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Abstract 

The objective of the article is to identify and analyse the main movements that shaped the 
national identity of the modern Belarus. When Belarus acquired sovereignty in 1991, two 
movements have started to influence the Belarusian society. One of them, a so-called 
“nationalist” movement, was present between 1991 and 1994. The second one, a so-called 
“official” movement, which draws its ideology from the Soviet past, gained in importance 
when Alexander Lukashenko entered his presidency in July 1994. Informed by the theory of 
national identities from Montserrat Guibernau, which describes five underlying dimensions of 
national identity, i. e. psychological, historical, territorial, cultural, and political dimension, 
we seek to understand the two movements against the background of these dimensions. This 
is a crucial task for reflecting on the “third” movement, which emerges after the controversial 
presidential elections in 2010, and which tries to combine the ideological roots of both 
previous movements, thus satisfying both the supporters of the governmental regime as well 
as the opposition. The analysed components that form the Belarusian national identity include 
the question of national language, religion, territory and state boundaries, domestic policy and 
foreign affairs, national symbols, history, historical memory, and heroic myths. 
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Úvod a metodika práce 

Bielorusko je vnútrozemskou krajinou nachádzajúcou sa vo východnej časti Európy medzi 

Európskou úniou a Ruskom. Práve jeho geografická poloha spôsobuje ťažkosti 

v jednoduchom zaradení krajiny do geopolitického kontextu regiónu. z náboženského 

hľadiska tu prevažujú ortodoxní veriaci, avšak s početnou katolíckou a evanjelickou 

                                                 
1 Článok bol vytvorený s podporou grantového projektu: Nacionalismus a jeho dopady na etnické menšiny 
v postkomunistickém prostoru s registračným číslom SGS15/Přf/18. 
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menšinou2. Najpoužívanejším jazykom je ruština, a až potom bieloruština. Rôzne paradoxy 

identity boli spôsobené historickým vývojom, kde Bielorusko bolo dôležitou časťou 

Kyjevskej Rusi, neskôr súčasťou Litovského veľkokniežatstva, ktoré sa spojilo s Poľskom 

a nakoniec vpadlo do područia Ruského impéria resp. neskôr Sovietskeho zväzu. Všetky tieto 

historické atribúty formovali (a formujú) bieloruskú identitu, ktorá sa po rozpade Sovietskeho 

zväzu (podobne ako aj u ostatných postsovietskych krajín) ocitla v kríze. Kto sú teda 

Bielorusi? Existuje bieloruská národná identita? Aké sú jej hlavné rysy a atribúty? Tieto 

otázky sa stávajú čoraz závažnejšími aj s ohľadom na pretrvávajúcu Ukrajinskú krízu, kde 

takisto za jeden z dôležitých spúšťačov považujeme krízu národnej identity. V prvej časti 

štúdie sa zameriame na teoretické ukotvenie národnej identity. Pracujeme s teóriou národných 

identít od Monserrat Guibernau, ktorá pre existenciu národa, resp. jeho identity vymedzila päť 

dimenzii – politickú, historickú, kultúrnu, psychologickú a teritoriálnu. Ak napĺňa národ tieto 

dimenzie, potom môže právom hovoriť o existencii svojej národnej identity. Týchto päť 

dimenzii sa v empirickej časti snažíme aplikovať na prípad Bieloruska. 

Hlavným cieľom štúdie je pomocou popredných teórií o národnej identite zistiť, aké 

hlavné smery prevládajú v súčasnej bieloruskej spoločnosti. Prioritne sa zameriame na 

oficiálne vládne výklady a na opozičné výklady bieloruskej národnej identity. Sledujeme 

pritom obdobie od nástupu Alexandra Lukašenka k moci až po rok 2017. Považujeme pritom 

za dôležité urobiť aspoň krátky náčrt historického vývoja na dnešnom bieloruskom území. 

Snažíme sa mapovať iba najdôležitejšie udalosti, ktoré mali (a majú) vplyv na súčasný stav 

v Bielorusku. 

Z metodologického hľadiska na základe Lijphardtovej typológie sa jedná 

o interpretatívnu prípadovú štúdiu, ktorá využíva teóriu (v tomto prípade Guibernaovej teóriu 

o dimenziách národnej identity) predstavujúcu myšlienkový rámec pre vysvetlenie určitého 

prípadu – bieloruskej národnej identity. Hodnota interpretatívnej štúdie spočíva najmä 

v priblížení a vysvetlení určitého procesu, pričom jej význam je najmä vzdelávací 

a akademický.3 Napriek tomu, že pracujeme aj so štatistickými údajmi, skôr ako 

o kvantitatívnu, ide o kvalitatívnu štúdiu. Dôležitým vodidlom k naplneniu cieľa bolo 

pomocou strednedobého pobytu zúčastnené pozorovanie priamo v Bielorusku, či rozhovory 

uskutočnené autormi s bieloruskými akademikmi, členmi nevládnych organizácii ako aj 

zástupcami občianskej spoločnosti. Ďalšie informácie sme doplnili počas strednedobého 

pobytu na kanadských univerzitách – University of Toronto a University of Alberta, kde sme 

                                                 
2 Nachádzajú sa tu dokonca aj moslimské menšiny ako relikty bieloruských Tatárov a v minulosti tu pôsobila 
výrazná židovská komunita. 
3 ŽENKA, Jan, KOFROŇ, Jan. Metodologie výzkumu v sociální geografii – případové studie. Ostrava: Ostravská 
univerzita, 2012. ISBN 978-80-7464148-0. 
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uskutočnili rozhovory s poprednými akademikmi v odbore bieloruských štúdií. Väčšina osôb, 

s ktorými sme uskutočnili interview sú štátnymi zamestnancami a pri rozhovoroch nám 

poskytli aj informácie, ktoré sa stavajú kriticky k bieloruskej krajine a vláde. z toho dôvodu 

zachovávame anonymitu dopytovaných osôb. Súčasťou práce bola aj analýza sekundárnych 

zdrojov prevažne anglosaskej, ale aj bieloruskej proveniencie. 

Základná terminológia a teoretické vymedzenie národnej 

identity 

Termín národná identita je pomerne mladý a nahradil staršie termíny národný charakter, alebo 

národné povedomie, ktoré sa široko používali v osemnástom, devätnástom a počiatkom 

dvadsiateho storočia. Záujem o štúdium národnej identity je súčasťou širšieho trendu 

súčasného individualizmu a reflektuje úzkosť a odcudzenosť mnohých ľudí v dnešnom 

fragmentovanom svete.4 Národná identita je kultúrnou normou, ktorá reflektuje emocionálnu, 

alebo citovú orientáciu jednotlivca k jeho národu, alebo národnému politickému systému. 

Pocit náklonnosti, angažovanosti, ale aj odmietnutia sa považujú za prejavy identity. Musíme 

pritom rozlišovať medzi etnickou a národnou identitou, kde etnická identita odkazuje na 

pocity lojálnosti a oddanosti k určitej etnickej skupine, zatiaľ čo k národnej je pridaná ešte 

lojalita k inštitúciám štátnosti, ktoré sú zvyčajne zodpovedné za vznik a udržiavanie národnej 

identity.5 

Termín národná identita býva často nesprávne zamieňaný za termíny nacionalizmus, 

alebo patriotizmus. Nacionalizmus pritom znamená silnú pripútanosť k vlastnej krajine 

a pocit nadradenosti vlastnej krajiny nad ostatnými. Patriotizmus znamená oddanosť 

a podporu jednotlivca svojej krajine.6 Vo vedeckom diskurze prevládajú v nazeraní na 

národnú identitu najmä tri pohľady. Prvé dva boli spočiatku súčasťou debát o etnicite – 

esencializmus a konštruktivizmus. Postupne sa k nim pridal aj tretí diskurz o občianskej 

identite. Esencializmus, alebo aj primordializmus je jedným zo základných pohľadov, kde je 

národná identita vnímaná ako fixná, založená na pôvode, spoločnom jazyku, histórii, etnicite, 

či videní sveta7. Protiváhou esencializmu je konštruktivizmus, alebo aj postmodernizmus, 

                                                 
4 SMITH, Anthony. Nationalism. Theory, Ideology, History. Second Edition. Cambridge: Polity Press, 2010. 
ISBN 978-0-7456-5127-9. 
5 TSYGANKOV, Andrei. Pathways after Empire. National Identity and Foreign Economic Policy in the Post-
Soviet World. Oxford: Rowman & Littlefield Publishers, 2001. ISBN 978-0-7425-1672-4. 
6 VERDUGO, Richard, MILNE, Andrew. National Identity. Theory and Research. Charlotte: Information Age 
Publishing, 2016. ISBN 978-1-68123-523-3. 
7 Za najvýznamnejšieho predstaviteľa sa považuje Clifford Geertz s prácou The Interpretation of Cultures 
(1973).  
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ktorý naopak predpokladá, že národy sú výplodom nacionalizmu a národná identita je umelo 

vytváraná národmi pre dosiahnutie vlastných cieľov8.9 Podľa nich je identita imaginárny 

konštrukt. Imaginárny v dôsledku toho, že jednotlivci v rámci mnohopočetného národa na 

seba nedokážu vzájomne priamo pôsobiť. Preto sú aspoň umelo vytvárané spoločné symboly, 

rituály, alebo slávnosti, ktoré majú vytvárať určitý druh spolupatričnosti, alebo identity.10 

Kdesi medzi týmito dvoma ideovými svetmi sa pohybuje jeden z najvýznamnejších 

predstaviteľov štúdii o nacionalizme a národnej identite Anthony D. Smith,11 o ktorého práce 

sa opierame aj v tejto štúdii.  Ako posledný koncept ešte spomenieme občiansku identitu 

(civic identity), ktorá je formou identity kde príslušnosť ku geopolitickej entite nie je 

obmedzovaná etnickou, alebo kultúrnou príslušnosťou. Namiesto toho je založená na súbore 

zdieľaných hodnôt, práv a povinností voči krajine, alebo politickej jednotke.12  

Existuje tiež množstvo faktorov, alebo dimenzií, ktoré sú základnými stavebnými 

kameňmi národnej identity. Montserrat Guibernau v práci The Identity of Nations (2013) 

vyčleňuje päť takýchto základných dimenzií, pričom národnú identitu vníma ako jav, ktorý 

zahŕňa určitú spoločnú politickú víziu, históriu, teritórium, určitý druh patriotizmu 

a občianskej spolupatričnosti, a taktiež spoločné hodnoty a tradície. Ďalej tvrdí, že národ by 

mal mať v dostatočnej miere spoločnú kultúru, spoločnú ideológiu, ale tiež súbor spoločných 

pochopení, túžob, citov a myšlienok, ktoré sa viažu k tomuto obyvateľstvu vo vzťahu 

k vlasti.13 

Ako už bolo spomenuté v úvode, v národnej identite vyčleňuje päť základných 

dimenzií, ktoré ju charakterizujú – psychologická, kultúrna, historická, teritoriálna a politická 

dimenzia. 

1. Psychologická dimenzia národnej identity vyplýva zo spoločného vedomia 

utvárajúcej sa skupiny založenej na pocitovej blízkosti spájajúcej túto skupinu v jeden národ. 

Táto blízkosť môže zostať skrytá u národa dlhé roky, ale prejaviť sa môže takmer v okamihu, 

keď je národ konfrontovaný s nejakým externým, alebo interným nepriateľom, ktorý môže 

                                                 
8 Za najvýznamnejších predstaviteľov sa považujú (a v našom prostredí vyšlo): Ernest Gellner s prácou Národy 
a nacionalizmus (1993), Eric Hobsbawm – Národy a nacionalizmus od roku 1780: program, mýtus, realita 
(2000), alebo Benedict Anderson – Představy společenství: Úvahy o původu a šíření nacionalismu (2008).  
9 GELLNER, Ernest. Nations and Nationalism. Second Edition. New York: Cornell University Press, 2008. 
ISBN 978-0-8014-9263-1 
10 ANDERSON, Benedict. Představy spoločenství – Úvahy o původu a šíření nacionalismu. Praha: Karolinum, 
2008. ISBN 978-80-246-1490-8. 
11 Medzi najvýznamnejšie práce patria: The Ethnic Origins of Nations (1986), National Identity (1991), The 
Nation in History (2000). 
12 VERDUGO, Richard, MILNE, Andrew, 2016. 
13 GUIBERNAU, Montserrat. The Identity of Nations. Cambridge: Polity Press, 2013. ISBN 978-07456-2662-8. 



Kľúčové elementy bieloruskej národnej identity 

 

 
7 

byť skutočný, alebo potenciálny, ale takisto sa môže prejaviť ak národ cíti, že jeho prosperita, 

tradície, kultúra, medzinárodné postavenie, alebo zvrchovanosť sa cítia byť ohrozené.14 

Túto dimenziu podporujú aj národné inštitúcie, ktoré pri príležitostiach národných 

osláv honorujú tých, ktorí bránili a podporovali svoj národ na medzinárodnom poli. 

Spomienkové akcie na heroické vojnové udalosti, odovzdávanie medailí a špeciálne recepcie 

organizované politickou vrchnosťou majú posilňujúci efekt na prehĺbenie národného 

povedomia a národnej identity tej, ktorej krajiny15. 

