkumy spojené 

s ruskou menšinou. Být staroobřadníkem v Estonsku je i věc určité prestiže, neboť člověk 

patřící ke starobylému rodu má ve většině případů doma vzácnou ikonu nebo kříž, který 

zdědil po svých předcích. 

S ohledem na složitou historii starověrců v Estonsku se dá říci, že mohou zůstat v této 

oblasti ještě dlouho. Velice pevné kořeny mají staroobřadníci na pobřeží Čudského jezera. 

Jejich modlitební domy byly vypáleny, mnohokrát zavřeny, znovu však došlo k jejich 

obnovení. Dříve se zdálo, že až zemřou poslední staříci, bude to i konec staroobřadníků, ale 

jedna generace tu nahrazuje druhou. V současnosti se objevuje mezi mládeží trend zjišťovat 

své kořeny, znovuobjevovat tradice svých předků. 

                                                 
14 Protože se náboženská příslušnost při sčítání lidu neuvádí, není možné zjistit přesná čísla o počtu 
staroobřadníků, pouze z odhadů respondentů. 
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Pobřeží Čudského jezera je typické prolínáním dvou kultur, když více než 300 let 

vedle sebe žijí Estonci a Rusové s různými jazyky, odlišným náboženstvím, odlišnými 

obřady, kteří se nespojují, ale přesto se dobře snášejí.15 

Staroobřadnická komunita v Lotyšsku 

Příchod staroobřadníků do Lotyšska 

V 17. století přišli staroobřadníci na území, které bylo rozděleno mezi dva státy, 

Polsko a Švédsko. Nejsložitější situaci měli obyvatelé východní části Lotyšska – Latgalska, 

které tou dobou spadalo pod Rzeczpospolitu (Reč Pospolitu) – Polsko-litevskou unii. 

Latgalsko 

Staroobřadníci přišli do Latgalska z řady příčin, mezi kterými byla potřeba pracovní 

síly na zničené půdě po válce mezi Polskem, Ruskem a Švédskem. 

Další migrační vlna nejenom staroobřadníků ale i obyčejných rolníků z Ruska nastala 

na počátku 18. století za vlády Petra I. Tato vlna byla způsobena feudálním tlakem, nárůstem 

daní, odvodů… Situaci starověrců ještě zhoršovala dodatečná opatření namířená proti nim 

prostřednictvím výnosu Petra I. Přestože se nejednalo o přímé pronásledování staroobřadníků, 

vláda významně zasahovala do jejich práv: například všichni starověrci byli předmětem 

dvojího zdanění nebo za právo nosit vousy museli zaplatit další zvláštní daň.  

Útěk lidí do zahraničí včetně Latgalska pokračoval i později, a to navzdory 

skutečnosti, že v roce 1772 po prvním rozdělení Polska bylo Latgalsko připojeno k Rusku. 

Únik do zahraničí ovšem vždy neznamenal získání svobody. Feudální podmínky se na konci 

18. století ve východní Evropě mezi sebou příliš nelišily. Ale pro rolníky byla důležitá ještě 

další věc: aby bylo možné přilákat a udržet pracovní sílu, poskytovali jim polští statkáři určité 

výhody. Protože měli zájem o příchod ruských utečenců, byli ochotni vzít je domů 

a poskytnout jim bezpečný úkryt. Velký význam k rozhodování o útěku mělo přesvědčení, že 

je polské a německé obyvatelstvo neprozradí ruským státním orgánům. V roce 1826 bylo 

v Latgalsku 26 966 starověrců. 

Ve 30. letech začal v Lotyšsku přechod starověrců do „jedinoverije”, což se odráží ve 

změně statistických údajů. Církev jedinověrců vznikla z podnětu pravoslavné církve a vlády 

a zaujímala pozici uprostřed ortodoxní církve a starověrci. Bohoslužby prováděli jedinověrci 

na základě starých knih a starého obřadu, ale organizačně spadali pod pravoslaví. Hlavním 

                                                 
15 NESTERENKO, K. Rusové (staroobřadníci) v Estonsku, 2016. [online] pestraevropa.hks.re [cit. 29. 2. 2017] 
dostupné z: <http://pestraevropa.hks.re/2016/rusove-staroobradnici-v-estonsku/> 
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podnětem k přechodu na jedinoverije se stalo potlačování staroobřadníků během vlády 

Mikuláše I. Tento přechod se ovšem nestal masovým jevem. Do nové církve vstoupila hlavně 

bohatší vrstva starověrců, kvůli vyhlášce, která byla v první řadě namířena proti zájmům 

bohatších osob. 

V roce 1918 Lotyšsko získává nezávislost. Staroobřadníci dostali lotyšské pasy 

a aktivně participovali na politickém životě, například dva ze staroobřadníků se stali členy 

vlády po volbách v roce 1920 a veřejně zastupovali zájmy lotyšských staroobřadníků. 

Tehdejší vláda plně odpovídala zájmům a nadějím starověrců, kteří také pro rozvoj církve 

poskytovali pomoc v peněžní podobě. Lotyšská vláda podporovala staroobřadníky nejen po 

stránce politické, ale i finanční – staroobřadníci mohli například na stavbu a rekonstrukci 

kostelů kupovat dřevo se slevou. Některé komunity dostávaly od státu pozemky na stavbu 

kostelů. Vztahy mezi vládou a náboženskou skupinou se dají označit jako oboustranně 

výhodná spolupráce, která trvala až do roku 1940, do sovětské okupace Lotyšska. 

Komunity staroobřadníků ztratily za dobu sovětské vlády své nemovitosti, neměly 

možnost vést matriky a veškeré archivy byly konfiskovány. Kostely se staly předmětem 

silného ideologického tlaku. Média silně útočila na křesťanství a kněze. Ve velkých 

nákladech byly publikovány letáky o nebezpečí náboženství. Po celou dobu se konaly večerní 

přednášky, kde bylo duchovenstvo nazýváno nepřítelem pracujícího lidu. 

Po vstupu Lotyšska do SSSR tedy nastalo v životě církve těžké období – boje o přežití 

v ateistickém státě. Jedná se rovněž o období charakterizovaným zničenými chrámy 

a perzekuovanými kněžími. Nová etapa v historii Lotyšska a lotyšských staroobřadníků pak 

nastala získáním nezávislosti v roce 1991.16 

Kuronsko 

Historie staroobřadníků v Kuronsku se od historie Latgalska liší. První zmínky 

o ruských osídlencích v Rize spadají již do 13. století, před církevní reformou v Rusku. 

Masová migrace staroobřadníků směřovala do Rigy, podobně jako do Latgalska a Estonska, 

především v 18. století za vlády Petra I. Staroobřadníci přicházeli do Rigy bez ohledu na to, 

že od roku 1710 bylo toto území připojeno k Rusku. Důvodem byla výhodná poloha Rigy 

a relativní blízkost k původním domovům na jedné straně a na straně druhé určitá ochrana 

před svévolí dosavadní vlády. Pro staroobřadníky byla kvůli jejich náboženským postojům 

důležitá i absence branné povinnosti. Hlavní příčinou toho, proč se Riga pro staroobřadníky 

stala přitažlivým centrem, byl její rychlý ekonomický růst a rozvíjející se obchod. 

                                                 
16 ZAVARINA, Antonina. Russkoje naselenije vostočnoj Latvii vo vtoroj polovině XIX- načale XX veka: 
istoriko-etnografičeskij očerk. Riga: Zinatně, 1986. 
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V 18. století Riga byla pro staroobřadníky stále velmi lákavá kvůli politice Kateřiny II., která 

zrušila celní hranice mezi Ruskem a státy Pobaltí. 

V 18. a 19. století žili staroobřadníci stejně jako ostatní Rusové na periferii města, 

většinou v Moskevském forštadtě,
 
kvůli tomu, že jim nebylo dovoleno žít a obchodovat ve 

městě. Rižští Němci se obávali konkurence na okrajích a byli jedinými mezinárodními 

obchodníky. Situace se změnila ukazem (zákonem) Kateřiny II., který zaručoval německým 

řemeslníkům stejná práva jako ostatním. Od té doby začíná ekonomický růst staroobřadníků. 

Značně vzrostl počet obchodníků, což je určujícím faktorem jejich odlišnosti od ostatních 

komunit dodnes.17 

Také 19. století je charakterizováno přílivem ruského obyvatelstva z důvodu rychlého 

kapitalistického růstu. Nejbohatší ze staroobřadníků pomáhali své komunitě materiálně, 

stavěli modlitební domy, nemocnice, školy. 

Jazyk 

Jazyková situace staroobřadníků v Lotyšsku je nejlepší ze všech tří zkoumaných států 

(Rumunsko, Estonsko, Lotyšsko). Mládež umí ruštinu na úrovni rodilých mluvčí, lotyšský 

jazyk ovládají také a mají kvůli tomu zaměstnanecké výhody, na rozdíl od lotyšské mládeže, 

která se často nechce učit ruský jazyk kvůli komunistické minulosti. Obecně mezi ruským 

obyvatelstvem mnoho lidí staršího věku lotyšský jazyk neumí a mají kvůli tomu velice 

omezené možnosti na institucionální úrovni – například nemají státní občanství. Ale 

staroobřadníků se tato situace netýká, ti jsou považováni za autochtonní obyvatelstvo, všichni 

mají lotyšské pasy, všichni umí lotyšský jazyk, jsou zastoupeni v parlamentu a velice aktivně 

se účastní veřejného života. 

Staroobřadníci v Lotyšsku mluví současným ruským jazykem kvůli absenci 

vesnického obyvatelstva, kde by se starobylá ruština mohla zachovat, tak jako je to 

v Rumunsku a v Estonsku. 

Sociální postavení 

Ve státech Pobaltí je situace ruských menšin komplikovaná. V roce 1995 byl přijat 

zákon o statutu občanů bývalého SSSR, kteří nemají občanství Lotyšska. Na základě tohoto 

zákona získaly osoby bez občanství sice ekonomická práva, ale sociální ani politická práva 

nedostaly. To znamená, že nemohou být členy politických stran, celkově nemají přístup 

k politice, a to i včetně volebního práva. 800 000 lotyšských Rusů jsou tak obyvatelé druhé 

                                                 
17 ROVNOVA, O. (eds.) Meždunarodnye Zavolokinskije čtěnija. Riga, 2014, ISBN 9984-9499-8-2. 
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kategorie. Podle Ivo Pospíšila jsou v Lotyšsku oblasti, kde ruská menšina tvoří většinu. 

V jiných zemích v takových případech bývá na úřadech běžnou praxí možnost použití 

rodného jazyka, v Lotyšsku tomu tak ale není.18 

Staroobřadníků se omezení namířená především proti ruské menšině ve většině 

případů netýkají, protože většina z nich lotyšské občanství má. Bez ohledu na to, že se 

staroobřadníci svým způsobem vydělují vůči ruské menšině, sdílejí v Rize jednu čtvrť – 

Moskevský forštadt. Tato čtvrť byla považována za ruské ghetto, protože ruskému 

obyvatelstvu bylo zakázáno žít v jiných částech města. Během druhé světové války tu bylo 

židovské ghetto, kde spolu s Židy žili i Rusové, jak to bylo i v Rumunsku. Dodnes zůstává 

Moskevský forštadt zapomenutým koutem. Domy tady postupně chátrají a jen málo z nich je 

rekonstruováno. 

Náboženství 

Na území Lotyšska se nacházejí desítky staroobřadnických modliteben a šest kostelů. 

Absolutní většina starověrců Lotyšska jsou bezpopovci pomorského vyznání (neuznávají 

vysvěcené církevní představitele – popy) a kvůli tomu, že nemají duchovního otce, nemají ani 

církevní hierarchii. Ze svátostí uznávají pouze křest a svátost smíření, které udílejí 

představitelé církevních obcí. Bezpopovci pomorského vyznání uznávají manželství, na rozdíl 

od bezpopovců fedosejevského vyznání. Ti sice provádějí misionářskou činnost, ale ve 

skutečnosti se jejich počet zmenšuje. 

K formálnímu rozdělení mezi staroobřadníky došlo na počátku 18. století kvůli otázce 

manželství. Spor byl založen na rozdílech v sociálním statusu jejich následovníků. V důsledku 

zvýšené prosperity bylo nutné předat dědictví svým dětem, to pak ovlivnilo ideologii 

staroobřadníků, kteří opustili požadavky na univerzální celibát a začali uznávat občanská 

manželství. 