Existuje hneď niekoľko teoretických modelov budovania národnej identity, ktoré by sa 

dali použiť v súvislosti s utváraním identity v postsovietskych krajinách. V akademickom 

spracovaní dostala širokú pozornosť najmä postkoloniálna teória, ktorá bola testovaná 

v súvislosti s krajinami bývalého Sovietskeho zväzu z viacerých uhlov pohľadu16. Takmer 

u každého národa do popredia vystupoval jeden znak, na základe ktorého odvodzovali svoju 

identitu. Všeobecne sa debaty sústreďovali najmä na boj proti sovietskemu dedičstvu, 

a národnému útlaku, či návratu k historickým koreňom.17 

2. Kultúrna dimenzia je rozpracovaná pri rôznych definíciách národných identít asi 

najobšírnejšie. Zhrňujúcu definíciu uvádza Ernest Gellner. Podľa neho sú hodnoty, viera, 

zvyky, konvencie, jazyk a obyčaje postupne odovzdávané novým členom, ktorí postupne 

nadobúdajú kultúru určitého národa. Proces identifikácie s určitou špecifickou kultúrou 

zahŕňa silnú emocionálnu investíciu, ktorá podporuje solidárne väzby medzi členmi daného 

spoločenstva, a ktorí jeden druhého uznávajú za príslušníka národa18.19 

                                                 
14 Ibid. 
15 Viac o vzťahu psychologickej dimenzie a národnej identity napr.: KELMAN, Herbert. Nationalism, 
patriotism, and national identity: Socio-psychological dimensions. In: BAR-TAL, Daniel, STAUB, Ervin (eds.). 
Patriotism in the Lives of Individuals and Nations. Chicago: Nelson-Hall Publishers, 1997, s. 165–189. ISBN 
978-0-8304-1410-9, SINDIC, Denis. Psychological Citizenship and National Identity, Journal of Community & 
Applied Social Psychology, 2011, roč. 21, č. 3, s. 202–214., alebo GILLIS, John. Commemorations: The Politics 
of National Identity. Princeton: Princeton University Press, 1994. ISBN 978-0-691-02925-2. 
16 Pozri: SPIVAK, Gayatri, CONDEE, Nancy, RAM, Harsha, CHERNETSKY, Vitaly. Are We Postcolonial? 
Post Soviet Space. PMLA, 2006, roč. 121, č. 3, s. 828–836. ISSN 0030-8129. MOORE, David Chioni. Is the 
Post- in Postcolonial the Post- in Post-Soviet? Toward a Global Postcolonial Critique. PMLA, 2001, roč. 116, č. 
1, s. 111–128. ISSN 0030-8129. TLOSTANOVA, Madina. Postsocialist ≠ postcolonial? On post-Soviet 
imaginary and global coloniality. Journal of Postcolonial Writing. 2012, roč. 48, č. 2, s. 130–142. ISSN 1744-
9863. 
17 TITARENKO, Larissa. Post-Soviet Belarus: The Transformation of National Identity. International Studies, 
2011, roč. 13, č. 1, s. 11–21. ISSN 0020-8817. 
18 Viac o vzťahu kultúry a jej jednotlivých elementov (jazyk, náboženstvo, zvyky...) k národnej identite napr.: 
LAITIN, Daniel. Culture and National Identity: ´The East´and European Integration, West European Politics, 
2002, roč. 25, č. 2, s. 55–80. ISSN 1743-9655., HOBSBAWM, Eric. Language, Culture, and National Identity, 
Social Research, roč. 63, č. 4, s. 1065–1080. ISSN 0037-783X., MYHILL, John. Language, Religion, and 
National Identity in Europe and the Middle East. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2006. 
ISBN 978-90-272-2711-9.  
19 GELLNER, Ernest. Nations and Nationalism. Second Edition. New York: Cornell University Press, 2008. 
ISBN 978-0-8014-9263-1. 
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Je neodškriepiteľným faktom, že práve jazyk je neoddeliteľná súčasť národnej identity. 

Podľa Benedicta Andersona je práve príchod tlačeného jazyka hlavným spúšťačom rozvoja 

národného povedomia. Až cez tlačené slovo si ľudia začali uvedomovať svoje členstvo 

k národnej komunite, ktorá bola vnímaná cez kolektívnu identitu, kde jej limity nemohli byť 

jednotlivcom dovtedy spoľahlivo na základe osobnej skúsenosti rozpoznané.20  Zvlášť na 

kolonizovaných územiach bola cesta k používaniu národného jazyka (teda základného 

emancipačného atribútu) nepriepustná. V koloniálnych častiach sa masovo zavádzal hlavný 

jazyk ríše, teda lingua franca – univerzálny jazyk, ktorým by sa dorozumela väčšina 

obyvateľov ríše. V súvislosti s Bieloruskom hovoríme o rusifikácii, u ktorej Edward C. 

Thaden identifikoval tri línie, v ktorých sa prejavovala: 1. ako neplánovaná rusifikácia, ktorá 

sa vzťahovala k dobrovoľnému prijatiu ruského jazyka a kultúry u neruského obyvateľstva, 2. 

administratívna rusifikácia, ktorá sa prejavovala vo zvýšenej centralizácii vládnej byrokracie, 

a s tým spojeným úradným používaním ruštiny, 3. kultúrna rusifikácia, teda zámerná politika 

asimilovania neruského obyvateľstva.21 

Po rozpade Sovietskeho zväzu sa centrálne riadená rusifikácia obyvateľstva vzápätí 

zmenila na presadzovanie národných jazykov jednotlivých štátov. Ani tento proces sa však 

nezaobišiel bez problémov a Aneta Pavlenko (2009) tu vyčleňuje štyri hlavné faktory 

v problémovej implementácii národných jazykov: 1. väčšinová populácia hovoriaca iba 

ruským jazykom, 2. silná rusifikácia titulárneho národa, 3. multietnická populácia zvyknutá 

používať ruštinu ako lingua franca v medzietnickej komunikácii, 4. funkčná obmedzenosť 

niektorých titulárnych jazykov.22 Podobné problémy nastali aj v Bielorusku. Bližšie ich však 

popíšeme v empirickej časti. 

Podobne ako jazyk, hrá dôležitú úlohu v národnej identite aj náboženstvo. 

Individuálny stupeň náboženskej praxe a sila náboženských názorov, v jednotlivých krajinách 

má dôsledky pre všetky dimenzie národnej identity. Náboženstvo hrá kľúčovú úlohu v postoji 

voči kultúrno-etnickej dimenzii. Silné kultúrno-etnické identifikátory vidia náboženstvo ako 

prostriedok zabezpečenia kultúrnej homogenity a ako jeden z kľúčových prvkov, ktoré 

odlišujú členov určitej skupiny ľudí od ich nečlenov. Náboženstvo tak môžeme považovať za 

jeden zo základných pilierov, ktorý napomáha udržiavať etnickú, ale aj národnú identitu.23 

                                                 
20 JOSEPH, John E. Language and Politics. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006. ISBN 978-0-7486-
2453-9. 
21 WEEKS, Theodore R. Russification/Sovietization. [online], [cit. 2017-01-12]. Dostupné na internete: 
http://ieg-ego.eu/en/threads/models-and-stereotypes/russification-sovietization#Conceptsanddefinitions 
22 PAVLENKO, Anita. Language conflict in post-Soviet linguistic landscapes. Journal of Slavic Linguistics 
2009, roč. 17, č. 1–2. s. 247–274. ISSN 1543-0391. 
23 HAMMOND, Phillip E., WARNER, Kee. Religion and Ethnicity in Late–Twentieth–Century. The Annals of 
the American Academy of Political and Social Science, 1993. roč. 527, (Máj, 1993), s. 55–66. ISSN 1552-3349.  
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3. Historická dimenzia nám podľa Guibernau potvrdzuje, že neexistuje žiadne pravidlo 

o tom, ako ďaleko do minulosti musia mať príslušníci daného národa pôvod, alebo korene 

svojho spoločenstva. Aj keď najbezpečnejším faktorom legitimizácie národa je jeho 

existencia v dlhovekom, kontinuálnom, vlastnom štátnom zriadení, môžeme nájsť na svete 

národy, ktorých historická tradícia nie je až taká dlhá, alebo ktorých existencia sa nachádzala 

v rôznych iných štátoch. Jaroslav Krejčí vymedzuje štyri typy národov s tradíciou štátnosti. 

Za prvé, sú to národy, kde nie je žiadna tradícia štátnosti. Za druhé, národy, ktorých tradícia 

nesúvisí s dobou štátnosti. Tam zaraďujeme prípady, kedy národy, alebo etnické skupiny 

zdieľajú politickú históriu aj s inými národmi v jednom štáte. Za tretie, národy, pri ktorých 

bola ich štátnosť prerušovaná vonkajším nepriateľom na určitú dobu. a za štvrté, tradícia 

štátnosti národa, ktorá existuje v dlhej, nepretržitej kontinuite.24 z tohto pohľadu môžeme 

Bielorusko zaradiť do druhej skupiny.25 

Časté selektívne používanie histórie poskytuje štátnym príslušníkom s kolektívnou 

pamäťou naplniť transcendentálne okamihy v živote komunít a v mnohých prípadoch im 

umožňuje zvýšiť ich sebavedomie a pocit, že práve ich národ bol hýbateľom v zmenách 

historického vývoja v nadnárodnom, nadštátnom, alebo aj celosvetovom rozmere. Historická 

dimenzia teda prispieva k výstavbe určitého obrazu národa a predstavuje akýsi základ, na 

ktorý sa často príslušníci národa odvolávajú26. 

4. Teritoriálna dimenzia poskytuje náhľad na krajinu, alebo teritórium, ako tradičný 

a primárny zdroj obživy, a aj dnes domáce produkty a prírodné zdroje majú veľký význam 

a tvoria kľúčovú zložku v národnom bohatstve. Ak sa pozrieme na krajinu (nie v zmysle 

krajina = štát), tak nám teritórium dáva úplne iný význam, ak na ňom vidíme konkrétne 

miesta odohrávania sa pamätných bitiek, alebo udalostí, alebo ak na ňom dokážeme 

identifikovať konkrétne pamiatky, alebo posvätné miesta, ktoré sa viažu k histórii ich národa. 

Mnoho štúdií neprisudzuje teritóriu vo vzťahu k národu toľko dôležitosti, ako je to 

napríklad ku kultúre, jazyku, či histórii. Avšak musíme si uvedomiť, že už základný koncept 

delenia identity na „My“ a „Oni“ má priestorový charakter.27 

                                                 
24 KREJČÍ, Jaroslav. Ethnic Problems in Europe. In: GINER, Salvador, ARCHER, Margaret (eds.). 
Contemporary Europe: Social Structures and Cultural Patterns. London: Routledge & Kegan Paul, 1978. ISBN 
978-0-7100-8926-7. 
25 BEKUS, Nelly. Struggle Over Identity: The Official and the Alternative “Belarussianness”. Budapest: Central 
European University, 2010. ISBN 978-9639776685. 
26 Viac o vzťahu histórie, alebo historickej skúsenosti a národnej identity napr.: UPTON, Anthony. History and 
national identity: some Finnish examples. In: BRANCH, Michael (eds.). National history and identity, 
Approaches to the writing of national history in the North-East Baltic region nineteenth and twentieth century. 
Helsinki: Finnish Literature Society, 1999., CLARK, J. C. D. National Identity, State Formation and Patriotism: 
The Role of History in the Public Mind, History Workshop, 1990, č. 29, s. 95–102. ISSN 1477-4569.  
27 ETHERINGTON, John. Nationalism, National Identity and Territory. The Case of Catalonia. Barcelona: 
Universitat Autónoma de Barcelona, 2003. ISBN 978-8-4688-5683-4. 
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Geostrategická pozícia štátu má obrovský vplyv na jednotlivé diskurzy o národnej 

identite takmer v každom štáte. Anssi Paasi ukazuje tento jav na prípade teritória Fínska, 

ktorého historický vývoj mal vplyv na fínsku národnú identitu. Symbolická konštrukcia 

rusko-fínskej hranice bola silno ovplyvnená zmenou medzinárodného geopolitického 

kontextu. Počas Studenej vojny bolo Fínsko vnímané ako nárazníkový štát medzi Východom 

a Západom. Toto vnímanie sa však teraz zmenilo a Fínsko je teraz plne vnímané ako 

integrálna súčasť Západu.28 

Teritórium tiež stelesňuje dedičstvo, ktoré môžu predať svojim nasledovníkom. 

Vlastné teritórium je tiež zdrojom krásy a obdivu národa, ktoré ho považuje za svoje. Mení sa 

tak na konkrétny symbol, ktorý stelesňuje tradície, idei, snahu a názory, ktoré evokujú silný 

zmysel pre národnú spolupatričnosť29. 

5. Politická dimenzia národnej identity sa odvodzuje od jej vzťahu k modernému 

národnému štátu. Národný štát sleduje už od svojich základov kultúrnu a jazykovú 

homogenizáciu v inak rôznorodom obyvateľstve. To znamená, že vyberá spravidla kultúru 

a jazyk dominantnej skupiny v rámci svojho územia a snaží sa vytvoriť jednotný národ 

z rôznych národov, etník, alebo ich častí. Vzdialenosť medzi elitami a masami bola stelesnená 

zahraničnou víziou niektorých panovníkov, ktorí sa často stotožňovali s myšlienkami más len 

veľmi malou formou. Avšak takisto masy, vedomé si svojej národnej identity protestovali 

proti elitám len pasívnou, alebo málo aktívnou formou30. 

Tisícročná existencia Bielorusov 

Mnohí bieloruskí historici tvrdia, že Bielorusko je krajinou s tisíc ročnou históriou.31 Avšak 

súčasný názov krajiny a jeho hranice sa sformovali celkom nedávno. Korene bieloruskej 

histórie siahajú hlboko do 10. storočia, konkrétne do Turovského a Polatského kniežatstva, 

ktoré neskôr podľahli Kyjevskej Rusi, kde ich dal Vladimír I. pokresťančiť. Pred totálnou 

                                                 
28 PAASI, Ansi. Constructing Territories, Boundaries and Regional Identity. In: FORSBERG, Tuomas (eds.). 
Contested Territory: Border Disputes at the Edge of Former Soviet Empire. Aldershot: Edward Elgar, 1995. s. 
42–61. ISBN 978-1-85278-949-7. 
29 Viac o vzťahu národnej identity k teritóriu napr.: HERB, Guntram, KAPLAN, David. Nested identities. 
Nationalism, Territory, and Scale. New York: Rowman & Littlefield Publishers, 1999. ISBN 978-0847684670., 
PAASI, Anssi. Territories, Boundaries, an Consciousness: The Changing Geographies of the Finnish-Russian 
Border. Chichester: John Wiley & Sons, 1996. ISBN 978-0-471-96119-2, alebo BOURGEOIS, Daniel, 
BOURGEOIS, Yves. Territory, Institutions and National Identity: The Case of Acadians in Greater Moncton, 
Canada. Urban Studies, roč. 42, č. 7, s. 1123–1138. ISSN 0042-0980. 
30 Viac o vzťahu politiky a národnej identity napr.: MACKEY, Eva. The House of Difference: Cultural politics 
and national identity in Canada. New York: Routledge, 1999. ISBN 978-1-134-67603-3, PRIZEL, Ilya. 
National Identity and Foreign Policy: Nationalism and Leadership in Poland, Russia, and Ukraine. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1998. ISBN 978-0-511-58292-9, MILLER, David. Citizenship and National 
Identity. Cambridge: Polity Press, 2013. ISBN 978-0-7456-2394-8. 
31 ORLOV, Vladimir, SAGANOVICH, Gennadz. Ten Centuries of the Belarusian History. Vilnius: Nasha 
Buduchynia, 2001. 
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devastáciou bieloruských území od mongolského vpádu na Kyjevskú Rus v 13. storočí ich 

zachránila absorpcia do silného Litovského veľkokniežatstva.32 Práve v tomto stredovekom 

štátnom zriadení sa Slovanom darilo lepšie než kedykoľvek predtým. Slovanskí obyvatelia 

Litovského veľkokniežatstva sa nazývali Ruténi33 a boli akýmisi predchodcami dnešných 

Bielorusov a západných Ukrajincov. V kniežatstve im bolo umožnené vyznávať pravoslávnu 

vieru a hovoriť ruténskym (starobieloruským) jazykom34. Zrod Lublinskej únie z roku 1569 

znamenalo spojenie sa Litovského veľkokniežatstva s Poľským kráľovstvom a vytvorenie 

rozlohou najväčšieho európskeho nadnárodného štátu, ktoré tak na takmer štyri storočia 

ovplyvňovalo obyvateľstvo dnešného Bieloruska.35 v tomto období sa bieloruské územie tiež 

stávalo častým terčom útokov Krymských Tatárov36. Istá odlišnosť od stále sa vzmáhajúceho 

a silnejúceho ruského štátu sa prejavila vo viere koncom 16. storočia v roku 1595, kedy 

pravoslávni biskupi prerušili svoje vzťahy s konštantínopolským patriarchom a zverili sa pod 

patronát rímskeho pápeža. Hovoríme o vzniku Uniatskej cirkvi.37 

Všetky tieto faktory sú veľmi dôležité pri odvodzovaní rozdielnosti medzi Rusmi 

a Bielorusmi. Na bieloruské obyvateľstvo vplývala nielen silná katolícka viera, ale aj idey 

monarchii západnej a strednej Európy, ktoré výrazne pozmenili neskorší národný charakter 

a identitu Bielorusov. 

Tri delenia Poľska koncom 18. storočia znamenali pre bieloruské obyvateľstvo 

ocitnutie sa pod patronátom stále silnejšieho Ruského impéria. Cárske Rusko považovalo 

Bielorusko iba za časť svojho Severozápadného kraja, ktorý obývajú ľudia hovoriaci 

ľudovým nárečím. Rovnako všetky znaky individuality boli systematicky odstránené, vrátane 

spomínanej Uniatskej cirkvi, ku ktorej patrila väčšina Bielorusov. Zatiaľ čo zvyškom Európy 

začala lomcovať vlna nacionalizmu, bieloruské ašpirácie ostávali nateraz pochované pod 

silnou rusifikáciou zo strany ruských cárov. Používanie bieloruského jazyka bolo potláčané na 

úkor ruského a katolícki veriaci boli značne znevýhodňovaní oproti pravoslávnym. z toho 

dôvodu množstvo katolíkov radšej konvertovalo na pravoslávnu cirkev. Uniatská cirkev bola 

oficiálne zakázaná v Ruskom impériu v roku 1839 a všetci bieloruskí veriaci tak spadali pod 

                                                 
32 ŠVEC, Luboš, MACURA, Vladimír, ŠTOLL, Pavel. Dějiny Pobaltských zemí. Praha: Nakladatelství Lidové 
noviny, 1996. ISBN 80-7106-154-9. 
33 Nezamieňať s Rusínmi. 
34 Tento jazyk si v Litovskom veľkokniežatstve nakoniec vybudoval status administratívneho jazyka a bol ním 
až do vzniku Republiky oboch národov (Poľska a Litvy).  
35 ZAPRUDNIK, Jan. Belarus: at the Crossroads in History. Boulder: Westview Press, 1993. ISBN 978-0-8133-
1794-6. 
36 Tatári sa usádzali na území Litovského veľkokniežatstva už od začiatku 14. storočia a dodnes na litovsko-
poľsko-bieloruskom pohraničí žijú pozostatky moslimských komunít, ktoré sa súhrne nazývajú tatárski Lipkovia 
(Svanberg, Westerlund, 2015).  
37 NOVIK, Jevgenij, KAČALOV, Igor, NOVIK, Natalija. Istorija Belarusi. s drevnejšich vremen do 2010 g. 
Minsk: Vyšejšaja škola, 2011. ISBN 978-985-06-1917-4. 
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patronát Ruskej ortodoxnej cirkvi. Takisto sa prešlo od používania latinského písma 

k cyrilike.38 

Súčasná koncepcia ponímania Bieloruska a jeho teritória sa po prvý krát objavuje až 

v druhej polovici 19. storočia. Udalosti posledných dvoch storočí rezultovali u bieloruského 

ľudu v silný ruský akcent takmer vo všetkých sférach života, ale jasným signálom rozdielnosti 

medzi Rusmi a Bielorusmi bolo, že Rusko uznalo Bielorusko ako formálne označenie 

teritória.39 Tento malý obrat nastal až zrušením nevoľníctva v roku 1861. 

Už v roku 1862 začal publikovať revolučný vodca Konstanty Kalinowski (biel. Kastuś 

Kalinoǔski) tajné noviny s názvom Sedliacka pravda (biel. Mużyckaja praǔda), v ktorej 

vyzýval Bielorusov k revolte. o dvadsať rokov neskôr sa utvorila bieloruská skupina 

národného hnutia s názvom Ľudová sloboda (biel. Narodňaja Voľja), ktorá vo svojom 

časopise Homon už otvorene hovorila o autonómii Bieloruska. V roku 1902 vznikla prvá 

bieloruská politická strana Bieloruská socialistická strana (biel. Belaruskaja Sacyjalistyčnaja 

Hramada), ktorá sa vzápätí, v roku 1903, premenovala na Bieloruskú revolučnú stranu (biel. 

Belaruskaja revaljucyjnaja hramada). Do konca Prvej svetovej vojny bola táto strana 

ústredným bodom bieloruského kultúrneho a politického života.40 

Oproti historickému vývoju v Strednej Európe v prvých dvoch decéniách 20. storočia, 

bránilo rozvoju bieloruskej identity množstvo faktorov – od počiatočnej spolonizovanej 

miestnej šľachty, cez asimilačnú a centralizačnú politiku Ruského impéria, malé množstvo 

Bielorusov bývajúcich v mestských sídlach, až po zaostalú ekonomiku, absenciu univerzít 

a vysokú negramotnosť. Takisto žiadna z európskych veľmocí nemala záujem na podporovaní 

rozvoja bieloruskej identity tak, ako tomu bolo napríklad na Ukrajine. Ako dôsledok toho, sa 

Bielorusko na európskej scéne na začiatku 20. storočia objavilo ako zaostalý región, ktorý 

nevyvinul dostatočnú angažovanosť v boji za svoju vlastnú nezávislosť po kolapse Ruského 

impéria v roku 1917.41 

Za turbulentného obdobia, ktoré nastalo koncom Prvej svetovej vojny, bola s výraznou 

podporou nemeckých okupačných vojsk, 25. marca 1918, vyhlásená Bieloruská ľudová 

republika42. Jej existencia však trvala iba do 2. januára 1919, kedy sa po odchode Nemcov 

                                                 
38 SOLIK, Martin, FIĽAKOVSKÝ, Ján, BAAR, Vladimír. Belarusian and Ukrainian Autocephalous Orthodox 
Churches and National Identity: Comparison. Politické vedy, 2017, roč. 20, č. 2/2017, s. 116–163. ISSN 1335–
2741. 
39 IOFFE, Grigory. Culture Wars, Soul–Searching, and Belarusian Identity. East European Politics and 
Societies, 2007, roč. 21, č. 2, s. 348–381. ISSN 1533–8371.  
40 ZAPRUDNIK, Jan, 1993. 
41 Rozhovor č. 1 (2015): Rozhovor s bieloruským historikom. Minsk, august 2015. 
42 v literatúre nájdeme aj Bieloruská národná republika. Dnes už funguje iba v exile, pričom jej hlavným centrom 
je New York. Zaujímavosťou je, že v minulosti nemala svoje centrum len v mestách ako Kaunas, Paríž, či 
Toronto, ale v rokoch 1923–1945 sídlila aj v Prahe.  
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chopili vlády komunisti a nahradila ju Bieloruská sovietska socialistická republika. Tá sa však 

zakrátko, 27. februára 1919, spojila s Litvou, kde vznikla opäť krátkotrvajúca Litovsko-

bieloruská sovietska socialistická republika tiež známa pod skratkou „Litbel“.43 

Povojnový chaos a občiansku vojnu v Rusku ešte umocnila vojenská intervencia na 

čele s Poľskom, ktorá v krátkom rozmedzí opäť prekresľovala mapu Bieloruska. Jeho západná 

časť sa stala súčasťou Poľska, a vo východnej časti sa obnovila Bieloruská sovietska 

socialistická republika.44 Vstúpením do ZSSR v roku 1922 sa socialistická časť Bieloruska 

rozšírila o ďalšie gubernie. Čoskoro našlo sovietske Bielorusko v ZSSR značnú podporu 

v rozvoji nielen jeho národnej kultúry, ale aj programu zrýchlenej industrializácie. Založená 

bola Bieloruská štátna univerzita, Inštitút bieloruskej kultúry v Minsku, či Bieloruská štátna 

knižnica. Vlna „belarusizácie“ začala rokom 1924 a pokračovala do konca desaťročia.45 Nič 

to však nemení na fakte, že sa zhruba od roku 1930 komunistická časť Bieloruska, tak ako aj 

iné zväzové republiky, stala obeťou krutých Stalinových čistiek, počas ktorých bola veľká 

časť politickej a kultúrnej elity presídlená, väznená, alebo fyzicky zlikvidovaná. Nemalý 

vplyv na vývoj tohto územia mala aj nútená kolektivizácia.46 

Naproti tomu iný vývoj prebiehal v západnej časti Bieloruska, kde všetky snahy 

o politickú, alebo kultúrnu autonómiu boli potlačované. Poľské autority po získaní 

samostatnosti oscilovali medzi centralizovanou a federalizovanou formou vlády, avšak 

nakoniec prevážil poľský nacionalizmus, a tak nádeje na autonómiu pre východné provincie 

(vojvodstvá) s prevahou bieloruského a ukrajinského obyvateľstva ostali pochované. Tvrdú 

polonizáciu sprevádzalo zatváranie bieloruských škôl, inštitúcií a v náboženskej sfére pokusy 

o rekatolizáciu obyvateľstva.47 Tridsiate roky 20. storočia tak znamenali ako pre západnú, tak 

aj východnú časť Bieloruska pohromu. 

A pohroma pokračovala aj naďalej, keď sa po pakte Molotov-Ribbentrop v roku 1939, 

dostalo pod vplyv Sovietskeho zväzu celé Bielorusko, a to aj vrátane mesta Vilnius, ktoré pre 

Bielorusov predstavovalo ich kultúrne centrum. Po porušení tohto paktu a napadnutí 

Sovietskeho zväzu Treťou ríšou, bolo do konca roku 1941 obsadené Nemcami celé 

Bielorusko. Zaujímavosťou je, že mnoho Bielorusov (zvlášť v západných častiach) okupáciu 

                                                 
43 ORLOV, Vladimir, SAGANOVICH, Gennadz, 2001. 
44 Obyvatelia Bieloruska tak žili v rozmedzí rokov 1917 až 1920 až v piatich štátnych zriadeniach. 
45 MARPLES, David. Belarus: a Denationalized Nation. New York: Routledge, 2012. ISBN 978-1-134-41190-
0. 
46 MARPLES, David. Kuropaty: The Investigation of Stalinist Historical Controversy. Slavic Review, 1994, roč. 
53, č. 2, s. 513–523. ISSN 0037-6779. 
47 MIRONOWICZ, Eugeniusz. Bialorusini i Ukrajincy w polityce obozu pilsuczykowskiego. Bialystok: 
Wydawnictwo Unywersyteckie Trans Humana, 2007. ISBN 978-83-89190-87-1. 
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po Stalinových čistkách skôr privítalo.48 v školách sa namiesto ruštiny opätovne zaviedla 

bieloruština, a takisto vznikla Bieloruská autokefálna ortodoxná cirkev, ktorá nebola závislá 

na Moskovskom patriarcháte.49 Počiatočné nadšenie sa však rýchlo zmenilo potom čo Nemci 

začali vyhladzovať nielen početnú židovskú obec, ale aj samotných Bielorusov. Množstvo 

z nich prebehlo na sovietsku stranu, alebo do partizánskeho odboja. Vo vojne zahynulo 2,29 

milióna obyvateľov Bieloruska (nielen Bielorusov, ale aj Poliakov, Rusov, Židov, a nielen 

v boji, ale najmä ako civilné obete), čo predstavovalo až 25,3 % obyvateľstva.50 Veľká vojna 

za nezávislosť preukázala u Bielorusov nielen veľký zmysel pre patriotizmus, ale zrodila 

takisto hrdinné mýty a historickú pamäť, ktorá je dnes jedným zo základov bieloruskej 

národnej identity.51 

Ďalších štyridsaťpäť rokov sa stal bieloruský národ súčasťou Sovietskeho zväzu ako 

socialistická republika, a aj napriek silnej dominancii Ruska a jeho kultúrneho vplyvu si 

Bielorusi dokázali uchovať množstvo svojich národných rysov. Avšak aj napriek akejsi 

krátkej kultúrnej renesancii zostala bieloruská národná identita stále nejasná. Sovietska anexia 

západných častí Bieloruska takisto nezaznamenala zvýšenú vlnu nacionalizmu a odporu voči 

novému nadriadenému. Sovietska politika ďalej likvidovala akékoľvek nároky na rozvoj 

bieloruskej národnej identity prostredníctvom náboženskej neslobody a všeobecnej 

rusifikácie. Všetky tieto faktory viedli k tomu, že sovietsky nacionalizmus nahradil 

a dostatočne eliminoval ten bieloruský. Koncept „nového sovietskeho človeka“ jednoznačne 

najviac zvíťazil práve v Bielorusku.52 v niektorých ohľadoch však mohlo Bielorusko hovoriť 

o svojej pozícii v Sovietskom zväze ako o privilegovanej. Ako tretia slovanská krajina (po 

Rusku a Ukrajine) mal prvý predseda strany svoje miesto priamo v Sovietskom politbyre 

v Kremli. Bielorusko si získalo reputáciu industriálneho centra, najmä vďaka výrobe 

poľnohospodárskych strojov a mnohí ho videli ako ideálny model socialistického systému. 

Samotný zánik Sovietskeho zväzu nebol jednorazovým procesom, ktorý začal v roku 

1989, ale predchádzala mu značná séria udalostí, ktoré sa znásobili nástupom Michaila 

Gorbačova za generálneho tajomníka KSSZ. Postupom času silneli hlasy v jednotlivých 

republikách na väčšej nezávislosti od Sovietskeho zväzu. Tieto hlasy prichádzali najmä 

z Pobaltských štátov, ale určitá vlna nacionalizmu a rebélie sa objavovala aj na Ukrajine, 

                                                 
48 Rozhovor č. 2 (2015): Rozhovor s historikom pôsobiacim na Štátnej univerzite v Polocku. Minsk, august 
2015. 
49 SOLIK, Martin, FIĽAKOVSKÝ, Ján, BAAR, Vladimír, 2017. 
50 ERLICHMAN, Vadim. Potery narodonaselenija v XX. veke. Spravočnik. Moskva: Russkaja Panorama, 2004. 
ISBN 5-93165-107-1. 
51 MARPLES, David. Our Glorious Past. Lukashenka´s Belarus and the Great Patriotic War. Stuttgart: ibidem–
Verlag, 2014. ISBN 978-3-8382-0574-8. 
52 TSYGANKOV, Andrei, 2001. 
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v Moldavsku, Gruzínsku, Arménsku a Azerbajdžane. Naopak neaktívne sa prejavovali 

jednotlivé spoločnosti v stredoázijských republikách a najmä v Bielorusku. Týmto štátom 

vyhovoval starý systém najmä z hľadiska ekonomického i hospodárskeho, kvôli ich veľkej 

závislosti od Ruska.53 

Po zániku ZSSR sa Bielorusko, podobne ako ostatné nástupnícke štáty, ocitlo 

v hlbokej ekonomickej kríze. No napriek tomu sa nové elity znovu pokúsili o oživenie 

národnej kultúry a identity. Ako už bolo naznačené, so začiatkom perestrojky bolo úsilie 

Bielorusov o budovanie samostatného národa v porovnaní s ostatnými republikami veľmi 

malé. Ich historická skúsenosť so samostatnosťou bola veľmi krátka na to, aby sa tu 

adaptovala s tým spojená historická pamäť. Ešte v jeseni 1988 vzniklo politické hnutie 

Bieloruský ľudový front, ktoré predstavovali najmä skupiny intelektuálnych elít na čele 

s historikom Zianonom Pazniakom. Spoločne sa zasadzovali najmä o „znovuzrodenie“ 

samostatného bieloruského národa s historickými tradíciami. Pri „rekonštrukcii“ bieloruskej 

národnej identity sa opierali o hľadanie „stratenej“ histórie z predimperiálneho obdobia, kde 

hľadali svoju „zlatú éru“ a funkčnú minulosť, na ktorej sa snažili legitimizovať svoj 

novovzniknutý štát.54 Bieloruský jazyk sa stal jediným oficiálnym jazykom krajiny a učenie 

o predsovietskom Bielorusku sa stalo hlavnou témou vedeckého aj nevedeckého diskurzu. 