Druhá část staroobřadníků, která patřila především mezi lidi s nízkými příjmy, i nadále 

trvala na odmítání manželství a byla zařazena mezi nejvíce škodlivé sekty, protože se 

neslýchaně rouhají kostelu a svátostem, odmítají manželství, nemají morální hodnoty. 

V Lotyšsku zůstali jenom čtyři lidé fedosejevského vyznání, kteří jsou velice 

izolovaní, nepřijímají pokračování rodu, aby nepodrobovali své děti mukám do druhého 

příchodu Pána Ježíše. 

                                                 
18 POSPÍŠIL, Ivo. Ruská menšina v Pobaltí: „etnické čistky“ či náprava „minulých nespravedlností“? 
Politologický časopis 2/1998, s. 204–209. Další dostupnost: 
<http://www.politologickycasopis.cz/cz/archiv/1998/2/>. 



 Transformace identity staroobřadníků ve státech Pobaltí (Lotyšsko a Estonsko) a Rumunsku 

 

 
75 

Současná situace staroobřadnických komunit v Lotyšsku 

V současné době je v Lotyšsku kolem 80 komunit. Je tu největší menšina 

staroobřadníků na světě (mimo Rusko). Většina staroobřadníků žije v Latgalsku, ve městě 

Daugavpils, kde se nachází celkem šest komunit. Rižská Grebenščikovská komunita je 

největší a nejbohatší, má největší kostel – Rižský Grebenščikovský kostel. Dokonce je 

u kostela i seminář, kde se dá studovat a získat titul bakalář. 

Charakteristickým rysem staroobřadnických komunit v Lotyšsku je jejich do určité 

míry vzájemná konfliktní situace. Vzájemné nepochopení se odráží především v publikované 

literatuře – každá komunita má řadu svých publikací, ve kterých se dají pozorovat odlišné 

interpretace některých historických událostí. Kromě rozdílů v publikacích existuje tichá 

soutěž za obsazení míst v parlamentu, za cenné ikony, cenné knihy, státní granty. Každá 

komunita dbá na registrace veškerých spolků na úřadech, na prestižní vzdělání v semináři 

Grebenščikovského chrámu, na počet publikací každé komunity. V současné době jsou tři 

staroobřadníci členy lotyšského parlamentu. 

Na rozdíl od staroobřadníků v Rumunsku se lotyšští starověrci nesnaží bojovat proti 

času, ale naopak ho přijímají a využívají ve svůj prospěch. Používají auta, internet, mobilní 

telefony, považují se za hybatele pokroku, za úspěšné lidi. Nejúspěšnější z nich staví 

modlitebny a pomáhají finančnímu rozvoji komunity. 

V Lotyšsku existuje svaz podnikatelů, který působí pod záštitou církve. Cílem této 

organizace je sjednotit všechny podnikatele-staroobřadníky ve všech zemích a pomoci jim 

v jejich oboru činnosti. Po již uskutečněných dvou fórech se dají identifikovat priority 

podnikatelů. Dává se přednost výstavbě a rekonstrukci bydlení, energii, zpracování dřeva, 

správě pozemků a dalších typů nemovitostí, cestovnímu ruchu a péči o poutní místa 

v křesťanském duchu. 

Jelikož jsou staroobřadníci Lotyšska považováni na autochtonní obyvatelstvo, žádné 

problémy se státními úřady, ani s lotyšským jazykem nemají. Staroobřadníci v Lotyšsku mají 

doposud dobré postavení bez ohledu na to, že situace ruské minority ve státech Pobaltí není 

jednoduchá. Většina z nich má zájem o zdůraznění své náboženské příslušnosti při sčítání 

lidu, a i tak se vyčleňují od ruské minority. 

Stát podporuje náboženskou menšinu různými granty a dotacemi, staroobřadníci proto 

mohou pořádat dětské tábory, schůze a konference. Dá se říci, že komunita starověrců 
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v Lotyšsku je dobře prosperující. Za podmínek současných procesů spojených s globalizací 

existuje u nich potřeba vlastní diferenciace, a to například z hlediska etnicity a náboženství.19 

Shrnutí 

Pravoslavné staroobřadnictví je náboženství, které vydrželo pronásledování, trestání, 

vystěhování ale i přijetí a adaptaci na nové životní podmínky. Bez ohledu na to, že 

výjimečnost tohoto náboženství spočívá v dodržování starých tradic a v odmítání novinek 

a reforem, jsou někteří jeho příslušníci velice flexibilní a snadno se adaptují. Specifičností 

části staroobřadníků je rychlá adaptace na nové podmínky, přátelské vztahy s lidmi jiných 

konfesí, dodržování pravidel a používání jazyka daného státu. Starověrci jsou považováni za 

velice pracovité lidi, kteří vždy dosahovali úspěchů v zemědělství, což přispívalo ke zlepšení 

ekonomických a přátelských vztahů s okolním obyvatelstvem. 

Na rozdíl od prvotních předpokladů o jazykové podobnosti staroobřadníků v Lotyšsku 

a Estonsku má ve skutečnosti hlavní vliv na jejich lingvistickou situaci způsob života – 

městský nebo vesnický. Výsledky výzkumu ukázaly na jazykovou podobnost staroobřadníků 

Rumunska a Estonska. Kvůli izolovanosti ve vesnických oblastech a v podmínkách 

cizojazyčného okolí si staroobřadníci zachovali archaický jazyk. Staroobřadníci Lotyšska jsou 

soustředěni ve městech a žijí spolu s ruskou menšinou, jak v Rize, tak i v Latgalsku, což 

značně ovlivnilo jejich jazyk. V každém státě lze pozorovat jazykové přepínání, což činí jazyk 

každé menšiny unikátním z důvodu různých skupin dominantních jazyků: estonština patří 

k ugrofinským jazykům, lotyština k baltským, rumunština k románským. 

Podobnost staroobřadníků Estonska a Rumunska lze pozorovat i na mladší generaci. 

Absence znalosti ruského jazyka u mládeže je problémem uchování identity menšin. 

Náboženská stránka života ukazuje také na podobnost rumunských staroobřadníků 

s estonskými, jelikož patří do odlišných skupin a odlišných vyznání. Na vesnicích lze 

pozorovat zakonzervovanost projevů víry, její zachování v původním stavu. Ve městech Riga, 

Daugavpils, Ekabpils lze pozorovat náboženskou adaptaci na městský způsob života, což se 

týká jak oblečení, tak i dodržování tradic. 

Klíčovou otázkou výzkumu je základ identity každé ze zkoumaných menšin. Dá se 

jistě říci, že původ založený na náboženském vyznání hraje pro staroobřadníky všech států 

důležitou roli. S ohledem na to, že Lipovci žijí v pravoslavném státu, jejich odlišnosti od 

dominantní společnosti netvoří víra jako taková, ale jazyk, podle kterého se určuje příslušnost 

                                                 
19 NESTERENKO, K. Ruští staroobřadníci v Lotyšsku, 2015. [online] pestraevropa.hks.re [cit. 29. 2. 2017] 
dostupné z:<http://pestraevropa.hks.re/2015/Rusove-Pobalti/>. 
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ke komunitě. Ve státech Pobaltí jsou staroobřadníci obklopeni početnou ruskou menšinou, od 

které se diferencují prostřednictvím svého náboženského vyznání. 

V současné době vzniká otázka transformace původní identity. Změna původní 

identity v Rumunsku a v Estonsku je spojená především s urbanistickými procesy, 

založenými na modernizaci. Trend odchodu mladých lidí do velkých měst je problémem 

pokračování existence menšiny, založené na zachování starobylých obřadů a odmítání 

novinek. 

V Lotyšsku vždy mezi staroobřadníky převládalo městské obyvatelstvo. Obyvatelé 

Rigy byli vždy považováni za úspěšné obchodníky, kteří mají pozitivní vztah 

k modernizačním procesům. V současnosti lze podle počtu mladých lidí hovořit o aktivním 

životě rozvíjející se komunity, která přijímá pokrok času a snaží se ten pokrok využít ve svůj 

prospěch. 

„Co nám pomáhá zachránit naši identitu? To, že my držíme krok s časem, předáváme 

dětem naše náboženské povědomí takovým způsobem, aby měly motivaci a zájem považovat se 

za staroobřadníky.“ 

Kromě urbanistické otázky vzniká dilema, zda například v Rumunsku etnické chápání 

lipovanské (lipovské) kultury mění představu o identitě starověrců, kde ve struktuře 

sebeurčení původně převládá náboženská příslušnost nad etnickou. Jinými slovy – 

v Rumunsku se náboženská kultura a identita mění na etnickou. V budoucnu se ukáže, jak se 

tyto procesy budou vyvíjet a jak budou přeměňovat konzervativní náboženskou kulturu na 

kulturu, která se snaží zachovávat své etnické odlišnosti s postupným odloučením od 

základních postulátů, které vycházely primárně z náboženství. 
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Orální historie – minulost, současnost a budoucnost kvalitativní 

vědecké metody 

Oral History – Past, Present, and Future of Qualitative Scientific Method 

Irena Cejpová 

Abstract 

The article in the form of an overview study focuses on one of the interdisciplinary methods 
of a qualitative scientific method based on the life story, oral history. Person shares his 
memories of the specific era, process or personality of the past with the interviewer. The 
study introduces the origin and development nowadays commonly used methods of scientific 
research in the Czech academic environment and also its establishment in the world. The 
article focuses on the methodological process and also on one of the questions currently being 
discussed in the methodology of oral history, insider and its influence on the process of 
interviewing. 
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Úvod 

Vývoj lidské společnosti neprocházel zřejmě v žádném historickém období natolik 

skokovým vývojem, jako tomu bylo ve dvacátém století. Poslední století druhého tisíciletí 

přineslo dva světové válečné konflikty, které pro Evropu a její obyvatele znamenaly počátek 

konce dominantního postavení v rámci historického vývoje. Změny politického, 

ekonomického i hospodářského charakteru měly samozřejmě neoddiskutovatelný význam pro 

společnost, která byla šokována masovým vražděním ve jménu nacionalismu, rozdělením na 

dva ideologicky odlišné světy a zároveň se stále učila, jak být tzv. moderní společností. 

Vědecké a technické pokroky značně předstihly v některých oblastech lidské chápání. 

Heterogenní společnost si začala uvědomovat potřebu poznávat svou každodenní realitu 

způsobem, který se značně diferencoval od dosavadních zvyklostí. Doposud byly dějiny 

psané z pohledu elit a vítězů, vyzdvihovaly se úspěchy dosažené na bojištích nebo na 

politických kolbištích. Ženy, nižší sociální vrstvy, různé profesní, náboženské nebo sexuální 
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skupiny či etnika zůstávala mimo hlavní proud bádání.1 Dvacáté století kromě hrozby 

jaderného konfliktu ve 44 let trvající proxy válce, kterou výstižně charakterizoval francouzský 

filosof a politolog Raymond Aron výrokem „mír nemožný, válka nemyslitelná“2 přineslo 

zjištění, že ne všechny procesy se dají poznat kvantitativně, že lidská společnost je 

nekompaktní, složitý organismus, který nelze charakterizovat na základě grafů a tabulek, že 

nabízí pro studium více než konflikty mocností, panovníků nebo politických struktur. Do 

tohoto prostředí přicházejí společenské vědy, které slovníkem ekonomie řečeno, využívají 

mezery na trhu, započínají studium člověka prizmatem sociologie, kulturní a sociální 

antropologie či soudobých dějin. Za novátora v tomto směru lze považovat první 

sociologickou školu ve Spojených státech amerických chicagskou školu, která se proslovila 

ve dvacátých letech dvacátého století v souvislosti s výzkumy zaměřenými na prohloubení a 

pochopení přeměn společnosti z tradičního společenství (Gemeinschaft) na tzv. moderní 

společnost (Gesellschaft) dle rozdělení německého sociologa Ferdinanda Tönniese.3 

Průmyslové racionální organizace žijící ve městech, stavící na individualismu, 

sekularizovanosti a slabších sociálních vazbách, to vše v pomyslné opozici k pospolitosti, se 

začal věnovat právě tento myšlenkový sociologický proud na půdě univerzity v Chicagu. 