Obrovský bankrot vízii nastal po nástupe Alexandra Lukašenka k moci v roku 1995, ktorý 

trvá dodnes. 

Psychologická dimenzia národnej identity v Bielorusku 

Na rozdiel od iných postsovietskych krajín, v Bielorusku neprebehol proces prechodu od 

komunistickej krajiny ku národne uvedomelému a demokratickému štátu tak jednoducho. 

Elena Korosteleva hovorí o „paradoxoch demokracie“ a „paradoxoch bieloruskej identity“, 

ktoré sú charakteristické pre národný charakter Bielorusov.55 v prvom rade je to pomalý 

prechod k sociálnym a ekonomický zmenám, alebo slabá masová podpora nacionálne ladenej 

opozície. Na rozdiel od boja za liberálne slobody dnes Bielorusi uprednostňujú sociálnu 

a ekonomickú stabilitu. Vytvorili sa tu preto dva nosné koncepty bieloruskej národnej idei, 

ktoré sú zároveň antagonistické. Tieto dva koncepty sú zároveň kameňom úrazu pri dvoch 

súperiacich stranách. Zástancami prvého konceptu sú prívrženci súčasného režimu, ktorí sa 

                                                 
53 MEDVEDEV, Roj. Sovetskij Sojuz: Poslednie Gody Žizni. Moskva: Izdateľstvo Vremja, 2006. ISBN 978-5-
9691-0859-2. 
54 SAVCHENKO, Andrew. Belarus – a Perpetual Borderland. Leiden: Brill, 2009. ISBN 978-90-474-2794-0. 
55 KOROSTELEVA, Elena, LAWSON, Colin, MARSH, Rosalind. Introduction Paradoxes of Democratization 
in Post-communist Belarus. In: KOROSTELEVA, Elena, LAWSON, Colin, MARSH, Rosalind (eds.). 
Contemporary Belarus. Between Democracy and Dictatorship. New York: RoutledgeCurzon, 2003. s. 1–20. 
ISBN 978-1-135-78948-0. 
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riadia „oficiálnym“ smerom a na druhej strane spektra stojí opozícia so svojou 

„nacionalistickou“ predstavou o bieloruskom národe.56 

Je mnoho rysov, na základe ktorých sa tieto dva smery57 odlišujú. V psychologickej 

dimenzii je to v prvom rade samotné vnímanie národa. Zatiaľ čo nacionalistický prúd zastáva 

tradičnú etno-nacionálnu teóriu, kde národ tvorí skupina ľudí, ktorá má spoločné národné 

vedomie a hovorí domácim jazykom, zástancovia oficiálneho prúdu hovoria o jednom 

bieloruskom obyvateľstve, bez ohľadu na úroveň vedomia, alebo používanom jazyku. Tieto 

prúdy ďalej rozdeľuje (aj v psychologickej dimenzii) postoj k používaniu národného jazyka58, 

kde jedna strana (nacionalistická) je za striktné používanie bieloruského jazyka, zatiaľ čo 

druhá strana (oficiálna), vníma jazyk iba ako prostriedok komunikácie, a nie ako jeden 

z hlavných atribútov národnej identity. Veľmi dôležitou a kontroverznou témou medzi dvoma 

súperiacimi prúdmi, je aj vnímanie sovietskeho dedičstva. Nacionalistický prúd toto dedičstvo 

vníma ako „brzdu“ v ďalšom rozvoji, zatiaľ čo oficiálny prúd ho vníma ako vhodný zdroj 

pozitívnych myšlienok, ktoré by mali prijať do budúcnosti.59 Rozdielnosť sa dá vysledovať aj 

v zavádzaní jednotlivých smerov do praxe. „Nacionalistický“ smer sa snažil zaviesť prvky 

národnej identity, po prevzatí moci Bieloruským ľudovým frontom, rýchlo do praxe. Naopak 

dnes už oficiálny (Lukašenkov) smer umožnil tomuto procesu spontánnu dynamiku. 

Názorová odlišnosť v psychologickej dimenzii sa prejavuje aj v používaní národných 

symbolov. Po zániku Sovietskeho zväzu boli v Bielorusku vzkriesené národné symboly 

z predsovietskeho obdobia – vlajka s troma horizontálnymi pruhmi, kde horný a spodný pruh 

je v bielej farbe a uprostred pruh červenej farby, a znak s názvom Pahoňa (Pagónja/Паго́ня) 

zobrazujúci obrneného rytiera na koni. Dnes sú tieto symboly v krajine zakázané, pretože 

podľa „oficiálneho“ smeru boli používané počas Druhej svetovej vojny kolaborujúcimi 

organizáciami s nacistickým Nemeckom.60 Naopak referendom z roku 1995 boli tieto 

symboly zmenené za symboly zo sovietskej éry, z ktorých zmizli iba kosák a kladivo. 

Symboly z obdobia rokov 1991 až 1995 sú dnes znakmi „nacionalistického“ smeru na čele 

s politickou opozíciou a časťou bieloruskej diaspóry. 

„Oficiálny“ smer má podporu nielen v štátnych médiách, ale aj v školských 

učebniciach, kde stavia hlavne na prvku vlastenectva resp. patriotizmu. Vo svojom výklade 

                                                 
56 BEKUS, Nelly, 2010. 
57 v literatúre nájdeme aj termíny školy, diskurzy, naratívy. 
58 k jazyku viac v časti Kultúrna dimenzia v Bielorusku.  
59 TITARENKO, Larissa. Post–Soviet Belarus: The Transformation of National Identity. International Studies, 
2011a, roč. 13, č. 1, s. 11–21. ISSN 0020-8817. 
60 BYLINA, Vadzim. White-Red-White Flag: The True Belarusian Symbol or a Sign of the Opposition? [online] 
BelarusDigest [cit. 2018-03-20]. Dostupné na internete: https://belarusdigest.com/story/white-red-white-flag-the-
true-belarusian-symbol-or-a-sign-of-the-opposition/  
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vlastenectva tu do popredia vystupujú tradičné črty bieloruského charakteru, ako sú tolerancia 

a pohostinnosť, a tiež rysy, ktoré vznikli v sovietskej minulosti – láske k vlasti, hrdosť na 

svoju minulosť, či internacionalizmus. Sú to práve všetci obyvatelia Bieloruska, ktorí sú 

zjednocujúcim prvkom národnej identity.61 Súčasní Bielorusi sú v „oficiálnom“ smere 

vykresľovaní ako hrdinský národ, ktorý tvrdo pracuje na budovaní prosperujúcej krajiny. Táto 

vzbudzovaná hrdosť vytvára dobrý základ pre silné národné sebauvedomenie obyvateľstva. 

V rámci tohto ideálneho modelu je bieloruský ľud koncipovaný ako homogénna jednotka, 

v rámci ktorej sú všetci jej členovia (bez ohľadu na etnickú príslušnosť, jazyk, náboženstvo) 

dobrými pracovníkmi, ktorí dodržujú zákony a ctia sovietsku minulosť krajiny.62  

„Oficiálnemu“ smeru oponuje „nacionalistický“ smer, ktorý v minulosti 

reprezentovala najmä politická strana Bieloruský ľudový front, ktorá sa pretransformovala 

dnes do strany BNF (biel. Partyja BNF), alebo ďalšia strana Konzervatívna kresťanská strana 

BNF (biel. Kanservatyuna-Chryscijanskaja Partyja – BNF). V médiách tento smer 

predstavujú tiež noviny Naša Niva, alebo Svaboda, za ktorými stoja mnohí bieloruskí 

intelektuáli, ako napr. Vladimir Orlov, Mikola Jermalovič, či Vasiľ Bykau. V psychologickej 

dimenzii národného vedomia sa orientujú najmä na bieloruský jazyk a bieloruskú etnicitu, 

ktorú zastupujú najmä kultúrne symboly (folklór). Dôležitá tu je historická úloha mesta 

Vilnius, ktoré pred II. svetovou vojnou predstavovalo centrum bieloruskej inteligencie.63  

Z politologického hľadiska sa tento smer opiera o antikomunizmus, antikolonializmus 

a nacionalizmus. Opozícia buduje obraz národa v upriamovaní pozornosti na pocit národnej 

spolupatričnosti a uvedomenia si svojej národnej jedinečnosti, ktorý sa podobne ako u väčšiny 

európskych národov najviac začína prejavovať v turbulentnom 19. storočí. Nositeľmi novo 

vytvárajúcej sa psychologickej dimenzie, boli v tomto období spisovatelia, básnici, či literáti, 

ktorých môžeme označiť súhrnným názvom národní buditelia. Spočiatku bola v Bielorusku 

budovaná najmä katolíckymi intelektuálmi. Nárast etnického, alebo národného povedomia bol 

na začiatku 19. storočia pre každého úplne novou skúsenosťou. Idea vlastnej bieloruskej 

identity sa prvýkrát objavuje v prácach profesorov na univerzite vo Vilniuse Jana 

Barščeuského (v poľskej literatúre Jan Barszczewski) a Jana Čačota (poľ. Jan Czeczot), ktorý 

ešte používali poľský jazyk.64 Na ich základoch začal stavať Vincent Dunin-Marcinkevič, 

                                                 
61 Rozhovor č. 3 (2015): Rozhovor s akademikom pôsobiacim na Bieloruskej štátnej univerzite. Minsk, august 
2015. 
62 TITARENKO, Larissa, 2011a. 
63 RUDLING, Per Anders. “Unhappy Is a Person Who HAS No Motherland”: National Ideology and History 
Writing in Lukashenka´s Belarus. In: FEDOR, Julie, Kangaspuro, Markku, LASSILA, Jussi, ZHURZHENKO, 
Tatiana (eds.). War and Memory in Russia, Ukraine and Belarus. London: Palgrave Macmillan, 2017, s. 71–106. 
ISBN 978-3-319-66523-8. 
64 ORLOV, Vladimir, SAGANOVICH, Gennadz, 2001. 
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ktorý s ďalšími spolupracovníkmi na základe prepojenia výskumu folklóru, dovtedajšej 

literatúry a oficiálnych dokumentov Litovského veľkovojvodstva, došli k záveru, že Bielorusi 

majú rovnaké právo na zdedenie kultúrno-historického dedičstva Litovského kniežatstva ako 

majú Poliaci, alebo Litovčania. Táto idea bola neskôr upravená básnikom Francyšakom 

Bahuševičom, ktorý v roku 1891 apeloval na svojich krajanov, aby sa uznali za Bielorusov 

a ich krajinu nazvali Bielorusko.65,66 Je však nutné podotknúť, že „oficiálny“ vládny smer 

nespochybňuje obdobie „národného prebúdzania sa“ druhej polovice 19. storočia. Iba na jeho 

úkor vyzdvihuje sovietsku minulosť, na ktorej základoch chce teraz stavať.67 

Teritoriálna dimenzia 

Napriek tomu, že teritoriálna dimenzia je u Bielorusov jedna z najdôležitejších, zároveň je aj 

jednou z najťažšie uchopiteľných. Podstatnou črtou Bielorusov totiž bola dlhotrvajúca 

absencia zemepisného názvu, ktorý by bol vnímaný ako znak ich kolektívnej identity. Názvy 

„Bielorusko“, alebo „bieloruský“ sa u väčšiny obyvateľov ustálili až po vzniku Bieloruskej 

sovietskej socialistickej republiky v roku 1920.68 Termín „Biela Rus“ (lat. Ruthenia Alba) sa 

v stredovekých kronikách začal objavovať až koncom 14.storočia, pričom pôvod nie je 

celkom jasný. Mala predstavovať územie nachádzajúce sa medzi historickým územím 

Livónska a Moskovským veľkokniežatstvom, pričom zahŕňala mestá Polotsk, Vitebsk, či 

Mogilev. 

Teritoriálna dimenzia, ktorú nadnesene charakterizuje aj láska k vlasti, alebo 

uvedomenie si svojho regiónu sa tiež odráža v kultúrnom dedičstve, ktoré tu ponechali 

národní umelci. Jedným z najdôležitejších diel, ktoré charakterizuje bieloruské teritórium je 

hra Tuteišja, ktorú v roku 1922 napísal spisovateľ Yanka Kupala. V tejto hre presne opisuje 

ráz a krásy bieloruskej krajiny. Táto hra je pre Bielorusov tak výnimočná, že termín 

„tuteišja“ sa v ich terminológii usadil ako vyjadrenie existencie bieloruského obyvateľstva na 

svojom teritóriu. Voľne by sa dal tento termín preložiť ako „miestni“, alebo „lokálni“ 

obyvatelia. Tento pojem sa stal takisto symbolom nesúhlasu so silnou rusifikáciou zo strany 

Lukašenkovej vlády.69 

                                                 
65 ZAPRUDNIK, Jan. The Historical Dictionary of Belarus. Lanham: Scarecrow Press, 1998. ISBN 978-0-8108-
3449-1. 
66 ARMOUR, Ian. a History of Eastern Europe 1740–1918. Empires, Nations and Modernisation. London: 
Bloomsbury Academic, 2012. ISBN 978-1-84966-488-2. 
67 Rozhovor č. 4 (2015): Rozhovor s predstaviteľom/sympatizantom oficiálneho vládneho diskurzu. Minsk, 
august 2015. 
68 IOFFE, Grigory. Understanding Belarus: Belarusian Identity. Europe–Asia Studies, 2003, roč. 55, č. 8, s. 
1241–1272. ISSN 1465–3427. 
69 BEKUS, Nelly, 2010. 
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Turbulentným historickým vývojom sa teritórium Bieloruska vzhľadom na nároky 

mocností často menilo. Do dnešnej podoby sa ustálilo až v 20. storočí. Významnú 

geografickú polohu sa snaží využívať aj Alexander Lukašenko vo svojej multi-vektorovej 

politike. Avšak v prípade vzťahu národnej identity a teritória je nutné zachovať rázne 

stanovisko, čo je opäť kameňom úrazu v jednotlivých národno-identifikačných smeroch. 

„Nacionalistická“ škola zažívala svoj najväčší rozkvet v prvej polovici 90.tych rokov, kedy sa 

snažila zakotviť a legitimizovať bieloruské územie cez vydávanie historických prác 

potvrdzujúcich dlhoročnú históriu Bielorusov.70 Historici začali vydávať práce, podľa ktorých 

malo historické územie Bieloruska bližšie konexie s európskymi národmi, a na druhej strane 

spochybňovali historický vplyv Ruska, kvôli jeho dobyvačnej politike. Príkladom takýchto 

prác môže byť Orlov, Saganovich (2001)71, Dounar-Zapoľskij (2014)72, Saganovich (199573, 

200174), alebo Šybeka (2003)75. Kvôli ruskej koloniálnej politike v jeho pohraničných 

oblastiach bolo bieloruské územie marginalizované a nedostatočne rozvinuté, bieloruská 

kultúra bola potláčaná, rovnako ako aj národná identita.76 

Politická opozícia v súčasnosti nepokladá otázku teritória za dôležitú, a skôr sa 

zaoberá orientáciou Bieloruska v medzinárodných vzťahoch, kde jednoznačne zastáva 

orientáciu na Európsku úniu. z času na čas zaznieva požiadavka na ruský Smolenský región, 

ktorý bol pôvodne osídlený bieloruským obyvateľstvom. Je však nutné dodať, že tieto 

požiadavky majú skôr rétorický charakter a neexistuje žiaden politický program, ktorý by si 

toto územie nárokoval.77 

V opozícii k „nacionalistickej“ škole stojí „oficiálna“ vládna škola, ktorej vyčlenenie 

hraníc štátu vyhovuje a pridržiava sa tak statusu quo. Snaží sa vystupovať priateľsky voči 

susedným štátom, čo v medzinárodných vzťahoch pramení v tzv. multi-vektorovú politiku, 

avšak často sa pridržiava Ruska, v ktorom vidí svojho „veľkého brata“. Akademické práce, 

                                                 
70 Príkladom môže byť vydanie knihy Krátky náčrt histórie Bieloruska (biel. Karotki narys gistoryi Belarusi) 
známeho historika zo začiatku 20.teho storočia Vsevoloda Ignatovskeho (biel. Usevalad Ignatoǔcki), ktorej 
cieľom bolo ilustrovať usadenie sa slovanských kmeňov na dnešnom bieloruskom území a stanoviť tak právo 
Bielorusov na toto teritórium.  
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Buduchynia, 2011.  
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75 ŠYBEKA, Zachar. Narys gystoryi Belarusi (1795–2002). Minsk: Encyklapedyks, 2003. ISBN 985-6599-43-1. 
76 BOBKOV, Vladimir. Belarus v geopolitičeskom izmerenii. Belaruskaja Dumka, 2010, č. 6, s. 48–53. ISSN 
0023-3102. 
77 Rozhovor č. 5 (2017): Rozhovor s akademikom pôsobiacim na Munk School of Global Affairs, University of 
Toronto. Toronto, júl 2017. 
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ktoré podporujú tento „oficiálny“ smer majú skôr historický charakter, napr. Jermalovič 

(2000)78, alebo Ulachovič (2001)79. 

Okrem týchto dvoch hlavných smerov môžeme v rámci teritoriálnej dimenzie 

identifikovať ešte dva vedľajšie, ktoré sú spojené s dvoma najväčšími minoritami 

v Bielorusku – s Rusmi a Poliakmi. Tieto minority tvorili podľa posledného cenzu v roku 

2009, 8,3 % resp. 3,1 % všetkého obyvateľstva.80 Zatiaľ čo časť ruského obyvateľstva 

zdôrazňuje, že bieloruské územie patrí na základe historického vývoja do Ruska, časť 

Poliakov naopak tvrdí, že západné časti krajiny patria Poľsku. Opäť je však nutné dodať, že 

tieto hlasy sú marginálne a bieloruský ľud vníma svoju krajinu skôr ako multi-etnický (resp. 

multi-kultúrny) štát.81  

Historická dimenzia 

Historická dimenzia sa zdá byť v mnohých ohľadoch pre Bielorusov nenaplnená, keďže 

neexistovali vo vlastnom dlhotrvajúcom štáte. Ako sme už naznačili v teoretickom 

vymedzení, krátka existencia štátnosti nie je prekážkou k naplneniu historickej dimenzie. 

Zvlášť keď bieloruský národ (resp. etnická skupina) existovali po boku s inými národmi 

v rôznych štátnych zriadeniach. Od Litovského veľkokniežatstva, cez Poľsko-Litovskú úniu 

po cárske Rusko a Sovietsky zväz, patrilo Bielorusom vždy svoje miesto v dejinách týchto 

štátnych zriadení.82 Problematicky vyvstáva až interpretácia hlavných dvoch smerov, ktoré 

nespochybňujú žiadnu časť dejín bieloruského územia, avšak odlišne k ním pristupujú. 

Oficiálny vládny koncept dejín výrazne vyzdvihuje ruský vplyv na bieloruskú históriu, a to od 

spomínaného raného Ruského štátu a jeho vplyvu pravoslávia, cez osvietenské reformy 

Ruského impéria, až po víťazstvo Sovietskeho zväzu v Druhej svetovej vojne a nasledujúcej 

vlne zvyšovania životnej úrovne druhej polovice 20. storočia. Naopak negatívne hodnotí 

vplyv západných elementov (Litovského veľkokniežatstva, Poľsko-litovskej únie).83 Naopak 

opozičný „nacionalistický“ smer práve vyzdvihuje obdobia raného novoveku, kde dokonca 

pôsobenie Bielorusov v Litovskom veľkokniežatstve považuje za kľúčové v odlišnosti od 
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https://web.archive.org/web/20110706163803/http://belstat.gov.by/homep/en/census/2009/main.php 
81 TITARENKO, Larissa. Belarus – a Land Of Multiculturalism? Pogranicze, Studia Spoleczne. 2011b, roč. 18, 
s. 180–198. ISSN 1230-2392. 
82 ZAPRUDNIK, Jan, 1998. 
83 Rozhovor č. 6 (2015): Rozhovor s historikom pôsobiacim na Bieloruskej štátnej univerzite. Minsk, august 
2015. 
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ostatných východných Slovanov. Za jedinečnú udalosť považuje zrod Uniatskej cirkvi, 

a naopak zabratie bieloruského územia Ruským impériom vníma ako okupáciu.84 

Moderné národy vyžadujú pre svoju existenciu mýty o minulosti. V prípade Bieloruska 

sa však už dlhodobo vedú diskusie o pôvode Bielorusov. „Oficiálna“ škola síce považuje 

Rusko a Bielorusko za súčasť Európy, avšak iba spolu, a nevie si predstaviť Bielorusko 

v rámci európskych dejín bez Ruska. Verí, že všetky tri východoslovanské kmene (Rusi, 

Bielorusi, Ukrajinci) majú svoj pôvod v Kyjevskej Rusi, z ktorej sa neskôr, po mongolskom 

vpáde začali deliť na oddelené národnosti. Pritom je nutné poznamenať, že Rusi mali 

v Kyjevskej Rusi oproti iným etnikám vedúce postavenie. Opozičná „nacionalistická“ škola 

naopak odmieta akúkoľvek úlohu Rusov ako „starších bratov“ resp. ako titulárny národ po 

Kyjevskej Rusi a všetky tri východoslovanské národy vidí ako rovnocenné nástupnícke 

národy.85 „Nacionalistický“ prúd hľadá obraz svojej minulosti v Litovskom veľkokniežatstve, 

kde práve historickú etapu 16. storočia považuje za „Zlaté obdobie“ svojej histórie86.87 

Dôležitú úlohu v tomto prúde hrá aj činnosť národných umelcov, buditeľov, maliarov, 

spisovateľov, alebo humanistov. Za najväčších sa v Bielorusku považujú polyhistor Francysk 

Skaryna (biel. Francyšak Skaryna), národný hrdina Tadeusz Kościuszko (biel. Tadeusz 

Kasciuszka), alebo spisovateľ Vincent Dunin-Marcinkievič (biel. Vincent Dunin-

Marcinkevič), ktorý okrem svojej činnosti dbali aj na zdôraznenie svojho bieloruského 

pôvodu. 

Samotná Lukašenkova vláda sa v mytológii obmedzuje iba na sovietske obdobie, kde 

ešte navyše vynecháva dôležité formačné obdobie Litovského veľkokniežatstva, ako aj 

obdobie poľskej vlády.88 Dôležitý akcent sa kladie na symboliku Veľkej vlasteneckej vojny, 

kde pretrvávanie a glorifikovanie mýtu bieloruských partizánov znamená, že moderný štát je 

stotožňovaný najmä s vojenským úsilím proti nacistickej okupácii. Významným medzníkom, 

kedy Lukašenko stotožnil hrdinské činy Veľkej vlasteneckej vojny s legitimitou národného 

štátu Bielorusov bol rok 2003. V tomto roku vládne orgány nariadili povinnú výučbu histórie 

Veľkej vlasteneckej vojny všetkým stredným a vysokým školám.89 Aj napriek tomu, že mýtus 

Veľkej vlasteneckej vojny je najexponovanejšou časťou bieloruskej národnej identity 
                                                 
84 Rozhovor č. 7 (2015): Rozhovor s analytikom think tanku Ostrogorski centre. Minsk, august 2015. 
85 KUZIO, Taras. History, Memory and Nation Building in the Post-Soviet Colonial Space. Nationalities Papers, 
2002, roč. 30, č. 2, s. 241–264. ISSN 0090-3923. 
86 v odborných kruhoch sa stále vedú diskusie o tom, či Bielorusi môžu považovať Litovské veľkokniežatstvo za 
právoplatného dlhovekého predchodcu dnešného Bieloruska. Je však isté, že hovorovým jazykom Litovského 
veľkokniežatstva v období pred silnou polonizáciou, bola stará bieloruština. 
87 ORLOV, Vladimir, SAGANOVICH, Gennadz, 2001. 
88 MARPLES, David. Are There Belarusians in Belarus? In: BULHAKAU, Valer (eds.). The Geopolitical Place 
of Belarus in Europe and the World. Warsaw: Dom Wydawniczy Elipsa, 2006. s. 175–181. ISBN 978-83-60694-
03-9. 
89 MARPLES, David, 2014. 
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z pohľadu Alexandra Lukašenka, zároveň sa tu zakrývajú dva podstatné fakty. Prvým je 

zakrývanie (resp. neotváranie témy) Stalinovho režimu, kde pakt s nacistickým Nemeckom 

pôsobil ako katalyzátor vzniku Druhej svetovej vojny, a za druhé, je to samotná činnosť 

bieloruského, protifašistického partizánskeho odboja, ktorý nie vždy pôsobil priaznivo na 

bieloruských civilistov90.91,92  

Kultúrna dimenzia 

Kultúrna dimenzia je rozdelená do mnohých častí. Najviac ju charakterizuje národný 

jazyk, náboženstvo, či folklór. Ako už bolo spomenuté, od roku 1991, sa bieloruský jazyk 

opäť dostal do povinnej školskej výučby, do administratívy a všetkých ostatných sfér 

spoločnosti. Bieloruský ľudový front bol v presadzovaní bieloruského jazyka tak tvrdý, že už 

od začiatku bol striktne proti bilingválnej edukácii a naopak podporoval nový, moderný 

vyučovací systém od materských škôl až po univerzity, ktorý by mal byť nedotknutý 

akoukoľvek ideológiou. Dôraz sa mal klásť na výučbu národnej histórie a jazyka.93 

Škrt v belarusizácii obyvateľstva napokon uskutočnil novozvolený prezident 

Alexander Lukašenko, ktorý v máji 1995 vyhlásil referendum, v ktorom jednou z otázok bolo: 

„Súhlasíte so zrovnoprávnením ruského jazyka s jazykom bieloruským?“ Pri 64,8% účasti 

voličov sa 86,8 % vyjadrilo za zrovnoprávnenie týchto dvoch jazykov.94 Kontroverzné 

referendum tak ukázalo, aký je záujem používať národný jazyk a aj vďaka podpore zo strany 

štátu sa v podstate dodnes teší väčšej popularite ruština. Napriek tomu, že bieloruština 

a ruština sú v Bielorusku z hľadiska práva na rovnakej úrovni, v bežnej komunikácii sa 

používa hlavne ruština resp. zmiešanina týchto dvoch jazykov trasjanka. V roku 1999 sa 

v Bielorusku uskutočnil prvý cenzus od vzniku samostatnosti, v ktorom sa 81,2 % 

obyvateľstva identifikovalo ako Bielorusi, zatiaľ čo za Rusov sa považovalo 11,4 % 

obyvateľstva a za Poliakov 3,9 % obyvateľstva. Posledný cenzus v roku 2009 ukázal, že za 

Bielorusov sa považuje 83,7 %, Rusov 8,3 % a Poliakov 3,1 % obyvateľstva. Protichodné 

výsledky cenzu vyšli v otázke používaného jazyka v domácom prostredí. V roku 1999, iba 

36,7 % všetkých obyvateľov Bieloruska hovorilo doma bieloruským jazykom a 62,8 % 

                                                 
90 Zaznamenané sú aj prepady a okrádanie bieloruského obyvateľstva samotnými bieloruskými partizánmi 
(Marples, 2014). 
91 RUDLING, Per Anders, 2017. 
92 WILSON, Andrew. Belarus. The Last Dictatorship in Europe. New Haven and London: Yale University 
Press, 2011. ISBN 978-0-300-13435-3. 
93 MARPLES, David. Belarus: From Soviet Rule to Nuclear Catastrophe. London: Macmillan Press, 1996. ISBN 
978-0-230-37831-5. 
94 MOSER, Michael. Language Policy and the Discourse on Languages in Ukraine Under President Viktor 
Yanukovich (25. February 2010 – 28. October 2012). Stuttgart: ibidem–Verlag, 2014. ISBN 978-3-8382-6497-
4. 
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hovorilo jazykom ruským. V roku 2009 sa rozdiel ešte viac zväčšil a len 23 % všetkých 

obyvateľov používalo bieloruštinu v domácom prostredí, zatiaľ čo ruštinu až 70 %.95,96 Je 

nutné podotknúť, že čísla cenzu sú do istej miery skreslené, pretože nepredpokladal existenciu 

trasjanky, a teda je veľká pravdepodobnosť, že najpoužívanejším jazykom v domácnosti 

v Bielorusku je práve trasjanka, a nie čistá ruština, či na druhom mieste bieloruština.97 

Hlavným problémom jazyka v Bielorusku je jeho extrémne spolitizovanie. 

Identifikácia s niektorým jazykom okamžite znamená politické klasifikovanie. Ruština je stále 

vnímaná ako úradný jazyk, zatiaľ čo bieloruština je vnímaná ako jazyk politickej a kultúrnej 

opozície. „Oficiálny“ smer, ktorý presadzuje ruštinu v oficiálnom styku musí byť chápaný 

ako politický zámer prezidenta Lukašenka. V polovici 90-tych rokov sa dokonca uvažovalo 

o splynutí Bieloruska a Ruska v jeden štát (tzv. projekt Sojuznoe Gosudarstvo Rossii 

i Belarusi, rus. Союзное государство России и Беларуси), pričom by mal Lukašenko veľmi 

blízko k tomu stať sa aj hlavou destabilizovaného Ruska.98 Aj kvôli tomu bolo v krajine 

referendum o legitimizovaní ruštiny. 