Sociologie města s jeho specifickým způsobem života i funkcemi, urbanizace, odlišné sociální 

i profesní struktury a další jevy související s rozvíjející se společností městského typu (např. 

kriminalita, prostituce, chudoba, rasismus) se staly hlavními tématy kvalitativně zaměřeného 

výzkumu.4 Změny v předmětu bádání, použitých metod a přístupech se netýkaly pouze 

sociologie, ale také vědy historické, která upouštěla od univerzitní historie, exaktního 

zachycování významných dějinných milníků, biografií národních velikánů a tzv. makro 

historie národů. Jedním z prvních kritiků teoretické koncepce dějepisectví se stal Karl 

                                                 
1 IGGERS, Georg. G. Dějepisectví ve 20. století: Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě. 2002. s. 36–41. 
2 ARON, Raymond. Introduction à la philosophie de l’histoire: Essai sur les limites de l’objectivité historique. 
Paris: Gallimard, 1938. s. 521. 
3 ERIKSEN, Thomas, H. Sociální a kulturní antropologie: Příbuzenství, národní příslušnost, rituál. 2008. s. 24. 
4 Mezi nejvýznamnější díla představitelů chicagské sociologické školy patří studie z roku 1932 od Paula 
Cresseyho Taxi taneční klub, kde autor využívá etnografického popisu pro výzkum fenoménu či instituce, která 
měla své kořeny na konci devatenáctého století s masovou imigrací do Spojených států Amerických. V tanečním 
klubu si muži předpláceli tanec s mladými ženami. První etnografickou prací zaměřenou na život ve městě však 
byla „The Hobo“ od Nelse Andersona z roku 1923. Anderson představil novodobí fenomén migrujících dělníků 
(nebo také „pracujících bezdomovců“) za pomoci zúčastněného pozorování, kdy se sám stal na čas členem této 
subkultury, která začala vznikat s koncem občanské války v USA. Veteráni nenacházeli ve společnosti uplatnění, 
a proto vyhledávali sezónní práce např. na stavbách. Zprvu tento způsob života neznamenal životní styl, ale 
napovídal o těžké životní situaci z důvodu diskriminace na pracovním trhu, rozpad sociálních vazeb atd. 
Anderson tak upozornil na problematiku chudoby a bezdomovectví, jevy spojené se společností modernity. Mezi 
další proslavené studie patří např. Outsajdři od Howarda Beckera z roku 1963 popisující sociální vztahy mezi 
skupinou džezových hudebníků a také proces vzniku návyku na kouření marihuany. HENDL, Jan. Kvalitativní 
výzkum: Základní metody a aplikace. 2005. s. 78. Více k chicagské škole a antropologii města např. Václav 
Soukup Antropologie: Teorie člověka a kultury, s. 383–394. 
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Lamprecht5, který již na konci devatenáctého století upozorňoval na fakt, že je nutné předmět 

historie rozšířit o studium společnosti, hospodářství a kultury. Dvacáté století tak i pro 

dějepisectví znamenalo rozsáhlou přeměnu od opomíjení pramenů osobní povahy, 

vyzdvihování objektivních archivních a písemných materiálů a zájmu o velké dějiny k interesu 

o bezprostřední, osobně prožitou minulost, ke svědectví účastníků událostí a procesů. 

Všechny tyto aspekty měly zásadní důležitost pro formování nové kvalitativní techniky 

a posléze metody, orální historie.  

Vznik a vývoj metody orální historie 

Vznik orální historie lze zasadit do třicátých let dvacátého století Spojených států 

amerických, kde historik a žurnalista Allan Nevins přišel s myšlenkou založení organizace, 

která by systematicky mapovala životy významných Američanů (decision makers) působících 

v kulturním, hospodářském či společenském prostředí. První orálně historické centrum bylo 

založeno Nevinsem v roce 1948 společně s jeho žákem, Louisem M. Starrem, při 

Kolumbijské univerzitě v New Yorku. Druhý proud orální historie vzešel z již vzpomínané 

Chicagské školy. William Thomas byl v určitém slova smyslu radikálnější a nespokojil se 

pouze se studiem tzv. elitních vrstev společnosti, ale zajímal se o nižší společenskou vrstvu 

amerických velkoměst. Pod heslem „Opusťte knihovny, vzhůru do terénu!“ vyzýval k realizaci 

výzkumu v ulicích. Jeho dílo Polish Peasant in Europe and America6, které napsal společně 

s polským výzkumníkem Florianem Znanieckim, se stalo stěžejním nejen pro tento obor, ale 

v zásadě i pro etnologii a další společenské vědy, které využívají k interpretaci společnosti 

biografického výzkumu. Thomas a Znaniecki položili základ myšlence tzv. životních příběhů 

(life stories), které se staly protikladem k tradičním, akademicky psaným dějinám. Třetím 

významným milníkem pro rozvoj této kvalitativní metody se stal soubor projektů financovaný 

vládou Spojených států amerických v době Velké hospodářské krize ve třicátých letech 

dvacátého století, kdy se pořídily tisíce záznamů vzpomínek různých profesí, etnik či regionů. 

Výsledky tohoto výzkumu jsou doposud uloženy v Kongresové knihovně ve Washingtonu.7 

                                                 
5 Německý historik Karl Lamprecht se jako jeden z prvních historiků na konci devatenáctého století zabýval 
kulturními a hospodářskými dějinami, které co do jejich obsahu a významu považoval za důležitější oproti 
dosavadnímu proudu dějin elit, osobností a politiky. Dílo Deutsche Geschichte (Dějiny Německa) vycházelo 
mezi lety 1891–1901 a na jeho základě se proti Lamprechtovi vytvořila „opozice“ historiků, kteří nesdíleli názor 
Lamprechta o nutnosti změny v historickém bádání a stále prosazovali tzv. klasický historismus. Tento spor na 
vědeckém poli historie je znám pod názvem „spor o Lamprechta“. IGGERS, Georg. G. Dějepisectví ve 20. 
století: Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě. 2002. s. 36–41. 
6 ZNANIECKI, F., THOMAS, I. W. The Polish Peasant in Europe and America: A Classic Work in Immigration 
History. s. 152. 
7 VANĚK, Miroslav, MÜCKE, Pavel. Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie. 2011. s. 30─34. 



Kulturní studia • 1/2017  

 

 
82 

Třetím směrem v bádání využívajících vzpomínek očitých svědků se stala tzv. labour 

history a obecně zájem o sociální dějiny ve Velké Británii. Na počátku sedmdesátých let 

věnovala pozornost orální historii televizní a rozhlasová stanice BBC, která navázala na 

úspěšný projekt vysílání životních příběhů prostřednictvím rádia. V dalších státech jako 

v Itálii nebo Německu se museli nejen badatelé potýkat s minulostí fašistického 

a nacistického režimu a svoje výzkumy orientovali na tzv. bezdějinné vrstvy společnosti.8 

Vzestup a rozšíření orální historie přišlo ve středoevropském prostoru v osmdesátých 

a devadesátých letech dvacátého století s pády diktátorských a totalitních režimů. 

Orální historie v českém prostředí 

V české, resp. československé vědecké obci došlo k výraznému zpoždění, co do 

používá nových metodických postupů spojených s postmoderním pojetí badatelské činnosti. 

Stalo se tak především z politických důvodů, kdy socialistický režim neumožňoval přílišnou 

výměnu informací a zažité, osvědčené postupy nebylo relevantní měnit. Se změnou 

politického systému souvisely změny v mnohých oblastech, především pak v postupné 

přeměně myšlení, přibližování se trendům nejen na poli badatelském, ale i ekonomickém, 

kulturním atd. 

Pomyslným průkopníkem, propagátorem techniky a posléze metody v českém či 

československém prostředí je Miroslav Vaněk, který se o obor začal zajímat v souvislosti 

s hledáním vhodné metody pro zachování a následné zpracování událostí roku 1989. Mezi 

jeho první práce zpracované metodou orální historie patří knihy Nedalo se tady dýchat: 

Ekologie v českých zemích v letech 1968 až 1989 z roku 1996 nebo Sto studentských revolucí: 

Studenti v období pádu komunismu – životopisná vyprávění, kterou vydal v roce 1999 

společně s Milanem Otáhalem. Následovaly další publikace především z provenience Centra 

orální historie při Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (dále jen COH ÚSD)9 pod vedením 

                                                 
8 Tamtéž, s. 34─42. 
9 Centrum orální historie při Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR bylo zřízeno k 1. lednu 2000 a jeho prvním 
ředitelem se stal Miroslav Vaněk. Cílem COH je především základní výzkum, tj. zmapování a interpretace určité 
historické události, problému či fenoménu za pomoci orálně-historických pramenů. Centrum orální historie, 
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. Dostupné z: http://www.coh.usd.cas.cz/o-nas/. Druhou významnou institucí 
pro rozvoj a zdomácnění metody orální historie v českém prostředí se stala Česká asociace orální historie 
(COHA), která vznikla 8. ledna 2007 a jejím předsedou se stal Miroslav Vaněk, kterého ve funkci vystřídal 
Pavel Mücke. COHA si klade za cíl podporovat a prezentovat vědecké výzkumy a projekty uskutečněné 
metodou orální historie. Tento zapsaný spolek založený za účelem podpory a prezentace vědeckých výzkumů a 
projektů vedených metodou orální historie, vznikl na popud orálně-historických badatelů na 14. mezinárodní 
konferenci orální historie (International Oral History Association Conference) konané v Sydney v červenci 2006, 
kde v panelové diskusi o národních asociacích padl dotaz na možné vytvoření národní asociace také v České 
republice. Mezi její aktivity patří např. pořádání každoročního setkání příznivců orální historie na hradě Sovinci 
(v roce 2017 se koná již 16. ročník), kde se dostane zpětné vazby začínajícím badatelům na své projekty, 
diplomové či disertační práce vedené touto metodou, dále organizuje přednášky nejen orálních historiků, 
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pedagoga a historika soudobých dějin Miroslava Vaňka. Jeho interdisciplinární badatelský 

tým analyzoval a interpretoval v knize z roku 2009 Obyčejní lidé…?! Pohled do života tzv. 

mlčící většiny. Životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence více než 

100 životních příběhů a zabýval se otázkami všedního dne a každodennosti, regionálními 

dějinami, tématy spojenými se soudobými dějinami a dějinami reprezentací, studiem 

jednotlivých profesních skupin nebo sociálních struktur. Kniha se skládá jak z jednotlivých 

interpretačních studií, tak z pořízených rozhovorů. Další kniha od kolektivu autorů kolem 

Vaňka z roku 2014 Příběhy (ne)obyčejných profesí: Česká společnost v období tzv. 

normalizace a transformace se zabývá jednotlivými profesními skupinami a jejich osudy 

v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století. Interpretační studie se zabývají mimo 

jiné příslušníky hasičského sboru, armádou, policejními sbory nebo situací v populární hudbě 

či v pohostinství. Ke každé studii byly natočeny rozhovory s příslušníky dané profese a 

následně analyzovány a interpretovány v souladu s metodologií orální historie a zasazeny do 

historického kontextu. Publikace se tak může stát i příhodným návodem pro práci 

s životopisnými rozhovory. Sami autoři ji pak považují za své doposud nejlepší dílo 

z hlediska zpracování orálně-historických interview. V rámci COH ÚSD vznikly nejen 

publikace věnující se životopisným vyprávěním zástupců dělnických profesí a tzv. pracující 

inteligenci, která zpracovávají téma reálného socialismu z pohledu tzv. obyčejných lidí10, ale 

také pohled jiné části společnosti na období socialismu v Československu, např. 

komunistických funkcionářů nebo příslušníků disentu, např. mimo jiné v knize Miroslava 

Vaňka a Pavla Urbáška z roku 2005 Vítězové? Poražení? Životopisná interview nebo Mocní? 

a Bezmocní? Politické elity a disent v období tzv. normalizace. Interpretační studie 

životopisných interview z roku 2006 od Vaňka. Badatelské počiny zástupců orální historie 

v rámci české historiografie byly oceněny mimo jiné i ojedinělou nabídkou nakladatelství 

Oxford University Press. Autoři Miroslav Vaněk a Pavel Mücke vydaly v roce 2016 tomto 

světově uznávaném vydavatelství knihu Velvet Revolutions: An Oral History of Czech 

Society, která analyzuje a interpretuje více než 300 orálně-historických interview, skrze nichž 

podává svědectví tzv. obyčejných lidí na dobu druhé poloviny dvacátého století. Autoři 

                                                                                                                                                         
naposledy v dubnu 2017 Alessandra Portelliho a Indiry Chowdhur nebo vyhlašuje soutěž o nejlepší studentskou 
práci, ve které studenti základních, středních i vysokých škol pracovali s životopisnými rozhovory a přiblížili se 
tak práci orálních historiků. Česká asociace orální historie. Dostupné z: http://www.coha.cz/. 
10 Tzv. obyčejného člověka Miroslav Vaněk považuje za příslušníka profesní či sociální skupiny, které nejsou 
hlavními hybateli dějinných událostí z pohledu tzv. velkých dějin, resp. dějin psaných ze shora. Lidem, kteří 
nestáli v pomyslném bitevním poli, ale bezprostředně prožívali důsledky rozhodnutí tzv. elit a museli myslet 
v dobách míru, politické nestability i války na každodenní činnosti, je přisuzováno adjektivum „obyčejní“. Bez 
těchto „obyčejných“ dnes nemůžeme nalézt skutečný smysl politických či válečných důsledků pro danou zemi, 
národ či sociální skupinu. Miroslav, VANĚK, Lenka, KRÁTKÁ (ed.). Příběhy neobyčejných profesí – Česká 
společnost v období tzv. normalizace a transformace. Praha 2014. s. 2–10. 
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popisují proměny hodnot v československé společnosti v éře tzv. reálného socialismu, které 

následně komparují s hodnotami společnosti po ekonomické a demokratické transformaci. 