Okrem jazyka hrá dôležitú úlohu v národnej identite aj náboženstvo. Pohľad na 

demografiu relígií v Bielorusku dáva tušiť, že krajina, ktorá je stále spájaná s diktátorským 

režimom, je kultúrne, či spoločensky veľmi pestrá. Pri počte zhruba 9,5 milióna obyvateľov 

sa 48,3 % obyvateľov považuje za veriacich Bieloruskej ortodoxnej cirkvi, 41,1 % je 

neveriacich, 7,1 % je katolíkov a 3,5 % tvoria spolu ostatné cirkvi a viery, ako napr. 

protestanti – medzi nimi baptisti, luteráni, či adventisti, alebo aj komunity moslimov a židov. 

Ak by sme tento počet percentuálne prerátali iba na čisto veriacich obyvateľov, tak veriaci 

ortodoxnej cirkvi tvoria až 78,8 % tohto počtu, katolíci 11,1 % a protestantské komunity iba 

0,7 % všetkých veriacich.99 

Tieto čísla a percentá sú však do istej miery iba relatívnymi ukazovateľmi. Podľa 

posledného prieskumu agentúry IISEPS vykazuje akási „miera zbožnosti“ opačný trend. 

Zatiaľ čo prevažná väčšina veriacich ortodoxnej cirkvi navštevuje kostol a bohoslužby iba 

niekoľkokrát za rok, alebo nechodí doň vôbec, naopak veriaci katolíckej cirkvi sú v miere 

                                                 
95 WOOLHISER, Curt. The Russian Language in Belarus: Language Use, Speaker Identities and Metalinguistic 
Discourse. In: RYAZANOVA-CLARKE, Lara. The Russian Language Outside the Nation. Edinburgh: 
Edinburgh University Press, 2014. s. 81–116. ISBN 978-0-7486-6845-8. 
96 EBERHARDT, Piotr. Ethnic Groups and Population Changes in Twentieth-Century. Central Eastern-Europe. 
History, Data and Analysis. London and New York: Routledge, 2003. ISBN 978-0-7656-0665-5. 
97 Rozhovor č. 8 (2017): Rozhovor s profesorom súdobej histórie post-sovietskych krajín na University of 
Alberta. Edmonton, august 2017. 
98 VASILYEVA, Natalia, LAGUTINA, Maria. The Russian Project of Euroasian Integration. London: 
Lexington Books, 2016. ISBN 978-1-4985-2564-0. 
99 MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF BELARUS. Religion and Denominations in 
the Republic of Belarus. [online]. [cit. 2018-03-11]. Dostupné na internete: 
http://www.mfa.gov.by/upload/pdf/religion_eng.pdf 
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zbožnosti na vyššej úrovni a protestanti sú v tomto ukazovateli na úplne najvyššej úrovni. Až 

63,3 % veriacich protestantov navštevuje bohoslužby najmenej raz za týždeň.100 

Aj napriek tomu, že žiadna z týchto cirkví vyložene nezastáva zásadný politický názor, 

alebo sa snaží priamo neurčovať smerovanie národnej identity, často to robia nepriamo, a to 

prostredníctvom používania ruského, či bieloruského jazyka, ale niekedy aj samotnými 

vyhláseniami na bohoslužbách. Nepriamo ovplyvňujú určovanie národnej identity aj samotní 

veriaci, ktorí ako svoj štít často využívajú cirkev, ktorej sú príslušníkmi. 

Pri ortodoxnej cirkvi, ktorá je najrozšírenejšia môžeme sledovať akési dva prúdy 

v nazeraní na národnú identitu. Prvý prúd tvoria tzv. rusocentristi, ktorí sa nechcú vzdať 

prirodzeného a už tradičného podriadenia sa moskovskému centru. Hlavnými znakmi 

sebaidentifikácie cirkvi, ale aj veriacich sú poslušnosť voči autorite, potreba mať silného 

vodcu, ktorá sa premieta až do jeho heroizovania, kde každý prejav sebarealizácie, či už 

v náboženstve, umení, kultúre, literatúre, alebo vede, by mal byť obmedzovaný a vzatý pod 

prísnu kontrolu lídra. V otázke používania bohoslužobného jazyka sa striktne pridržiavajú 

ruštiny.101 

Druhý prúd tvoria tzv. autokefalisti, z ktorých väčšina pochádza zo západných častí 

Bieloruska, kde sa najviac hovorí bieloruským jazykom, ktorý považujú za svoj rodný, a preto 

sa odmietajú vzdať jeho používania. Takisto požadujú väčšiu nezávislosť od moskovského 

patriarchátu s cieľom viac „belarusionizovať“ cirkev. Hlasy tohto krídla však ostávajú 

u duchovných a politických elít nevypočuté a ich snahy sú v úzadí iných problémov cirkvi.102 

Bieloruská ortodoxná cirkev sa však teší obrovskej popularite a podpore aj u štátnych 

predstaviteľov. Sám Lukašenko vyhlásil: „Bieloruský štát považuje pravoslávnu cirkev za 

hlavnú ideologickú silu národa a nikdy sme sa od cirkvi neoddelili, pretože štát a cirkev sa 

zaviazali k rovnakému cieľu“.103 

Opačné hodnotové, národno-identifikačné a ideologické smerovanie sledujeme 

u katolíckej cirkvi, ktorá sa však takisto teší podpore zo strany štátu. Podľa štatistiky 

Konferencie katolíckych biskupov Bieloruska žije v Bielorusku 1 402 605 rímsko-katolíckych 

veriacich, pričom zhruba tretinu tvoria etnickí Poliaci a Litvania.104 Katolícka cirkev 

                                                 
100 IISEPS. Religiousness and Morals of Belarussians. [online]. [cit. 2018-03-08]. Dostupné na internete: 
http://www.iiseps.org/?p=1609&lang=en 
101 LASTOŬSKI, Aliaksiej. Russo-Centrism as an Ideological Project of Belarusian Identity. Belarusian 
Political Science Review, 2011, roč. 1, č. 1, s. 23–46. ISSN 2029-8676. 
102 MITROCHIN, Nikolaj. Russkaja Pravoslavnaja Cerkov. Sovremenoe Sostojaniei Aktualnie Problemi. 
Moskva: Novoe Literaturnoe Obozrenie, 2006. ISBN 5-86793-324-5. 
103 BOHDAN, Siarhei. Orthodox Church is Loosing Belarus. [online]. [cit. 2018-03-18]. Dostupné na internete: 
http://belarusdigest.com/story/orthodox-church-losing-belarus-8036 
104 CATHOLIC.BY. Statistics. [online] Catholic.by [cit. 2018-03-28]. Dostupné na internete: 
http://old.catholic.by/2/en/belarus/dioceses/101095-stat.html 
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v Bielorusku samú seba považuje za nositeľa humánnych hodnôt, ktoré podporujú etiku, 

filantropiu, občiansku spoločnosť, solidaritu voči druhým a citlivosť pri hľadaní spoločných 

hodnôt. Národné povedomie a identifikácia s národom sú tu vnímané pozitívne. Jej 

predstavitelia sa nebránia väčšej spolupráci s Európou, či už s historicky blízkymi Poľskom 

a Litvou, ale najmä s katolíckym centrom vo Vatikáne.105 

Najviac problémov aj s vlastným fungovaním majú protestantské cirkvi, ktorých 

existencia je ťažko skúšaná politickou mocou. Napriek tomu, že množstvo protestantov 

v Bielorusku je veľké a stále rastie, vláda, úrady a štátne média naďalej odmietajú 

protestantizmus nazývať „cirkvou“ a vyjadrujú sa o ňom ako iba o „religióznej komunite“, 

alebo „spoločenstve“. Dôvodom je najmä to, že hoci protestantská tradícia siaha až do 

obdobia „Zlatého veku“ Bieloruska v 16. storočí, autority ho považujú za nositeľa 

zahraničného politického a kultúrneho vplyvu. Dokonca aj školské učebnice popisujú 

protestantskú konfesiu iba ako sektu, ktorá ohrozuje suverenitu bieloruský štát a spoločnosť. 

Protestanti majú v krajine nedostatok modlitební a kostolov, a preto sa stretávajú na rôznych 

súkromných stretnutiach. Tento fakt nahráva vládnym autoritám, ktoré ich verejne 

upodozrievajú, že na týchto stretnutiach predstavitelia cirkvi plánujú spiknutie proti vláde.106 

v otázke národnej identity sa však protestantské cirkvi pridržiavajú bieloruskej tradície 

s používaním bieloruského jazyka, dodržiavania národných tradícií, kultúry, fungovania 

národného štátu a nedeliteľnosti jeho územia.107 Všetky cirkvi spája potreba zmien ich 

budúceho smerovania. Vzhľadom ku klesajúcemu počtu veriacich Bieloruskej ortodoxnej 

cirkvi, bude musieť cirkev prehodnotiť svoje proruské tendencie a dať väčší priestor 

autokefalistickému prúdu. Katolícka cirkev bude musieť rovnako viac presadzovať národné 

hodnoty ak nechce ostať iba cirkvou poľskej menšiny a protestantizmus sa bude musieť aj 

naďalej vyrovnávať so svojim zložitým vzťahom s politickými špičkami krajiny. 

Trendy v náboženských cirkvách však naznačujú dôležitý fakt, že bieloruský ľud je 

stále viac pripravený byť samostatnou, zodpovednou, inovatívnou a liberálnou občianskou 

spoločnosťou, avšak perspektíva politických zmien je zatiaľ v nedohľadne a religiózny faktor 

na túto úlohu v blízkej budúcnosti určite nebude sám stačiť. 

                                                 
105 RUDKOUSKI, Pjotr. Religija jak faktar geapalitičnaga samaviznačenija Belarusi. In: MANAEV, Oleg. 
Belarus i boľšaja Evropa: v poiskach geopolitičeskogo samoopredelenija. Novosibirsk: Volodei, 2007. s. 209–
240. 
106 NOVIKOVA, Lidija. Sociologija kak sudba... Minsk: Nacionalnaja Akademija Nauk Belarusi, 2012. ISBN 
978-985-08-1412-8. 
107 Rozhovor č. 9 (2015): Rozhovor s predstaviteľom Bieloruskej evanjelickej reformovanej cirkvi. Minsk, 
august 2015.  
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Politická dimenzia v Bielorusku 

Z popisu predchádzajúcich smerov, či už „nacionalistického“, alebo „oficiálneho“ je jasné, že 

v politickej dimenzií sa bude jedna orientovať na „Západ“ resp. sa bude vnímať ako 

samostatná politická entita bez zahraničného vplyvu, a tá druhá bude jednoznačne politicky 

inklinovať k Rusku. Paradoxne najviac konzistentný a konštruktívny pohľad na národnú 

identitu z pohľadu politickej dimenzie dáva momentálne Alexander Lukašenko. Obdobie jeho 

vlády by sme mohli zaradiť jednoznačne k „proruskej“ orientácii. Jeho myšlienka starého 

sovietskeho systému, ktoré sa malo po dohode s Borisom Jeľcinom postupne pretaviť do 

spoločného štátneho zriadenia Bieloruska a Ruska definitívne zlyhala. Preto tu nastal priestor 

na rekonštrukciu oficiálnej „proruskej“ školy, do ktorej boli doplnené niektoré nosné atribúty 

opozičnej „nacionalistickej“ školy. V skratke definuje nová „Lukašenkova škola“ národnej 

identity Bielorusov, ako otvorenú politickú komunitu, ktorá poskytuje kultúrnu a jazykovú 

rozmanitosť kombinujúcu sa s pravoslávnym, katolíckym a sovietskym dedičstvom.108  

Táto zmena nastala po prezidentských voľbách 19. decembra 2010, kedy 

bezprostredne po oznámení výsledkov volieb, vyšlo do ulíc hlavného mesta Minsk okolo 40 

tisíc protestujúcich. Sedemsto z nich bolo zatknutých, a to vrátane niekoľkých žurnalistov 

a siedmich prezidentských kandidátov. Spontánne protesty nespokojných voličov označila 

staronová vláda za vopred pripravené spiknutie opozície za pomoci zahraničia.109 Týmto 

vyjadrením chcela ospravedlniť tvrdé potlačenie protestov. Na vládu boli uvalené sankcie zo 

strany Západu, čo ešte viac upevnilo izoláciu krajiny od západnej časti kontinentu.  

Aj na základe týchto udalostí musel Alexander Lukašenko reagovať na nespokojnosť 

občanov a pokles preferencii. Preto prišiel s novým smerovaním štátnej ideológie, ktorej 

základné piliere nadväzujú na sovietsky republikánsky patriotizmus (dedičstvo BSSR110), ideu 

vytvorenia sovietskeho človeka (homo sovieticus) a hlavne nový prvok lokálpatriotizmu, ako 

stratégiu vylúčenia akejkoľvek konkrétnej kultúrnej identifikácie.111 Tento koncept bol 

vyvíjaný už začiatkom 90-tych rokov prevažne v dezorientovaných politických kruhoch, ktoré 

sa snažili adaptovať na novovzniknutú kultúrnu a politickú situáciu. 

Na jednej strane v sebe tento koncept skrýva prvky pozitívneho nacionalizmu, kde 

všetci obyvatelia bieloruského územia sú zahrnutí do bieloruského národa, a to bez ohľadu na 

                                                 
108 VOLAKHAVA, Liudmila. National Identity Dilemma: the „Who Are We?“ Case of Belarus. The Annual 
Language & Politics and Politics of Identity, 2010, č. 4, s. 31–44. ISSN 1805-3769. 
109 HUMAN RIGHTS WATCH. World Report 2012: Belarus Events of 2011. [online]. Human Rights Watch 
[cit. 2018-02-13]. Dostupné na internete: https://www.hrw.org/world-report/2012/country-chapters/belarus  
110 BSSR – Bieloruská sovietska socialistická republika bola zväzovou republikou Sovietskeho zväzu 
existujúcou v rokoch 1919/20 až 1991. 
111 KAZAKIEVIČ, Andrej. Concepts (Ideas) of the Belarusian Nation Since Gaining Independence (1999–
2009). Belarusian Political Science Review, 2011, roč. 1, č. 1, s. 47–68. ISSN 2029-8676. 
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ich pôvod, náboženstvo, či kultúru. Bieloruská štátna ideológia zdôrazňuje úlohu tradícií 

a histórie, pričom často poukazuje aj na slávnu tradíciu Litovského veľkokniežatstva, ktoré 

malo európsky charakter, a ktorého Bielorusko bolo integrálnou súčasťou. Bieloruské 

kultúrne hodnoty tu preto naberajú na dôležitosti. V spoločnosti sa začali viac zdôrazňovať 

etnografické folklórne fenomény, avšak iba niektoré jeho časti ako história, alebo literatúra. 

Na strane druhej, dôležitý národno-identifikačný fenomén – bieloruský jazyk, býva 

často označovaný ako prvok nacionalizmu. Do popredia tu vystupuje presadzovanie ruského 

jazyka, ktorý je základným kameňom kultúrnej kontinuity sovietskej politiky. Sovietizácia 

a sovietska minulosť sú chápané nie len ako norma, ale ako hodnota, ktorú je nutné 

uchovať.112 Túto sovietsku kontinuitu môžeme vidieť najmä v sociálnej a ekonomickej sfére. 

Politický systém BSSR je považovaný za zdroj cenných skúseností a východisko štátnosti. 

Ak by sme chceli jednou vetou charakterizovať novú bieloruskú štátnu ideológiu, išlo 

by o zmes bývalých, európskych kultúrnych tradícií ako folklór, hudba, literatúra, 

vlastenectvo v protiváhe ku kolektivizmu, ruskému jazyku, trpezlivosti, zhovievavosti a vieru 

v silného lídra. Hlavnou úlohou tejto ideológie bolo ponechať si sympatie starej voličskej 

základne a príklonom k spomenutým európskym tradíciám si získať nových voličov 

inklinujúcim k nacionalistickým vlasteneckým tendenciám. 

Nová ideológia ešte nabrala na obrátkach a perfektne splnila svoju úlohu po 

udalostiach na Ukrajine v roku 2014, kedy bieloruský ľud reagoval na anexiu Krymu ešte 

väčšími sympatiami k bieloruskému prezidentovi. V Bielorusku totiž žije početná ruská 

menšina, preto tu existovala potenciálna hrozba, že Rusko anektuje niektorú časť Bieloruska, 

kde žije veľké množstvo ruského obyvateľstva. Taktiež sa jednalo o územia, ktoré boli 

v rokoch 1924 a 1926 pripojené k BSSR od RSFSR, alebo ďalších sedem obcí, ktoré Nikita 

Chruščov „daroval“ Bielorusku v roku 1964.113 Lukašenko však svoj ľud ubezpečil, že 

v Bielorusku druhý Majdan nehrozí a Bielorusko nie je ruské, ani európske, ale bieloruské.114 

Zvýšenie popularity Alexandra Lukašenka v krajine dokladuje aj monitoring agentúry IISEPS 

News115, kedy po výraznom poklese popularity od konca roka 2010 po prvý polrok 2011 (zo 

                                                 
112 BEKUS, Nelly. Nationalism and socialism: "Phase D" in the Belarusian nation-building. The Journal of 
Nationalism and Ethnicity, 2010, roč. 38, č. 6, s. 829–846. ISSN 0090-3923. 
113 GOBLE, Paul. Is There a Khruschevian ´Crime´in Belarus? [online]. Euromaidan Press [cit. 2018-03-26]. 
Dostupné na internete: http://euromaidanpress.com/2017/03/09/is-there-a-khrushchevian-crimea-in-belarus-
euromaidan-press/ 
114 RUSSIA BEYOND. No threat of Maidan-style protests in Belarus, says President Lukashenko. [online]. 
Russia Beyond [cit. 2018-02-13]. Dostupné na internete: http://rbth.com/news/2015/01/29/no_threat_of_maidan-
style_protests_in_belarus_says_president_lukashenko_43249.html 
115 Agentúra IISEPS News (Independent Institute of Socio-Economic and Political Studies) je jednou z mála 
nezávislých agentúr, zaoberajúcich sa verejnou mienkou v Bielorusku, ktorá je uznávaná nielen Lukašenkovou 
vládou, ale aj opozíciou a Západom. 
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44,1 % na 26,2 %) zaznamenala jeho popularita enormný nárast (v júni 2015 už mal 

Lukašenko podporu 40,1 % respondentov).116 

Nová štátna ideológia (v literatúre nájdeme aj „soft-belarusionizmus“), mala a má 

veľký vplyv na obyvateľstvo aj v nahľadaní na vzťahy s Európskou úniou a Ruskom. Kde 

jedno spektrum obyvateľstva (prevažne voliči nacionálnej opozície) už netúži toľko po 

spoločnej budúcnosti s Európskou úniou a druhé spektrum obyvateľstva (proruské) zase 

netúži po spoločnom štáte s Ruskom.117 Dá sa preto povedať, že Lukašenko zobral vietor 

z plachiet ako proeurópskej opozícii, tak aj stranám s programom rusocentrizmu, či 

nacionalizmu. 

Záver 

Hlavným cieľom príspevku bolo zistiť, ako sa prejavujú hlavné elementy národnej identity 

v Bielorusku. Medzi hlavné elementy radíme tie, ktoré vyčleňuje Guibernau, a to 

psychologickú dimenziu, historickú, teritoriálnu , politickú a kultúrnu, kde nám do popredia 

vystupuje najmä jazyk a náboženstvo.118 Pri skúmaní národnej identity Bielorusov od zániku 

Sovietskeho zväzu, nám do popredia vystupujú najmä dva kľúčové smery. Prvý nazývame 

„nacionalistický“, ktorého nosné idei sú používanie bieloruštiny v oficiálnom aj neoficiálnom 

styku, spochybňovanie sovietskej minulosti a naopak vyzdvihovanie „Zlatej éry“ Bieloruska 

zo 16. storočia, vo veciach zahraničnej politiky orientácia viac na Európu, alebo dokonca 

zastávanie neutrálneho stanoviska. Tento smer dominoval v rokoch 1991 až 1995, kedy ho 

vystriedala s nástupom Alexandra Lukašenka na prezidentský post vlna rusifikácie. Tento 

smer v práci nazývame „oficiálny“. Vyznačuje sa orientovaním sa na Rusko, používaním 

ruštiny v školách a oficiálnom styku, velebenie sovietskej minulosti, pričom zvláštny dôraz sa 

prisudzuje hrdinským činom bieloruského ľudu počas Veľkej vlasteneckej vojny. „Oficiálny“ 

smer v Bielorusku dominoval od roku 1995 zhruba do roku 2010, kedy pozvoľne začal 

preberať niektoré atribúty „nacionalistického“ smeru. 

Posledným dôležitým míľnikom v utváraní sa národného povedomia je externý faktor 

– anexia Krymu Ruskom v roku 2014, kde Lukašenko z obáv pred Putinovou politikou 

ochrany rusky hovoriaceho obyvateľstva v zahraničí, začal v národnej identite do popredia 

ešte viac pretláčať bieloruské národné prvky, tentoraz už aj vrátane jazyka. V Bielorusku sa 

preto začína objavovať aj tretí smer, ktorý by mal byť akýmsi spojením predchádzajúcich 

                                                 
116 IISEPS NEWS. Tabulica 18. IISEPS News – Analytical Bulletin of Independent Institute of Socio-Economic 
and Political Studies, 2015, roč. 76, č. 2, s. 10. 
117 Rozhovor č. 10 (2017): Rozhovor s akademikom pôsobiacim na Munk School of Global Affairs. University 
of Toronto. Toronto, júl 2017. 
118 GUIBERNAU, Montserrat, 2013. 
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dvoch smerov. V tomto novom smerovaní národnej identity, by ruština mala ostať jazykom 

v oficiálnom styku a bieloruština kultúrnym jazykom. Ruština by v tomto zmysle mala byť 

chápaná ako rovnocenné historické dedičstvo Bielorusov po kolonizácii Ruskom. 

V každom prípade má bieloruský národ s ohľadom na Guibernaovej teóriu 

multidimenzionálnej národnej identity na čom stavať. Odpoveď na počiatočnú otázku: „Kto 

sú Bielorusi?“ dáva čiastočne aj David Marples, ktorý odpovedá kto Bielorusi nie sú: 

„Bielorusi už nie sú občanmi ZSSR, a to aj napriek niektorým túžobným poznámkam 

a nostalgii za „červeným domom“. Bielorusi taktiež nie sú súčasťou Ruska, napriek 

presadzovaniu historických väzieb. Bielorusko nie je súčasťou Európskej únie, alebo 

európskych štruktúr (napriek historickým vplyvom Poľska, či Litvy). Bielorusko skôr zaujíma 

jedinečné miesto na hranici dvoch súperiacich systémov, ktoré stále pretrvávajú napriek 

ukončeniu Studenej vojny“.119 Bieloruský režim má tak šancu sformovať jedinečnú národnú 

identitu, ktorá bude rovnomerne rozdelená medzi európsku aj ruskú skúsenosť, pričom by 

v budúcnosti nemalo prekážať, s ktorým z týchto ekonomických gigantov budú viac 

spolupracovať. 

                                                 
119 MARPLES, David, 2006, s. 176. 
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Abstract 

The subject of the presented study is mixed marriages with foreigners in Slovakia created 
mainly in the last decade. Marital preferences are studied in terms of citizenship as well as 
from the perspective of gender. Our objective is to answer the question whether it is possible 
to find certain patterns of behaviour in partner selection. Our primary sources of information 
are data from the Statistical Office of the Ministry of Interior. The results show that Slovakia 
has a relatively strong marriage endogamy as far as the citizenship of the partners is 
concerned. The findings also reflect the isolation of country, poor contact with foreigners and 
the low number of foreigners in Slovakia nowadays. Behaviour in marriage is apparently 
dependent on the moderate prevalence of the number of Slovak women over men, who leave 
the country, as well as on the composition of immigrants in Slovakia, where, on the contrary, 
men outnumber women. Slovak women and men tend to choose their partners, mainly from 
countries, which are close – geographically, linguistically, religiously, culturally (the Czech 
Republic and other neighbouring countries, EU countries). Women marry foreigners more 
often than men. Women are more likely than men to marry husbands from geographically and 
culturally different environment.  

Keywords 
Citizenship, choice of partner, endogamy, marriage with foreigner, migration, statistical data 

Introduction 

The choice of a spouse in Slovak tradition was part of a stable system of models, norms and 

values whose main aim was the stability and effectiveness of marriage and consequently the 

integrity of the community. Most of the criteria that applied to a suitable spouse were based 

on the principle of partner similarity – endogamy. Endogamy, as the predominant type of 

matrimonial preference,1 meant choosing from the same or similar groups and environments, 

                                                 
1 Many authors studied mixed marriage issues in a traditional environment. We can mention, for example, the 
works: ŠOLTÉS, Peter. Tri jazyky, štyri konfesie. Etnická a konfesionálna pluralita na Zemplíne, Spiši a v Šariši. 
Bratislava: Pro historia, 2009, ISBN 978-80-970060-6-8, KÁĽAVSKÁ, Viera – KÁĽAVSKÝ, Michal. k otázke 
zmiešaných manželstiev. Káľavský, M. (ed): Južný Zemplín. Štúdie o etnokultúrnom vývoji národnostne 
zmiešanej oblasti. Bratislava: Národopisný ústav SAV, 1993, s. 124–144, MANN, Arne. B. Výber manželského 
partnera u Cigánov-Rómov na Spiši (k problematike existencie "cigánskej skupiny"). Slovenský národopis, roč. 
38, č. 1–2, 1990, ISSN 1335-1303, s. 278-284, FÓNADOVÁ, Laura – KATRŇÁK, Tomáš. Etnická homogamie 
na Slovensku v letech 1992 až 2012. Sociologický časopis, roč. 52, č. 2, 2016, ISSN 0038-0288, s. 157–178, 
LETAVAJOVÁ, Silvia. Lokálna endogamia a jej význam pri uzatváraní manželstiev v tradičnom ľudovom 
prostredí. Etnologické rozpravy, roč. 22, č. 1, 2015, ISSN 1335–5074, s. 114–128. 
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referred to as “our”. It was related mainly to the spatial (local), ethnic, religious and social 

proximity of the partners. The “foreign” and “remote” attributes reflected the extent of the 

known world (foreign cultures) as well as the ability to move within it and to cross its borders. 

The small-scale mobility of the population, the isolation as well as other factors meant that the 

traditional understanding of the term “foreign” and “foreigner” were different compared to the 

contemporary perception of geographical distances. In the past these terms referred to 

localities that were relatively close – a partner from another part of the village, neighbouring 

village, another region or district. In the modern society, the marriage market2 is increasingly 

expanding and moving beyond the territory of Slovakia. Globalization and migration 

processes (emigration of Slovaks abroad, the arrival of migrants to this territory, as well as 

virtual contact with other cultures through the media) increase the likelihood of meeting 

a foreigner – in the language of today's legal practice – a partner of another nationality. 

The aim of this study is to characterize the marriages of Slovaks with foreigners in the 

context of statistical data. In the introductory part of the text we will describe the cultural and 

historical background and preconditions that are likely to influence these marriages. We will 

then analyse the marriage preferences of Slovaks according to the official statistical data 

available for the period from 2008 to 2016. Our aim will be to find out whether it is possible 

to observe certain patterns of behaviour in the marriage strategies, but also the differences that 

will be studied from the point of view of gender. The primary sources of information are in 

particular data from Eurostat and the Statistical Office of the Ministry of the Interior of the 

Slovak Republic about the marriage rate of the population. 

Theoretical background 

Selection of a partner is currently determined by individual preferences, affection, and 

emotionality. However, it is clear that there are many social and cultural determinants that 

force us to perform certain behaviour and marital strategies. Social sciences are working on 

studying marital preferences with multiple theoretical approaches. Several of them explain the 

possible acceptance or, on the other hand, the rejection of mixed marriages. 

Biological and evolutionary patterns in the selection of a partner are described by 

Z. Doktorová; J. Haštó and S. Démuthová; V. Blažek.3 The evolutionary concept, based on 

                                                 
2 The marriage market is the area where the marriage partners are selected according to certain rules. It is a place 
where they meet, appreciate each other, consider and select a partner, who they will potentially marry. 
KALMIJN, Matthijs. Intermarriage and Homogamy: Causes, Patterns, Trends. Annual Review of Sociology, Vol. 
24, 1998, ISSN 0360-0572, p. 398. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev.soc.24.1.395 
3 DOKTOROVÁ, Zuzana; HAŠTÓ, Jozef. Evolučné-biologické a etologické pohľady na výber partnera pre 
dlhodobý vzťah u žien. Psychiatria, roč. 13, č. 3-4, 2006, ISSN 1335-423X, s. 125-132, DÉMUTHOVÁ, Slávka; 
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Darwin's theory of natural selection, highlights the fact that only certain elements and 

properties that have proved to be adaptively appropriate will survive in the development 

process. People simply choose a partner with the aim to have children with the best possible 

attributes. For example, today's women, in accordance with this theory, choose men who are 

able to protect the family physically and financially, and in particular are able to provide 

material wealth. Another concept takes into account the social status of a person. According 

to this concept, people prefer hierarchically superior individuals in their selection. Social 

status is a universal sign of how many resources a man controls, his access to sufficient and 

good quality food, housing, and thus healthier care for an offspring. Impression theory in 

partner preferences refers to a certain fixation for the people surrounding us in childhood. In 

general, these theories refer to a natural tendency towards individuals who resemble our loved 

ones and those who surrounded us in our childhood. 