Záměrně využívají plurálu revolutions z důvodu přeměny a zdánlivě malých revolucí 

v každém obyčejném člověku, které se odehrávaly v nesčetných oblastech, např. vztahu ke 

svobodě, hodnoty práce, rodiny, vzdělávání nebo volného času. Nejnovějším badatelským 

počinem z COH ÚSD je kniha od Lenky Krátké z roku 2017 Domovský přístav Praha: 

československá námořní plavba v letech 1948 až 1989, ve které se autorka věnuje dosud 

nepříliš známému tématu československých plaveb a národní lodní dopravy v době 

socialismu za použití archivního výzkumu v kombinaci s orálně-historickými rozhovory 

námořníků v československých službách. 

Orální historii pro její interdisciplinární charakter využívají nejen soudobí historici a 

historičky, ale badatelé a badatelky z oborů etnologie a etnografie, sociologie nebo 

politologie. Tento metodický postup je uplatňován v případě etnologie ve výzkumech, ve 

kterých se stává zdrojem informací o zkoumaném problému narativní vyprávění. Využívá se 

nejen v bádání o tradiční lidové kultuře, ale umožňuje proniknout do tzv. žitého všedního 

světa aktérů a jejich zkušenostem, které jsou nezbytné pro pochopení, popis i intepretaci dané 

kultury.11 V případě etnologie či sociologie, obecně v biografickém bádání, se pro narativní 

formu textů využívá různé terminologie, např. výše používaný životní příběh či historie, 

životopisná vyprávění, orální biografie či autobiografická a osobní narativa, přičemž se práce 

badatelů neomezuje pouze na vlastní vyprávění pamětníků, ale k objektu zájmu patří i tzv. 

ego dokumenty a narativní texty.12 Ve stejné době, tj. v devadesátých letech, kdy Miroslav 

Vaněk objevil orální historii, se Zdeněk Konopásek, významný český sociolog, začal zajímat 

o životní příběhy pro sociologický výzkum. V publikaci, kterou editoval Konopásek, z roku 

1999 Otevřená minulost. Autobiografická sociologie státního socialismu sociologický projekt 

SAMISEBE prostřednictvím biografického výzkumu představuje pohledy sociologů a 

socioložek na dobu tzv. státního socialismu. Účastníci projektu vytvořili vlastní autobiografie 

a vyzkoušeli na sobě samých možnosti i limity biografického výzkumu. V sociologické vědě 

jsou rovněž průkopnicemi narativního vyprávění Olga Šmídová (např. z roku 2001 Němci 

v českém, Češi v německém zrcadle či Obraz první republiky v kolektivní paměti českých 

Němců z roku 2004), která se v rámci svého odborného zaměření věnuje kvalitativním a 

kombinovaný metodám v sociologickém výzkumu nebo Barbora Spalová (např. nejnověji v 

                                                 
11 NOSKOVÁ, Jana. Reemigrace a usídlování volyňských Čechů v interpretacích aktérů a odborné literatury. 
2007. s. 27, 28. 
12 KREISSLOVÁ, Sandra. Konstrukce etnické identity a kolektivní paměti v biografických vyprávěních českých 
Němců. 2013. s. 56, 57. 
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Rodinné paměti z pohraničí: Familiarismus v pohledu do minulosti z roku 2013; Bůh ví proč. 

Studie pamětí a režimů moci v křesťanských církvích v severních Čechách z roku 2012) 

zabývající se antropologií křesťanství či sociální pamětí. Mezi zásadní periodika, ve kterých 

mají autoři a autorky možnost publikovat své poznatky z kvalitativního typu výzkumu 

uskutečněného biografickou metodou, patří Biograf – časopis pro kvalitativní výzkum, 

vycházející pravidelně od roku 1994. Jedním z příkladů etnologické práce, která staví na 

orálně-historických/biografických interview je publikace z roku 2007 od Jany Noskové, 

v současné době působící na Etnologickém ústavu AV ČR, Reemigrace a usidlování 

volyňských Čechů v interpretacích aktérů a odborné literatury. Nosková využívá dvou 

analogických metod – biografické a orálně-historické. V teoreticko-metodologické části 

představuje jejich historický vývoj a především se zamýšlí nad totožnými prvky obou metod 

i nad jejich specifiky. Mezi další výzkumníky a výzkumnice využívající metody s narativním 

vyprávěním patří i etnoložka Sandra Kreisslová. Biografickou či orálně-historickou metodu 

dlouhodobě využívá v bádání týkající se Němců v českých zemích ve druhé polovině 

dvacátého století, např. Konstrukce etnické identity a kolektivní paměti v biografických 

vyprávění českých Němců z roku 2013 a dále ve zpracovávání otázky každodennosti na česko-

rakouské hranici, např. ve společné studii s historikem Davidem Kovaříkem Die Entwicklung 

des Eisernen Vorhangs im tschechisch-österreichischen Grenzgebiet und seine Präsenz in den 

Erinnerungen der Bewohner auf der tschechischen Seite13 z roku 2015. Orální historií pro 

etnologický a etnografický výzkum se také ve svém odborném zaměření zabývá slovenská 

etnografka a folkloristka Hana Hlôšková, která se např. v rámci konference Etnolog v teréne 

ve slovenské Banskej Štiavnici v roce 2016 zamýšlela nad problematikou etiky a metodiky 

orální historie v rámci etnografického výzkumu. 

Česká orální historie se po roce 1989 začala díky zájmu badatelů a badatelek ze 

zmíněných vědních disciplín etablovat mezi četně využívané metody i díky zintenzivněnému 

interesu o zachycování lidských svědectví, paměti a vzpomínek různých sociálních, etnických 

či profesních skupin. Její nespornou výhodou je i mimo orálně-historických projektů 

uskutečňovaných ve vědeckých ústavech i silné institucionální, metodologické a technické 

zázemí a také aktivní vystupování zástupců české orální historie v mezinárodních 

institucích.14 Institucionální zakotvení nejen v rámci vědeckých pracovišť, ale také ve formě 

výukových programů na vysokých i středních školách a snahy vysokoškolských pedagogů 

                                                 
13 Vývoj železné opony na česko-rakouské hranici a její přítomnost v paměti obyvatel české strany hranice. 
14 COHA v červenci 2010 pořádalo v Praze XVI. Mezinárodní konferenci orální historie (International Oral 
History Conference). V Brně únoru 2017 se již po páté konala konference příznivců orální historie 
s mezinárodním zastoupením pořádaná COHA. 
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předat budoucím či začínajícím badatelům znalosti o této mnohostranně využitelné metodě. 

Za všechny lze uvést obor Orální historie – Soudobé dějiny na Fakultě humanitních studií 

Univerzity Karlovy, kde si studenti osvojují teoretické i praktické dovednosti z oboru, dále 

např. obor Hospodářská a kulturní studia na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské 

univerzity v Praze, v rámci něhož se posluchači seznamují se základy orálně-historického 

výzkumu, které následně aplikují v projektech týkající se např. výzkumu etnických minorit 

nebo urbánní antropologie. 

Orální historie na pomezí metody a techniky 

Byť je ve středoevropském prostředí orální historie relativně novým oborem, metodou 

i technikou v jednom, zažívá renesanci z mnoha důvodů. Za prvé se jedná o metodu/techniku 

interdisciplinárního charakteru, která svým metodickým postupem umožňuje použití 

v různých oblastech bádání, od příběhů profesních skupin přes folkloristiku k dějinám 

institucí. Ke společným jmenovatelům výzkumů prováděných orálně-historickou metodou 

patří snaha o poznání dosud neprobádaných, neidentifikovaných témat v minulosti, ke kterým 

existují svědci, a zároveň se nedostává pramenů archivní povahy. Ustálená metoda 

kvalitativního výzkumu je založená na dialogu mezi narátory15 a tazateli. Za stěžejní lze 

považovat nahrávku celého interview. Pamětníci jsou přímými svědky dějinných událostí, ale 

i běžných okamžiků života – každodennosti. Orální historie se snaží zaměřit svou pozornost 

právě na příběhy lidí z řad široké veřejnosti a dát tak hlas těm, kteří v klasickém pojetí dějin 

nemají možnost se vyjádřit. Jejich hlas, tj. vzpomínky, názory, pocity jsou pak analyzovány 

a interpretovány v souladu s dobovým kontextem. Tento přístup k historickým tématům dává 

možnost vidět věci v pozadí, tzv. malé dějiny. Elity z různých oborů a sfér lidské činnosti a na 

druhé straně jejich odpůrci mají vždy možnost do jisté míry promlouvat do dějin. Skupina 

stojící mezi nimi, většinová společnost, nikoliv. Orální historie se snaží svou specifickou 

metodou zachovat příběh; příběh každého člověka je pro ni přínosným a především 

neopakovatelným svědectvím určité doby. Reflektuje tak individuální prožitky, dějiny psané 

zdola, rozměr každodennosti apod. Orální historie je specifická i tím, že v rámci ní dochází ke 

vzniku nového historického pramene, který je výsledkem interakce mezi tazateli a narátory. 

Samotný rozhovor je veden tazatelem, který je předem obeznámen s osobností 

a životem narátora. Rozhovor je veden formou navozených otázek. Projekt zpracovávaný 

touto metodou by měl spojovat tři časové složky – přítomnost, kdy se rozhovor pořizuje, 

minulost, o níž se vypráví, a budoucnost, pro kterou by měl být přínosem. V interview orální 

                                                 
15 Narátor je specifické označení pro pamětníka, který vypráví svůj životní příběh. 
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historie by měly zaznít alespoň v hrubých rysech důležité mezníky narátorova života, na 

jejichž základě se sestaví jeho biogram. Životní příběh ukazuje celek a sami pamětníci tvoří 

témata pro analýzu. V další fázi rozhovoru by mělo dojít k rozvíjení témat nabídnutých jak 

narátorem, tak tazatelem16. Diskutabilní je poslední fáze, která slouží k objasnění nesouladu 

mezi vyprávěním a informacemi z literatury či jiných primárních a sekundárních zdrojů 

většinou psané povahy, tzv. fáze sporu, která ovšem není českými orálními historiky 

doporučována, a to z toho důvodu, že tazatel fakticky zpochybňuje jeho upřímnost, 

pravdomluvnost a především jeho paměť a vzpomínky. Zastáncem fáze sporu je např. 

německý historik a filosof Alexander von Plato, který se domnívá, že konfrontace narátora 

může vést ke snazšímu odmítnutí viníků či přílišné identifikaci s oběťmi ze strany tazatele.17 

Samotný rozhovor je velice ovlivněn vztahem tazatele a narátora. Roli zde hrají např. věk 

a gender, chování a vystupování tazatelů, zájem o narátory apod. 

Dalším specifikem orální historie je zpracování celého interview. Důležitá je kvalita 

a autentičnost nahrávky, která je pak podrobena doslovnému přepisu. Tazatelé musí zpracovat 

protokol, záznam o rozhovoru, kde lze nalézt podrobný popis obsahu a průběhu rozhovoru se 

všemi jeho odchylkami; mimoslovními projevy narátora, témata pro další setkání, rozebírané 

okruhy, neobvyklé události apod. Protokol slouží dalším výzkumníkům, kteří by chtěli využít 

rozhovor, aby měli jisté povědomí o okolnostech natáčení rozhovoru. Doporučované je také 

nahrát si prvotní dojmy, nápady, postřehy z rozhovoru, které mohou být přínosné právě při 

zpracování protokolu. Orální historie klade důraz i na etickou a právní rovinu svého výzkumu 

v souladu s Etickým kodexem České asociace orální historie18 (v případě používání orálně-

historické či biografické metody se etnologové řídí Etickým kodexem České národopisné 

společnosti19), proto je zapotřebí souhlas narátora s použitím nahrávky k účelu výzkumnému 

projektu. 

V odborných kruzích se často diskutuje o objektivitě orální historie, především, zda je 

možné věřit ústním pramenům. Alessandro Portelli ve své eseji What Makes Oral History 

Different20 pokládá paměť za aktivní proces tvorby významů. Skrze proces paměti se orální 

historie zabývá tím, co lidé dělali i co chtěli dělat, v co věřili, že chtěli dělat a jak svůj život 

hodnotí s odstupem času. Namítá, že ani písemné prameny nemusejí být stoprocentně 

                                                 
16 Tazatel si předem připraví otázky/témata k interview dle svého badatelského záměru. 
17 VANĚK, Miroslav, MÜCKE, Pavel. Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie. 2011. s. 152, 
153. 
18 Etický kodex COHA. Česká asociace orální historie [online]. [cit. 12. 5. 2017]. Dostupné z: 
<www.coh.usd.cas.cz/wp-content/uploads/Eticky-kodex-COHA.pdf>. 
19 Etický kodex. Česká národopisná společnost [online]. [cit. 12. 5. 2017]. Dostupné z: 
<http://www.narodopisnaspolecnost.cz/index.php/o-nas/eticky-kodex-cns>. 
20 PORTELLI, Alessandro. What Makes Oral History Different. In: PERKS, R., THOMSON, A. The Oral 
History Reader. 1998. s. 63─74. 
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objektivní a vždy mohou být zpochybnitelné. S tím souhlasí např. americká historička Alice 

M. Hoffman, která shledává výhody orální historie interview oproti psaným zdrojům v jasně 

deklarovaném autorství, v otevřenosti a „svěžesti“, jež jsou typické pro konverzaci. Kritici 

orální historie zpochybňují validitu a reliabilitu vedeného výzkumu především kvůli 

omylnosti lidské paměti. Hoffman chápe spolehlivost jako shodu, se kterou člověk vypráví 

ten samý příběh o těch samých událostech při různých příležitostech. Platnost uchopuje jako 

míru shody mezi záznamem o události a události samotné zaznamenané v jiném primárním 

zdroji. 

I v současné době lze rozeznat několik trendů v rámci orální historie vycházející 

z původních záměrů otců zakladatelů; bádání o elitách společnosti, ať se jedná o osobnosti 

činné v politice či kultuře ze strany mocenského výběru nebo opozice nutné v každé formě 

státního řízení, dále o tzv. bezdějinných a vyloučených skupinách, charakteristicky etnických, 

náboženských, sexuálních nebo sociálních menšinách, o tzv. mikrohistorii (community 

history), dějinách určitého regionu, lokality, které doplňují poznání např. o historii určitého 

národního celku. Další proud by se dal nazvat záchranným, mapujícím skupiny, resp. 

jedinečné vzpomínky pamětníků, u kterých hrozí, že budou nenávratně ztraceny z důvodu 

pokročilého věku příslušníků skupiny, svědků události atd. Tento typ výzkumu však lze nalézt 

v zásadě v každém zmíněném směru orální historie a příbuzných oborů. Nejen ve vědě se 

setkáváme s tím, že pozornost vzbudí skupina/proces/jev v momentě, kdy je ohrožena její 

budoucí existence. Jistou analogií mohou být snahy o záchranu specifického živočišného 

druhu, který díky činnosti člověka je odsouzen k vyhynutí. Sice archivní materiály jsou nutné 

k poznání struktury a fungování jakéhokoli etnologického či historického tématu, ale lidská 

paměť zachová detaily, nezapsaná nepohodlná fakta pro dobu – režim, nebo jednoduše 

osobitý smysl pro životní příběh jedince. S každým zachovaným životním příběhem 

dotváříme obraz nedávné minulosti a také (nejen) nové prameny pro budoucí generace vědců. 

I proto se ve druhé polovině dvacátého století do popředí dostává význam technického 

pokroku, např. v podobě používání nahrávacích zařízení, které se staly nepostradatelnou 

součástí zaznamenávání unikátních sdělení narátorů a pamětníků. Na počátku jednadvacátého 

století, které je charakteristické turbulentními změnami nejen v oblasti technického pokroku, 

stojí před badateli několik otázek spojených právě s technickým provedením a především 

uchováváním orálních pramenů. Alessandro Portelli21, italský etnolog, muzikolog, folklorista, 

                                                 
21 Alessandro Portelli spolu s orální historičkou a archivářkou pocházející z Indie, Indirou Chowdhury, přijali 
pozvání Etnologického ústavu AV ČR a Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR k přednáškám věnovaným paměti 
a kultuře i orální historii. Přednášky proběhly v dubnu 2017 v Knihovně Kabinetu hudební historie 
a v přednáškové místnosti Fakultu humanitních studií na Veleslavíně. 
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profesor literatury a jeden ze zakladatelů bádání o paměti a jejích proměnách prostřednictvím 

orální historie, vyslovil při své návštěvě Prahy myšlenku, že zatímco audio nahrávka zahrnuje 

celý kontext, veškeré vzruchy, zvuky atd. (social events), video zabírá pouze jednoho 

z účastníků rozhovoru. Portelli v tomto ohledu připomíná, že interview vedené mezi tazatelem 

a narátorem je v prvé řadě dialogem a role v něm by měly být rovnocenné. Video (většinou) 

zachycuje narátora jako „objekt“ badatelova zájmu, vytrácí se z něj základní pravidlo, které 

by měl ctít výzkumník pracující s pamětníkem a to, že každý narátor je dárce životního 

příběhu a výzkumník by se měl chovat dle etických zásad. Tyto etické zásady mimo jiné 

přikládají význam chování tazatele, který by měl aktivně naslouchat donátorovi a být 

partnerem v dialogu, nikoliv pouze pasivním přihlížejícím sledující stopáž na nahrávacím 

zařízení. Při pořizování video záznamu se často výzkumníci soustředí více na techniku než na 

samotný rozhovor a jeho obsah. I narátoři se chovají odlišným způsobem oproti již známému 

klasickému diktafonu, který v současném světě možných i zdánlivě nemožných technických 

vymožeností nepřekvapí téměř nikoho. Narátor se možná na úkor vlastních vzpomínek 

a prožitků soustředí před kamerou více na svůj zevnějšek, mimiku a gestiku. Video nahrávka 

má svůj smysl např. ve výuce, kdy slouží snímek za studijní materiál pro začínající badatele 

nebo v případě, kdy je následná analýza zaměřena na neverbální projevy nebo na 

psychologický rozbor, kde může být videozáznam pomocníkem při rozklíčování významu 

vyřčených i nevyslovených či tabuizovaných témat22 v podobě zachycení nonverbálních 

projevů, které při audio nahrávce jsou jen těžko zachytitelné v podobě tazatelových 

poznámek. Portelli dále vyslovil myšlenku, že je zapotřebí nejen kvalitní technické vybavení, 

ale i zdatný dokumentarista, který narátora neposadí např. do rohu místnosti před bílou stěnu, 

kdy toto prostředí může evokovat spíše výslech nežli dialog a přátelskou atmosféru. Struktura 

samotné videonahrávky totiž může mnohé vypovědět o záměrech natáčení, např. posadíme-li 

pamětníka před černou stěnu, divákovi podsouváme – demonstrujeme, že se jedná 

o traumatizující prožitek, na který se očekává společností přijatelná reakce v podobě soucitu 

apod. Publikum tak přejímá pouze cíl tvůrce bez vlastní úvahy nad posláním nahrávky. 

Existence insiderství v orálně-historickém výzkumu 

Obecně bývá společenským vědám vytýkána, nejen z řad vědců z exaktních disciplín, 

nízká objektivita bádání, která je dána používanými metodickými postupy. Stále se řeší 

validita a reliabilita provedeného výzkumu v těchto společenských či humanitních oborech, 

které ovšem mají oproti matematice či fyzice zcela odlišný předmět zkoumání, tj. člověka 

                                                 
22 VANĚK, Miroslva, MÜCKE, Pavel. Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie. 2011. s. 178. 
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a jeho chování, jednání v systému, společnosti. Stejně je tomu v případě orální historie, u 

které se zpochybňuje právě její „exaktnost“ z důvodu použité techniky dotazování či 

vypravování a následné práce s objektem výzkumu, lidskou pamětí. Kritici mnohdy opomíjí 

skutečnost, na kterou upozorňuje např. Alesadro Portelli, že i archivní materiály byly 

vytvořené člověkem a jeho vztahem k tehdejšímu ideologickému systému, osobním názorům 

či momentálnímu psychickému rozpoložení.23 Na tuto diskuzi do jisté míry navazuje jedna 

z otázek, která nabývá na aktuálnosti, insiderství v kvalitativním vědeckém přístupu. Metoda 

orální historie se stále častěji využívá nejen ve vědecké sféře, ale i ke zpracování např. 

diplomových prací zabývající se nikoliv pouze historickými tématy. Zvyšuje se tím její 

využití a badatelé a badatelky zkušení i začínající mají zájem o rozmanitou škálu témat 

mnohdy vycházející z jejich osobního života. Na tomto místě bych připomněla slova 

Miroslava Vaňka24, že v orální historii snad ani nejde předstírat, že se jedná o badateli či 

badatelce vzdálené téma. Domnívám se, že v každé vědecké činnosti se zabýváme svým 

předmětem zájmu, ať už za ním stojí rozdílné příčiny. Shledávám však rozdíl v zaujetí pro 

téma, ve kterém není tazatel v případě orálně-historického rozhovoru tzv. od fochu, anebo ve 

zpracování předmětu bádání, v jehož prostředí se výzkumník či výzkumnice pohybuje 

i v rámci svého soukromého nebo profesního života. Následující odstavce přinášejí některé 

z překážek i zjištěných výhod insiderství zmíněného druhého typu. 

Výzkumník je vždy součástí výzkumu a v případě orální historie je spolutvůrcem 

pramene použitelného pro další badatele i nová témata. Svými názory, myšlenkami, 

zkušenostmi i hodnotami ovlivňuje průběh i výsledek svého bádání a ne jinak je tomu při 

vedení rozhovoru, kdy je tazatel součástí určité skupiny lidí, spojené společnými zájmy, 

postoji, způsobem života apod. Pro exaktní vědy nepřípustné, vždyť biolog se nemůže stát 

součástí hnízda nebo mraveniště, ten pozorujeme daný systém zvenku, bez jakéhokoli sebe 

zapojení. U historika, etnologa nebo antropologa je v zásadě možné použít podobných metod, 

např. ve formě nezúčastněného nebo dokonce, eticky diskutabilního, skrytého pozorování či 

bádání v archivních pramenech. Přesto vědci z oborů, zabývající se sociální realitou, preferují 

přístup, kdy jsou součástí výzkumného vzorku. Sami vytvářejí nebo jsou spoluautory nového 

pramene z jediného důvodu – porozumět lidskému chování, jednání, společenským procesům. 

                                                 
23 PORTELLI, Alessandro. What Makes Oral History Different. In: PERKS, R., THOMSON, A. The Oral 
History Reader. 1998. s. 63─74. 
24 Miroslav Vaněk se ve svém příspěvku s názvem Teorie a praxe OH: malé ohlédnutí za padesáti lety 
organizované orální historie ve světě a dvaceti lety její existence v ČR v rámci V. Mezinárodní konference orální 
historie uskutečněné v Brně v únoru 2017 zabýval nejen otázkou insiderství v orálně-historickém výzkumu, ale 
např. vztahem orální historie a demokratizace, svobody, revolučnosti a ideologie nebo svobody. 
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Role tazatele bývá v metodologických příručkách popisována jako „postup 

zasvěceného motivátora, profesionála seznámeného se zkoumanou problematikou, 

psychologa zvládajícího naklonit si „srdce dotazovaného“ i partnera v rozhovoru.“25 Ovšem 

role tazatele v pozici člena skupiny, tj. insidera, je v mnoha ohledech složitější. Ano, tazatel-

insider by měl být lépe srozuměný s procesy, zásadami, hodnotami skupiny než tazatel stojící 

mimo ni, ale již zde se může objevit sporný bod – do jaké míry by měl být tazatel připraven. 

Tazatele disponujícími pouze obecnými znalostmi o tématu napadnou v průběhu interview 

otázky, které plynou z jeho vlastní neznalosti a mohou být analogické s dotazy, jež si bude 

klást např. čtenář. Svým zájmem se stává i lepším partnerem v dialogu s dotazovaným. Na 

druhé straně insider se může vyvarovat elementárním dotazům a své znalosti využít k tomu, 

aby se v tématu dostal pod povrch věci. Kromě toho by pro insidera neměla být cizí 

používaná terminologie, která by mohla bránit neznalému tazateli v porozumění. 

Další rozdíl v obou přístupech shledávám v emocionální složce rozhovoru. Tazatel se 

mnohdy stává terapeutem či důvěrníkem, kterému narátoři svěřují svá tajemství, citlivé 

okamžiky ze svého života atd. Tím, že se insider pohybuje ve skupině, zná i některá „veřejná“ 

tajemství jejích jednotlivců, ví, jaký status má jedinec ve společnosti. Z této příčiny může 

dojít k situaci, že narátor není příliš sdílný při sdělování svého životního příběhu, a to 

z několika důvodů. Může se domnívat, že osobní historii tazatel-insider zná a není nutné ji 

vykládat na nahrávací zařízení, nebo nechce pro něho bolestivé, choulostivé momenty 

oživovat před známým člověkem. Mnohdy lidé sdělí neznámému člověku více, patrně právě 

z důvodu neznalosti jeho osoby. 

Sporný bod nalézám i v samotném tématu rozhovoru. Insider je někdy až příliš zatížen 

svými osobními postoji a oprostit se od svých přesvědčení bývá mnohdy velice obtížné tím 

spíše, když naprosto nesouhlasí s narátorem. Dojde-li na sporné téma, tazatel-insider by měl 

být schopen vymanit se ze svého pohledu. Naproti tomu tazatel či tazatelka „laik“ nezatíženi 

svými stanovisky mohou nalézt jiné významy ve výpovědi narátora, jež pro insidera zůstanou 

skryté, protože mnohdy není schopen ustoupit ze svého stanoviska. Zde narážíme na výše 

zmíněnou míru objektivity interview. Na druhé straně by poučený, vyškolený pracovník, který 

si je vědom možných úskalí tohoto typu rozhovoru, měl být schopen zachovat profesionální 

přístup nejen k samotnému obsahu slov narátora, ale i osobně dotazovaného a jeho postojům 

a názorům. 

Výhodou insidera je schopnost oslovit vhodné narátory pro svůj badatelský záměr. 

Jedná-li se o specifickou skupinu lidí (subkulturu), může být pro tazatele obtížné se v ní 

                                                 
25 VANĚK, Miroslav, MÜCKE, Pavel. Třetí strana trojúhelníku: Teorie a praxe orální historie. 2011. s. 135. 
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orientovat a osloví tak nezkušeného nebo nového člena, který má pouze zdánlivě co říci 

k tématu. Insider ví, jaké osobnosti skupina zahrnuje, jakého požívají statusu v rámci ní i ve 

společnosti obecně. Do jisté míry zná i jejich postoje a může tak v případě, že se v roli 

badatele bude snažit o co největší míru objektivity, vhodně zvolit celý vzorek výzkumu, 

řečeno slovy statistiků. Zde se nabízí otázka tzv. motivační relevance, co bylo hlavním 

důvodem pro souhlas s pořízením interview. Za příklad mohu uvést vlastní zkušenosti 

s projektem, kdy se stalo hlavním motivátorem k souhlasu téma, tj. kynologie, dále tzv. 

biografická relevance, protože až na dvě výjimky jsem se jako tazatelka s pamětníky osobně 

dobře znala. Téma bylo relevantní i pro samotné dotazované, protože v něm spatřovali 

příležitost pohovořit o své zálibě, způsobu života, profesi atd. Na druhé straně docházelo 

k tomu, že prvotní nadšení po krátké době vyprchalo a narátoři nevěděli, jakým směrem se ve 

vyprávění dál ubírat. Pozici insidera v tomto momentě shledávám výhodnou, protože ze svých 

zkušeností vím, jaká témata jsou v rámci skupiny probírána nebo jakým není věnována 

pozornost a návodnými otázkami může posunout vyprávění dále. 

Problematická se jeví i pozice mladých výzkumníků, kteří přicházejí do jim známého 

prostředí nikoliv z pozice člena skupiny, ale badatele. Věkový rozdíl mezi insiderem 

a narátory může být překážkou v již samotném kontaktování potenciálních dotazovaných, 

protože z jejich strany se mnohdy považují za starší a zkušenější a tedy kompetentní posoudit 

vhodnost tématu apod. Tím, že prožili pro badatele relevantní období, se staví do role experta 

a snaží se insidera poučit o správnosti jejich pohledu na věc i s ohledem na věkový rozdíl. 

Narátor vystupuje z pozice autority, která ne vždy naslouchá mladšímu členovi skupiny 

a badateli v jedné osobě. Další překážkou v bádání o tématu, jež je výzkumníkovi vlastní, je 

gender. Mladá žena badatelka má v tomto prostředí složitější pozici jednak vzhledem k věku, 

jednak i z důvodu, že staršími muži-narátory nemusí být shledána za způsobilou ke 

zpracování tématu. 

Všechny výše zmíněné výhody i negativa pozice insidera-tazatele se dají přeměnit 

v opak. Neobratný badatel může vystupovat nejen ve známém prostředí těžkopádně a odradí 

svým přístupem nejednoho pamětníka, a naopak pohotový a důvtipný mladý badatel si může 

svým vystupováním získat zájem i respekt pamětníka. Domnívám se, že záleží především na 

schopnosti přizpůsobit se nastalé situaci, pružně reagovat na podmínky každého jednotlivého 

rozhovoru a být flexibilní v komunikaci s různými věkovými či profesními skupinami 

narátorů. U každého rozhovoru vedeného pro účely vědecké práce, ať u sociologického 

polostrukturovaného, etnologického biografického nebo orálně-historického, se jedná 
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především o interakci mezi tazatelem a dotazovaným. Především empatie, naslouchání 

a pozornost vede k cíli v podobě kvalitního a podrobného rozhovoru. 

Úvaha namísto závěru 

Orálně-historická metoda skýtá značný potenciál vzhledem k výzvám a modernizaci 

vědy v kontextu počátku třetího tisíciletí. Veškeré oblasti lidské činnosti se musí přizpůsobit 

tzv. turbulentní době, chtějí-li obstát v éře neustálého se zrychlujícího pokroku a inovací. 

Historikové a historičky, ať již jsou příznivci vyprávěných dějin či stoupenci klasického pojetí 

historie, budou zřejmě v brzké době nuceni přikročit k využívání metody, která staví na 

životopisném a tematickém vyprávění aktérů doby. Bude třeba pracovat s očitými svědky 

událostí, protože archivní materiály budou stále podléhat zákonem stanovené lhůtě pro jejich 

zpřístupnění, ale společnost i sami badatelé a badatelky budou dychtiví po aktuálních 

tématech a zdlouhavé čekání na zpřístupnění archiválií nebude odpovídat trendu co 

nejrychlejšímu a nejefektivnějšímu informačnímu nasycení čtenářů. Množství eventuálních 

i snad zdánlivě neuskutečnitelných výzkumů však pro metodu samotnou může znamenat 

ohrožení v podobě příliš volné interpretace již ustáleného metodického postupu vědecké 

práce. Orální historii lze charakterizovat jako metodu demokratického charakteru, která je 

typická velkou mírou svobody při jejím používání. Nelze o ní hovořit jako o direktivní, jenž 

neumožňuje badateli či badatelce upravit postup dle momentální situace. Na druhé straně má 

svá pravidla, doporučení a rysy, bez kterých by se nedal aplikovaný metodický postup 

považovat za orálně-historický, např. naplnění a dodržování etických zásad v podobě 

písemného souhlasu narátora s rozhovorem a jeho následným užitím, dodržení životopisného 

vyprávění v kombinaci s tematickým rozhovorem či analýzu a interpretaci v kontextu 

dobových reálií. Orální historii lze přirovnat k demokratickému systému vlády, která má 

obdobě volný systém správy oproti autoritářsky nastaveným režimům, ale má svá pravidla, 

bez jejichž existence by byla pouhým chaosem. Rovněž může být orální historie uplatnitelná 

v množství vědních disciplín, institucionálně ukotveném výzkumu i v prvotních studentských 

pracích. Nejen v posledně zmíněném případě pak může nastat situace, kdy se orální historie 

stane spíše než dobrým sluhou, zlým snem, protože kvůli nedostatečné znalosti metodického 

postupu i zkušeností práce s narátory může dojít k podcenění prostředí nebo technického 

zázemí, schopností tazatelů reagovat na neobvyklé situace v komunikaci s dotazovaným apod. 

K závěrečné myšlence o orální historii bych ráda parafrázovala slova Alesandra Portelliho26, 

                                                 
26 Alessandro Portelli. Guests. Migrant music and memory in Italy. Přednáška proběhla 19. dubna 2017 
v Knihovně Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu AV ČR v rámci pozvání Alessandra Portelliho 
a Indiry Chowdhury Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR a Etnologickým ústavem AV ČR.  
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který ve své přednášce o významu orální historie ve folkloristice poznamenal, že pomocí ní se 

snažíme rozklíčovat druhou sloku, nikoliv pouze opakující se motiv v refrénu, který je zjevný 

na první pohled. 
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Soužití tureckého a tatarského etnika v Rumunsku 

Martin Procházka, Michaela Drozdová 

Rumunsko je jednou z mnoha evropských zemí, kde existuje turecká minorita. Většina 

zde žijících Turků má předky již od dob, kdy jihovýchodní část Rumunska (Severní 

Dobrudža) patřila k Osmanské říši. Dnes turecká menšina tvoří 0,14 % celkové populace 

Rumunska (asi 28 000 osob). 

Není to ale pouze turecká minorita, která obývá rumunskou oblast Dobrudži. 

V 60. letech 19. století sem pod záštitou turecké (osmanské) vlády, která podporovala 

rozšíření islámu, zavítalo více než 30 tisíc Tatarů z poloostrova Krym, kteří se zde také 

usadili. Dnes jich v Dobrudže žije asi 22 000, což tvoří 0,12 % celkové rumunské populace.  

Obě zmíněná etnika ovšem mimo Dobrudžu skoro nenajdeme, obývají totiž zejména 

východní (a jediné) pobřeží Rumunska, omývané Černým mořem. Od sebe je můžeme 

rozeznat zejména vzhledem. Tataři mají totiž „asijštější“ vzezření než Turci, kteří jsou ale 

velmi podobní samotným Rumunům. Dále se dají samozřejmě rozeznat i jazykem, kterým 

mluví. 

Jazyk je pro obě etnika velmi důležitou složkou jejich identity. Tatarština a turečtina se 

od sebe sice v mnoha ohledech liší, stále jsou si tyto jazyky ale velmi podobné a zástupci 

obou etnik si navzájem dokážou s menšími překážkami rozumět. Rumunská vláda je výuce 

těchto jazyků na školách naprosto otevřena, a proto mají jak turecké, tak tatarské děti mezi 

povinnými předměty zařazen i původní jazyk svého etnika. Doma s rodiči ovšem 

v současnosti mluví nejčastěji rumunsky. Jejich prarodiče naopak rumunsky neumí skoro 

vůbec. 

Státní podpora zahrnuje i výuku 

náboženství. Hodiny islámu pro muslimy, 

stejně jako hodiny křesťanství pro křesťany 

jsou zde naprostou samozřejmostí. U Turků 

a Tatarů nejčastěji náboženství vyučuje tatáž 

osoba, která učí i jazyk svého etnika. 

Po celé Severní Dobrudži můžeme 

najít mešity, a to nedaleko místních kostelů. Křesťané a muslimové zde vycházejí bez 

problémů. Jejich vztah posílil v druhé polovině 20. století po nástupu komunismu, kdy bylo 
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nemožné provozovat náboženské obřady oficiálně a na veřejnosti. Proto si zdejší muslimové 

i křesťané domlouvali pro své modlitby a obřady společná tajná místa. 

Rumunští Turci i Tataři jsou zároveň velice hrdí na svůj původ, a proto si zejména 

v menších městech a vesnicích udržují malá muzea s tradičními nástroji, oblečením a dalšími 

předměty. Turecké muzeum se nachází například ve vesnici Cobadin a tatarské v Constanțe, 

největším městě rumunské Dobrudže. 

Jako zástupce Turků a Tatarů v Rumunsku existovala společná Turko-tatarsko-

muslimská unie (Democratic Union of Tatar, Turkish Muslims from Romania), která se 

rozpadla na Tureckou unii (Uniunea Democrată Turcă din România) a Tatarskou unii (která 

stále nese jméno původní společné unie). Obě unie vydávají vlastní časopis, který je 

v rumunštině a turečtině nebo tatarštině (podle příslušeného etnika). Existuje i jejich společné 

rádio „Radio T“, které střídá své vysílání v turečtině, tatarštině a rumunštině. V oblastní 

televizi pro rumunskou Dobrudžu je dokonce vyhrazena jedna hodina vysílacího času lekci 

tatarštiny. 

Obě etnika se zároveň společně setkávají na společných oslavách a svátcích, týkající se 

islámu. Jsou tím buď svatby, pohřby nebo události jako „sunnet“ (oslava obřízky malých 

chlapců mezi třetím a čtvrtým rokem života), dále potom tradičnější islámské svátky jako je 

například oslava konce postního měsíce Ramadánu. 
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Postřehy z putování po Vietnamu 

Andrea Štolfová 

Co si vybavíte, když se řekne Vietnam? Válku ve Vietnamu, vietnamskou menšinu 

v ČR či vietnamskou kuchyni, kterou ocení i ti nejzarytější hipstři z Krymské? 

Následující text nemá ambice na hloubkový postih vietnamské kultury, spíše je 

souhrnem postřehů třítýdenního cestování, pozorování a občasnými rozhovory s místními 

v rozmanité zemi jménem Vietnam. 

 

„Where are you from?“, oslovily nás studentky místní univerzity, které si 

procvičovaly angličtinu s turisty, kteří si užívali chladnějšího vánku v podvečerních hodinách 

na břehu řeky města Hue. „The Czech Republic“, zaznělo od nás. Vrtěly neznale hlavou. 

Nenecháváme se odradit, zkoušíme Czechia, Czechoslovakia… nic. Po chvíli snažení přijde 

na řadu překladač na googlu, přeci jen wifi chytíte ve Vietnamu úplně všude. Studentky jásají, 

naši zemi znají, jen my ji neumíme vyslovit tak, aby tomu rozuměly (ostatně jako všechno, 

dobrý den, děkuji, pho bo, bahn mi… výslovnost má velmi jemné nuance, které sluchem 

nejsme schopni zachytit, natož vyslovit). Jásot vystřídá rozporování našeho státního zřízení. 

Na světě je podle studentek jen šest republik, ta jejich, Kambodža, Laos, Severní Korea, Čína 

a Kuba. Pojmy jako demokracie a kapitalismus byly pro studentky dost neznámé. Naše 

vysvětlení je spíše neuspokojilo, jelikož přišla otázka podpásovka, a je tedy kapitalismus 

dobrý, nebo špatný? Z debaty se těžce bruslilo, studentkám nepřišlo zvláštní plně placené 

školství i zdravotnictví občany země, či ve veřejném parku vystavený ohromný 3D billboard 

s reklamou na pivo. 

 

Vietnamská vlajka (vlevo) a reklama na 
Heineken, 
Saigon. 
Archiv autorky. 
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Místní pan průvodce nám později osvětlil, že ke komunismu je cesta dlouhá 

a „abychom tu cestu zvládli, musíme udělat mezikrok ke kapitalismu“. Tak to prý hlásá 

propaganda, ale nikdo tomu nevěří… opravdu? Zmíněný průvodce projevil pokročilý zájem 

o Českou republiku a začal ji sám od sebe hledat v atlase. Po chvíli to vzdal, ukázala jsem 

tedy do středu Evropy. Průvodce vytřeštil oči a jeho prst se zabořil do středu Sibiře! Můj 

lehce zděšený výraz se po chvíli uklidnil, když vysvětlil, že jeho příbuzní dřív, v dobách 

našeho přátelství, jezdívali do ČSSR. Odkaz je dodnes hmatatelný, resp. pitelný v hlavním 

městě. Dodnes se ve Vietnamu vaří pivo Bia hoy (bia = pivo, hoy = ahoj), doteď je to jedno 

z mála točených piv za 5 000 dongů (tzn. asi 6 Kč/0,4 l), chuťově výrazně pitelnější 

v porovnání s ostatními nadnárodními značkami, hlava z toho ráno bolí stejně. 

Ve Vietnamu pocítíte stále silnou stopu po válce. Muzea odkazující se na toto téma lze 

nalézt v každém větším městě se společnou propojující linkou. Prezentují válku jen z jednoho 

pohledu – špatní Američané, zbídačení Vietnamci a neexistující Viet Cong. Pokud se vydáte 

do muzea v Saigonu, čeká vás ve venkovní expozici část koncentračního tábora 

s vypovídajícími fotkami, ze kterých se slabším jedincům může udělat výrazně nevolno. 

Venku jsou také vystavené americké vrtulníky a ostatní válečné stroje, absurdní pocit ve vás 

vyvolá „selfíčkaření“ pištících Američanek, které se s nimi nadšeně fotí. Muzeum nabízí 

i silnou výstavu fotek od slavného fotografa Roberta Capy, pomocí které si skutečně 

uvědomíte, jaká válka byla a jak se dá historie interpretovat ze zcela odlišných úhlů pohledů. 

Ten nejméně americký vám představí průvodci ve viet congských tunelech Cu Chi. Dávejte 

pozor vy, kteří trpíte klaustrofobií: málo světla, stísněný prostor, opocené zdi od 1000% 

vlhkosti, sauna na 50 stupňů. Vrcholem prohlídky tunelů je možnost si zastřílet z amerického 

samopalu. Bylo pozoruhodné sledovat typy turistů, kteří si střílení vyloženě užívali. 

Muzeum války, Saigon. 
Archiv autorky. 
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Až si budete chtít odpočinout od těžkých témat, vřele doporučuji k návštěvě 

etnologické muzeum v hlavním městě. Rozhodně má co nabídnout, udává se, že ve Vietnamu 

žije více jak sto minorit. 

Tradiční oblečení jedné z mnoha 
minorit, 
Ha Noi. 
Archiv autorky. 

 
Ovšem koho muzeum dostatečně neuspokojí, nechť se vydá na sever do oblasti Ha 

Giang ležící na hranici s Čínou a minority navštíví přímo. Nejlepší je půjčit si vietnamský 

dopravní prostředek číslo 1, motorku, a projet základní trasu Ha giang – Quan ba – Yen minh 

– Meo vac – Dong van – Yen minh – Ha giang. Odměnou je bezstarostná jízda nádhernou 

krajinou a pozorujete každodenní život místních, děti ve školách, péči dospělých o terasovitá 

políčka šplhající až do 2 000 m. n. m. Zastavili jsme jednou u skupiny místních, která 

okopávala kamenité pole kolem hlavní cesty. Stojící pán u cesty na nás začal hovořit místním 

jazykem, který zněl jako mlaskání a klapání. Místní ženy měly na sobě tradiční oblečení, 

které tvoří zejména pestrobarevné sukně a halenky. 

Rozmluva s místními, 
Ha Giang 
Archiv autorky. 
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Romantický dojem brzy vystřídal běhající mráz na zádech. Tradiční oblečení doplňují 

plastové pantofle bez ponožek (upozorňuji, že ve 2 000 m. n. m. padá teplota přes den i pod 

10 stupňů). Kamenitá pole okopávaly ženy a děti. Kdo neokopával, nosil dřevěné klády, či 

otepi roští. 

 

Běžný náklad na 
zádech, 
Ha Giang 
Archiv autorky. 

Vybízí se otázka, kolikrát týdně děti navštíví místní školu a kolikrát tahají klády po 

kopcích. Petr, absolvent oboru HKS, který nyní vyučuje v Ha noi angličtinu, nám popisoval 

osobní návštěvy škol, ve kterých není často sociální zázemí. Což může klamat projíždějící, 

kteří ohodnotí školy jako nové barevné budovy s radostně běhajícími dětmi po dvoře 

a propagandistickými plakáty a vlajkami na plotech. 

 

Obsah billboardů 
se od ČR liší, 
Ha Giang. 
Archiv autorky. 

Malé děti, které jsme potkávali, nosily na zádech menší děti. Sice se na vás smějí, ale 

hluboko v jejich očích vidíte smutek. Místní babičky již pomalu začínají brát bosá vnoučata 
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k cestě a vybírat peníze od turistů na „nové botičky“. Turisté ochotně přispívají. Je otázkou, 

za jak dlouho jich bude stát u silnice většina a práci v zemědělství se nikdo nebude věnovat. 

Přišly na mě morální výčitky, jezdím si tu na motorce, obdivuji tu nádheru, původní život, 

políčka, přírodu, nepřispívám na nové botičky, ale jako morální záplatu rozdávám pastelky… 

a za 3 dny odjedu, to nezní zrovna udržitelně. 

Bojovat proti podobnému pocitu můžete s pomocí některých cestovek, které se snaží 

o udržitelný turismus. S jednou jsme se setkali v národním parku Pho Nha. Se společností 

Oxalis jsme podnikli v malé skupině osmi turistů výlet do krasových jeskyň. Pocítili jsme 

důraz na ekologii a podporu místních prostřednictvím nákupu lokálních potravin na naše 

občerstvení. Tento model zavedli Britové, kteří převážnou část jeskyní objevili před pár lety. 

Výlet na stejném principu jsme zažili i v zátoce Bai tu long Bay (Ha long bay je již turisty 

vykořeněná) s cestovkou Ethnic travel – omezený počet turistů, podpora místních pomocí 

nákupu lokálních potravin a ubytování. 

Při několikahodinových přejezdech za turistickými atraktivitami se jako studenti HKS 

nebudete ani minutu nudit. Cesty jsou lemovány pro nás nezvyklými domy, které vypadají 

jako takové 4 patrové nudle s lomenou střechou, balustrádami, antickými sloupy, 

nezapomeňme na chromované zábradlí!, okna zásadně jen na úzkých stranách. Každý dům je 

jinak vysoký i rozdílně odsazený od silnice… jediným pojítkem je nevkus. Úzké domy jsou 

výsledkem daně z uliční čáry a také dělením nemovitosti dalším generacím, které si místo 

garáže otevřou vlastní živnost (od opravny motorek až po restauraci). Každý je tu totiž 

obchodníkem tělem i duší. 

Plynoucí krajina je kolem silnic lemována políčky s přezdobenými hřbitovními 

náhrobky. Zajímalo mě, jestli není nebezpečné mít hřbitov na poli. „Ne, proč?“, zněla otázka 

průvodce. „Po smrti se pohřbí rakev na klasickém hřbitově, po třech letech je rakev vytažena, 

seberou se z ní ostatky a přesunou se do malé truhličky, která je vložena do mohyly. Čím větší 

náhrobek, tím lepší vizitka rodiny.“ Tento úkol má na starost nejstarší syn, proto je lepší mít 

v rodině chlapce, než děvčata. 

Hřbitov na poli, 
Phong Nha 
Archiv autorky. 
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Po náboženském vyznání Vietnamců jsem se začala pořádně pídit až po krátké 

zastávce na autobusovém odpočívadle. K mému překvapení jsou jednotlivá náboženství 

zastoupena nízkými procenty, ke křesťanství se hlásí asi 7 % obyvatel, k buddhismu cca 9 %, 

islám a další východní náboženství vždy pod procento. Nicméně na každém kroku vidíte 

nějaké obětiny, u stromů jsou vonné tyčinky, zbytky jídla, nedopalky cigaret, v chrámech 

květiny i třeba Coca Cola a cigarety. Z „obyčejného“ odpočívadla se vyklubalo křesťanské 

poutní místo, na kterém se nachází částečně vybombardovaný kostelní skvost postavený 

Francouzi. Hned za ním se staví (prý) největší křesťanský kostel, který poznáte pouze pomocí 

kříže. 

 
Poutní místo. 
Archiv autorky. 

 

Co by to bylo za terénní „výzkum“, kdybych se nezmínila alespoň krátce o místní 

kuchyni. Pro milovníky „vietnamu“ je město Hue jídelní Mekkou. Food tour jsou neuvěřitelně 

drahé (i 50 dolarů/osoba, ač polévka pho bo stojí 1 dolar). Dostanete se ovšem k jídlům, na 

které byste nenarazili, protože byste si je nedokázali objednat. Naším vrcholem byla ještě 

nevylíhnutá kachnička ve vejci, které se nejprve uvaří ve vroucí vodě, pak jej rozklepnete 

a vyjíte lžící to nejjemnější maso pod sluncem. Někdo se může nad předchozí větou 

pohoršovat, ale během cesty po Vietnamu jsem zjistila, jak výrazně je jídlo determinováno 

kulturou. Švýcarský pár, který nás odsoudil, že jsme kachničku snědli, posléze přiznal, že 

koňskému masu se u nich doma nic nevyrovná, a jak se rozvášnila švýcarská vegetariánka, 

„maso nepozřu, ale tomu koňskému, tomu neodolám nikdy“. U gurmánských zvláštností bych 

ještě zůstala a zmínila jednu kuriozitu města Hoi An, a to sépii plněnou vepřovým masem 

(je to moc dobré!). 
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Sépie plněná vepřovým 
masem, 
Hoi An. 
Archiv autorky. 

 

Mléčné výrobky tu neočekávejte, krávy se tu nechovají na mléko. Jediná značka sýru 

je tu zastoupená „taveňákem Veselá kráva“. Kdo se zaradujete a objednáte si banh mi 

(bagetu) with cheese, počítejte s tím, že vám do ní nalámou jeden taveňákový trojhránek! 

Přímo pochoutka! Milovníky kávy čeká ovšem ve Vietnamu nový zážitek. Místní káva je 

vynikající a chuťově zcela odlišná než všechny napražené Afriky a Střední Ameriky, na které 

jsme u nás zvyklí. Mléko si do kávy můžete přidat také, avšak pouze kondenzované! Vřele 

doporučuji pít ve vlhkých horkých dnech s ledem, je to přímo první pomoc proti točení hlavy. 

Po návštěvě Vietnamu si buď jako jezdec zamilujete motorku, nebo ji jako chodec 

budete proklínat. Rozhodně je to ten nejdůležitější dopravní prostředek v zemi. To znamená, 

že když ve městě žije 10 milionů lidí, je v něm také 10 milionů motorek. 

 
Na přechodu nám skočila zelená… 
přecházíme! 

Autorka objevuje Ha Giang na motorce. 
Archiv autorky. 
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Po prvních dnech strávených v Saigonu jsem došla k závěru, že místní již ztratili 

schopnost chůze a jen jezdí na motorkách. Přejít silnici bylo nemožné. Přechody pro chodce 

existují, jsou u nich i světla, ale zásadně na chodcovu zelenou jezdí víc motorek ze všech 

směrů než na jeho červenou. Taktika přecházet s místními v hloučku a nechat se jimi obalit, 

aby se člověk ochránil z každé strany, nefungovala, místní totiž nepřecházeli. Jedinými 

chodci byli zmatení turisté. Po dvou dnech, co jsem opustila Saigon, jsem již nacvičila 

přecházet silnici klidnou chůzí a s jistotou, že se mi ta řítící se tisícovka strojů nějakým 

zázrakem vždy vyhne. 

Nepříjemný zážitek vystřídalo zamilování si řízení motorky na severu Vietnamu. 

Nečekala mě jízda v chumlu 10 milionů motorek, nýbrž klikaté silničky s pár stroji. Noční 

můra projet menším městem brzy opadla, jelikož ostatní jezdci vás respektují, můžete jet 

pomalu a nikomu to nepřijde divné, ostatní také jedou pomalu. Nečekají vás žádné nadávky 

nervózních řidičů aut, protože ti jsou tu v silniční hierarchii až v pořadí druzí (ne-li třetí za 

autobusy). Kdo se chystáte do Vietnamu, rozhodně si motorku půjčte! 

Ghanou za domorodci s domorodcem  

Jakub Jelínek 

 
Cestu do Ghany, středoafrické pobřežní země, si je možné nechat do detailu 

naplánovat cestovní kanceláří, jako i do jiných „exotických“ či nemasových cestovních 

destinací. Doporučuji se oprostit od tohoto jednoduššího typu sbírání zážitků a zažít svět 

autenticky, se vším, co vám nabízí. Něco takříkajíc na vlastní pěst, tak jak se to zadařilo mně, 

když jsem se díky svému ghanskému „bratrovi“ mohl dostat do míst, kam se „lástminit ól 

inklusif“ turista jen těžko dostane. Africká země o rozloze třikrát větší než je území České 

republiky, je podle některých zdrojů druhou nejrozvinutější zemí západní Afriky.1 Jen těžko 

dopočitatelný počet obyvatel, z důvodu sporadického vedení matrik o počtu narozených 

a zemřelých, je soustředěn hlavně kolem pobřeží, na rozdíl od vnitrozemí země, které je kvůli 

nehostinným přírodním podmínkám velice řídce osídlené. Při každém pohledu do rudě 

zbarveného vzduchu od červené zeminy je vidět nespoutaná africká příroda. Zároveň je ale při 

                                                 
1 THE WORLD BANK: world bank group. The world bank [online]. Web: The World Bank Group, 2017 [cit. 
2017-04-13]. Dostupné z: http://data.worldbank.org/country/ghana 
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stejném pohledu vidět obrovské množství poházených odpadků. Ghanský svět je značně 

dichotomický.  

 
Bez vody, ale se satelitem 

 

Na jedné straně vás hostí, smějí se na neznámého cizince a rozdělí se o poslední kus 

jídla nebo vás nechají sednout na jedinou židli v domě, jen aby projevili úctu obruni („bílému 

muži“). Druhá stránka Ghany není pro Evropana natolik přívětivá. Překvapilo mě množství 

odpadků, které místní lidé vyhazují kdykoliv, a hlavně kamkoliv, i rozprodávání věcí 

z humanitární pomoci od mezinárodních organizací. 

 
Nádoba na vodu váží přes třicet kilogramů, žena s ní půjde až několik stovek metrů na hlavě 
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Hygienické podmínky jsou pro tuto zemi velkým problémem. To dokládají i statistické 

údaje, až 88 % všech žaludečních onemocnění je způsobeno kontaminovanou vodou.2 Před 

navštívením Ghany je povinné podstoupit očkování na žlutou zimnici a žloutenku typu A i B. 

Další očkování jsou pouze doporučená, ale rozhodně se vyplatí, například očkování na břišní 

tyfus či malárii.3 Společné stravování tak kromě sociální interakce může přinést i rizika 

v podobě nemoci. Za risk to ovšem stojí. 

Jídlo je pak kapitola sama o sobě. Světoznámý je místní tradiční pokrm fufu, jenž se 

skládá ze dvou surovin – syrové kasawy a vařeného plantainu, což je v podstatě zeleninový 

banán. Když se tyto dvě ingredience tlučením dřevěnou tyčí v hliněné míse spojí, uhnětou se 

do kuličky, která se následně zaleje soup, pikantní omáčkou. Na vrch se položí vařené maso, 

které je zrovna k dispozici, nejčastěji se používá rybí, kuřecí nebo skopové. Z jedné takto 

připravené mísy se může najíst tolik lidí, kolik se k ní vejde. Záleží ovšem na velikosti mísy, 

proto se obvykle u fufu sejdou čtyři spolujedlíci. Jí se pouze pravou rukou, protože levá ruka 

je považována za ruku nečistou. Strávník se musí držet své strany misky, není přijatelné 

sáhnout pro jídlo do části svého spolustolovníka. 

 
Fufu se soap a masem 

 

I cestování Ghanou má svá pravidla. Pít za volantem se dle zákona nesmí, ale 

dodržování normy příliš místní „strážci zákona“ nehlídají. Stejně tak je to i s dodržováním 

rychlosti, místní si s překročením dovolené rychlosti na vozovce nedělají těžkou hlavu. 

Úroveň bydlení v Ghaně je až propastně rozdílná, stejně tak životní standard chudé většiny 

obyvatelstva a bohaté elitní menšiny. Domy finančně zajištěných vrstev obyvatelstva jsou 
                                                 
2 KOKINOPULOSOVÁ, Iva. Zdravotní péče v Ghaně [online]. Olomouc, 2014 [cit. 2. 4. 2017]. Dostupné z: 
https://theses.cz/id/2lu7me/diplomka.pdf. Diplomová práce. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. 
Vedoucí práce RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D. 
3 Očkování.cz [online] Očkování.cz, 2013 [cit. 2. 4. 2017]. Dostupné z: http://www.ockovani.cz/ghana/ 
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honosné, dopřávají si luxusu vlastní studny a zavedenou elektřinou. Takové pozemky téměř 

vždy chrání před nechtěnými hosty vysoká zeď ozdobená ostnatým drátem či elektrickým 

ohradníkem. Naproti takové vile pak stojí chýše postavená z různých typů materiálu. 

Obyvatelé tohoto domu musí pro vodu chodit i několik set metrů, ač je nejbližší voda přes 

ulici u sousedů. Lidé spolu ovšem dobře vychází. Nebyl jsem svědkem, že by si sousedé 

značně rozdílných socio-ekonomických poměrů vyjadřovali vzájemné antipatie. Naopak na 

mě zdejší situace působí, že obě strany se mají v oboustranné úctě. 

Ghana je země svobody, nepořádku, dobrých i špatných lidí. Stejně tak je to země plná 

nebezpečí v podobě zvířat a výše zmíněných nemocí. Jeden den na pohřebišti utíkáte před 

hadem, každý den před sluncem, a ten nejlepší den pak na pobřeží společně s kraby běžíte 

závod při odlivu zpátky do oceánu. Zhostí se vás nepopsatelné emoce, když stojíte na místě, 

kde se odehrávaly dějinné události světového významu týkající se jednoho z hrůzných 

procesů – otrokářství. Stejně tak, když stojíte jen pár metrů od slona, který se zrovna špatně 

vyspal. V takových situacích si ale právě přijdete nejvíc naživu a ten pocit za to stojí! 

 
Ghanou na korbě pick-upu 

 

Ještě si dovolím poslední tip. Pokud vás rozčilují davy turistů na dovolené u moře, tak 

se nemusíte bát. Tady jsem prvního turistu viděl až po čtyřech dnech, a to na plakátu, živého 

až po týdnu a půl na ulici. Byl jím nějaký irský misionář, který v Ghaně prováděl duchovní 

osvětu. Abych nezapomněl, málokterý bibiny („černý muž“) umí plavat. To se vyplatí vědět, 

pokud budete chtít mít chvilku klidu od prodavačů všech možných suvenýrů, a zároveň se 

budete chtít trochu zchladit. Není pak totiž nic jednoduššího, než si jít zkrátka zaplavat. 

Místní za vámi nepůjdou a vy se navíc položíte do osvěžujících vln Guinejského zálivu. 
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Pavel Hanuš 

Studium na oboru Hospodářská a kulturní studia jsem dokončil 

v roce 2016. Těch několik let mi přineslo nejen nové znalosti, 

ale především spoustu zkušenostní z projektů a cest, ke kterým 

jsem díky HKS dostal. Již během prvního ročníku bakalářského 

studia jsem se zapojil do projektu Pestrá Evropa. Díky tomu 

jsem měl možnost poznat, jak vypadá situace slovenských 

menšin v zemích bývalé Jugoslávie. Během dalších cest jsem 

měl možnost navštívit Slováky v Maďarsku, Srbsku, 

Chorvatsku. Promluvit si s Čechy v Bosně a Hercegovině 

a v jedné zapadlé vesničce na Balkáně natočit dokument 

k bakalářské práci. Na magistru jsem dostal šanci rok studovat 

v Jižní Koreji. Během tohoto jsem získal spousty nových kamarádů doslova z celého světa 

a navštívil mnoho zemí – od Barmy, přes Malajsii až po Brunej. Mimo to jsem dostal šanci 

vyjet na letní školu v Indii, objet na kole Taiwan s Taipei National University či natáčet 

dokument s českými mnichy v korejských buddhistických klášterech. Přes jeden školní 

projekt v posledním ročníku jsem se dostal ke své současné práci v Ernst & Young (EY) – 

jedné z nejprestižnějších poradenských společností. Díky velkému množství možností mi 

studium na HKS doslova otevřelo svět. 
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