One of the most important concepts, taking into account the socio-cultural aspects of 

partner selection, is the theory of similarity or symmetry. We choose our partners according 

the same parameters – common interests, values, education, social status, language or other 

qualities. One possible explanation for this tendency is again the effort to find partners similar 

to our parents4 and the people who surround us, with whom we grew up, who we know well 

and who we consider good in ethical and normative terms. By choosing a partner from the 

same group, with the same patterns of behaviour, worldview, values or knowledge, we 

maintain and enhance not only the economic resources of the social group but also our 

cultural capital5. When speaking about the theory of similarity, the endo-exogamic 

preferences has begun to be discussed since 1930s. In-depth research on this topic in the 

French population was carried out in the second half of the 20th century in particular by A. 

Giraud6. The opposite principle is based on the theory of complementarity developed by 

psychologist R. Winch. According to this concept, the opposites attract and a person who is 

different from us is considered to be the most appropriate partner. R. Winch believed that we 

preferred a partner that best suits our needs, and this need is defined as reciprocity7. 

                                                                                                                                                         
BLAŽEK, Vladimír. Od genu SRZ přes psychické pohlavní rozdíly po rodové role. Blažek, V.; Budil, I. (eds): 
Dědičnost, osobnost, společnost. Plzeň: Katedra antropologie. 2007, ISBN 978-80-87025-16-1, s. 21-28. 
4 GABURA, Ján. Teória rodiny a proces práce s rodinou. Bratislava: Iris, 2012, ISBN 9788089256952, s. 62-63.  
5 KALMIJN, Matthijs. Intermarriage and Homogamy: Causes, Patterns, Trends. In: Annual Review of Sociology, 
Vol. 24, 1998, ISSN 0360-0572, pp. 399-400, [online]. [accessed 11 September 2016]. Available on 
https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev.soc.24.1.395. 
6 GIRARD, Alain. Le Choix du conjoint. Une enquête psycho-sociologique en France. Paris: Armand Coli, 
1964, ISBN 978-2-200-27832-8, s. 726-732. 
7 GABURA, Ján. Teória rodiny a proces práce s rodinou. Bratislava: Iris, 2012, ISBN 9788089256952, s. 62-63. 
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According to T. Katrňák8, the selection of such a partner will complement the capital which 

we lack. Another theory operates with the concept of the marriage market. The marriage 

market identifies the area within which the partners are chosen according to certain patterns. 

The actors in the marriage market compete with each other, offer their resources; there is also 

a balance between supply and demand among groups of women and men.9 New findings in 

this area were brought by F. de Singly, who claimed that men and women are not “sold” on 

the marriage market in the same way. Most men, according to him, emphasize their economic 

strengths (employment, property), while women emphasize their physical appearance, 

relationship competencies, and household skills. 10 P. Bourdieu11 looks at marriage and the 

selection of a partner as a result of marriage strategies. The goal of these strategies is not only 

to make an agreement and create a “marriage”, but to create a “good marriage”, which means 

maximizing profit and minimizing loss. In this sense, P. Bourdieu speaks of economic and 

symbolic marriage costs as transactions of a special type that express the material and 

symbolic value of marriage. The purpose of marriage strategies is to protect social classes and 

their social status. The individual selects a partner so that if he/she does not improve their 

position, he/she should at least confirm their position. This state is achieved by securing 

a bond with a group that has at least equivalent or higher position in all important 

relationships in comparison with us. 

The choice of a spouse is influenced, even directly determined, by the time, place, 

opportunities and circumstances of their encounter. In the study of the modalities of meeting 

a partner, the social sciences acquired the classification of M. Bozon and F. Heran.12 

Individual models of meeting a partner, according to them, are differentiated according to the 

places and situations that individuals share and prefer. Meeting places in this sense are 

classified as follows: 

1. Selective places – places of study, work, social practices, political activities, leisure 
time activities. 

2. Internet – dating portals, social networks. 
3. Public places – street, shop, park, neighbourhood, bar, restaurant. 
4. Private environment – family environment, acquaintances, family holidays. 

                                                 
8 KATRŇÁK, Tomáš. Spřízněni volbou: Homogamie a heterogamie manželských párů v České republice. Praha: 
Sociologické nakladatelství (SLON). 2008, ISBN 978-80-86429-98-4, p. 29. 
9 KALMIJN, Matthijs. Intermarriage and Homogamy: Causes, Patterns, Trends. In: Annual Review of Sociology, 
Vol. 24, 1998, ISSN 0360-0572, p. 398, [online]. [accessed 11 September 2016]. Available on 
https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev.soc.24.1.395. 
10 KRAĽOVÁ, Ľubica. Homogamia – zákon alebo alternatíva výberu životného partnera? Sociologický časopis, 
roč. 31, č. 3, 1995, ISSN 0038-0288, p. 337-341.  
11 BOURDIEU, Pierre. Les stratégies matrimoniales dans le système de reproduction. Annales. Économies, 
Sociétés, Civilisations, Vol. 27, N. 4-5/1972, ISSN 0395-2649, pp. 1107-1109.  
12 BOZON, Michel; HÉRAN, François. La formation du couple. Textes essentiels pour la sociologie de la 
famille. Paris: La Découverte, collection “Classiques Grands repéres”, 2006, ISBN 2-7071-4827-X, p. 11. 
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5. Friend environment – going out with friends, events, discos, holiday activities. 
 

Interesting findings connected with mixed marriages are found in the research of Ch. 

Hamel, B. Lhommeau, A. Pilhi and E. Santelli13, conducted among domestic French 

population and migrants in that country. According to them, the domestic population is prone 

to look for a partner mainly in the environment of selective privileged places, in the 

environment of friends and in work and study environments, rarely in public, private and 

family environments. On the other hand, immigrants, who found their partners prior to 

migration, met their spouses mainly in the family environment. 

The research of mixed marriages with foreigners has its long tradition, especially in 

countries with long-term experience with the presence of migrants in their territory. Mixed 

marriages between immigrants and the domestic population are often associated in the 

expert's writings with advanced or final phases of interaction between the newly arrived 

population and the domestic population and are considered as an indicator of integration or 

assimilation processes.14 This interpretation of mixed marriages in social sciences has its 

origins in the study of R. E. Park and other sociologists of the Chicago School.15 The 

marriage between the migrant and the member of the host culture is also considered to be 

a factor of social and economic integration in the new society, and an indicator of socio-

economic and cultural progress.16 When speaking about progress we have in mind mainly the 

socio-economic benefits that such a situation brings to an individual in a mixed couple: 

a migrant – a host country citizen, in contrast with the couple that a migrant creates with 

a partner from his own group. Mixed marriage is likely to affect the economic performance of 

immigrants, as domestic partners assist them in language preparation, allow access to certain 

networks, and generally help to integrate in the host country. Mixed marriage contributes to 

increased productivity and economic growth of the migrant. For example, empirical studies of 

mixed marriages carried out by O. Nottmeyer17 (2009: 17-19) suggest that this process is 

                                                 
13 HAMEL, Christelle; LHOMMEAU, Bertrand; PAILHE, Ariane; SANTINELLI, Emmanuelle. Rencontre son 
conjoint dans un espace multiculturel et international. Documents de travail 189, Institution Nationa d´études 
démographiques. 2013, pp. 10–11, [online]. [accessed 18 November 2016]. Available on http://teo.site.ined.fr. 
14 MUUS, Philip. Concepts of migrants´integration: a comparison of national policies. Measurement and 
indicators of integration. Council of Europe. Community Realtion. Strasbourg: Council of Europe Publishing. 
Project. Cairman Coussey, M., 1997, pp. 37–44. 
15 PARK, Robert, Ezra – Burgess, Ernest. Introduction to the science of sociology. Chicago, Illinois: University 
of Chicago Press, 2016, ISBN 978-1-4975-3608-1, pp. 736-738. [online]. [accessed 13 May 2017]. Available on 
http://www.gutenberg.org/files/28496/28496-h/28496-h.htm. 
16 MENDES, Derrick. Mobility and Exogamy: The New Challenges of Immigration in the Azores. Asian Journal 
of Humanities and Social Studies 2/1, 2014, ISSN 2321-2799, pp. 29. [online]. [accessed 24 November 2016]. 
Available on www.ajouronline.com.  
17 NOTTMEYER, Olga. Wedding bells are ringing: Increasing rates of intermarriage in Germany. Migration 
information source, Octobre 1, 2009, s. 17-19, [online]. [accessed 24 August 2016]. Available on 
http://www.migrationpolicy.org/article/wedding-bells-are-ringing-increasing-rates-intermarriage-germany. 
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particularly noticeable if a migrant marries a wife from a host country. On the other hand, if 

a man from a host country marries a migrant woman, these economic benefits are not so 

obvious and unequivocal. 

Background and conditions of creating mixed marriages 

Creating of mixed marriages with foreigners has to be perceived in its complexity. It is 

influenced by historical experience and traditional insights into the phenomenon of marriage 

and the choice of a partner. It is dependent on the opportunities and limitations that the 

marriage market provides, it is based on the demographic composition of the population, in 

particular the characteristics of persons who may be potential participants in marriages both 

on their own territory and abroad (their age, status, education, ethnicity, religiosity and 

others), it is determined by the openness or closedness of the group from which the partner 

comes (the majority and minority), its size and gender composition, or the presence of 

relatives who oversee the selection of the partner and, last but not least, individual preferences 

of individuals. 

The experience of Slovaks with the presence of foreigners on their territory is small 

compared to other European countries. In the past this country was characterized in particular 

by social emigration as well as long-term closedness in relation to foreigners and migration 

during socialism. The increase in mobility from the country as well as to the country is 

recorded only after the fall of the communist regime in 1989, and particularly after Slovakia 

joined the EU and the Schengen area in 2004. 

The number of foreigners in its territory has increased gradually, in 1994 their share in 

the total population of the country was only 0.3%, in 2004 0.4% and in 2013 it reached 

1.15%. The current share of foreigners in Slovakia is 1.8%, i.e. 97,934 persons (data from 

June 2017) 18. This is well below the average of the foreign population in all EU countries and 

Slovakia has the 6th lowest number of foreigners19. The largest number of foreigners is 

registered from neighbouring countries – the Czech Republic, Hungary, Poland, Austria and 

Ukraine. Migrants from Romania, Bulgaria, Russia and Serbia, as well as foreigners from 

                                                 
18 Population status. [online] Statistical Office of the Ministry of the Interior of the Slovak Republic. [accessed 
15 January 2017]. Available on http://www.susr.sk:80/wps/portal?urile=wcm:path:/Obsah-SK/informativne-
spravy/vsetky/6700d047-5977-e38-8e5c-d7d5b94c66b1. Statistical overview of legal and illegal migration in the 
Slovak Republic for the 1st half of the year 2017. [online] The bureau of Border and Alien Police of the 
Presidium of the Police Force. [accesssed 23 June 2017]. Available on 
https://www.minv.sk/swift_data/source/policia/hranicna_a_cudzinecka_policia/rocenky/rok_2017/2017-I.polrok-
UHCP-SK.pdf. 
19 Population without the citizenship of the reporting country – Persons. [online] Eurostat. [cit. 8. 3. 2017]. 
Dostupné z: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tps00178. 
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Asian countries, mainly from Vietnam, China, the Republic of Korea and Thailand, are also 

significant. More than half of all foreigners come from European Union countries20. In terms 

of gender, males predominate among foreigners. According to the last census in 201121, their 

ratio to women – foreigners was approximately 60: 40, in some groups (e.g. Tunisia, Egypt) 

their share exceeds 80%. Considering age, foreigners in Slovakia were mainly in a group of 

young and middle-aged productive people. Nearly half of the foreigners belonged to the age 

group of 15 to 45 years. This category includes people of the age in which they find their 

partners, get married, or get married for the second time. In terms of nationality, the largest 

proportion of foreigners in this age group was from Egypt (95.5%), India (93%), Tunisia 

(88.2%), Turkey (85.5%) and Romania (83%). Family reunion and joining a family member 

is one of the most frequently cited reasons for immigration to Slovakia along with the work 

reasons. The statistical office's data22 show that more than 45.4% of the immigrants reported 

this motive. The reason of marriage was reported by 2.1% of the immigrants. 

From the point of view of emigration flows, it is obvious that nowadays it is mainly 

young and middle-aged people that leave Slovakia. Between 2004 and 2016, according to 

statistical data23, the age group 25- 44 prevailed and it accounted for approximately 65%. In 

terms of gender, women are more likely to emigrate (approximately 60%), and in particular 

those with secondary education with a school leaving exam (approximately 42%) and 

university education (about 18%). Until 2007, married individuals predominated among all 

the emigrants from Slovakia. Since 2008, single individuals prevail. In 2016, the proportion 

of single persons in the total number of emigrants was 69%. These attributes increase the 

probability of their participation in marriage markets abroad and the creation of mixed 

marriages. Statistical data24 also report that one of the most frequently cited reasons why the 

Slovaks have been leaving the country in recent years is, in addition to work, following 

a family member or a marriage. Slovaks migrate mainly to the Czech Republic and the United 

Kingdom has become a clear “number two” after this traditional destination, due to the 

opening of its labour markets. Besides that, Slovaks move mainly to Ireland, Germany and 

                                                 
20 Statistical overview of legal and illegal migration in the Slovak Republic for the 1st half of the year 2017. 
[online] The bureau of Border and Alien Police of the Presidium of the Police Force. [accesssed 23 June 2017]. 
Available on 
https://www.minv.sk/swift_data/source/policia/hranicna_a_cudzinecka_policia/rocenky/rok_2017/2017-I.polrok-
UHCP-SK.pdf. 
21 Population and Housing Census 2011. Datacube, table no. HC24. [online] Statistical Office of the Ministry of 
the Interior of the Slovak Republic. [accessed 22 June 2016]. Available on http://datacube.statistics.sk.  
22 Population and migration. Resource work – migration, emigrated abroad by gender, age, education, marital 
status, and the country of migration. Years 2004–2016, table no. H4, H11. [online] Statistical Office of the 
Ministry of the Interior of the Slovak Republic. [accessed 23 June 2017]. Available on http://statistics.sk. 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
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Austria. Countries such as Switzerland, Hungary, the USA, Canada and Italy are also 

significant. An important type of short-term mobility of Slovaks, which is directly related to 

creation of mixed marriages with foreigners, is tourism. Based on the data provided by the 

Slovak Association of Tour Operators and Travel Agents 25, we can see that in the last 5 years 

Croatia, Turkey, Greece, Bulgaria and Italy are the most popular travel destinations of Slovak 

tourists. However, the northern African states of Egypt and Tunisia are also among the top ten 

destinations. These destinations are attractive in terms of both passive and active holiday, for 

families as well as individuals. From the point of view of our topic, the development of the 

phenomenon of so called single travelling is also important. 

Statistical data analysis 

Specific data about marriages with foreigners in European countries and the overall position 

of Slovakia among them can be obtained through the European Union Statistical Office – 

Eurostat. Its databases allow access to the data about marriages of EU nationals with other 

citizens in the period from 2012 to 2015. Marriages with foreigners are recorded in the 

databases from the perspective of citizenship and the country of birth of both partners in the 

engaged couple. The countries with the most numerous marriages with foreigners, registered 

by country of origin, are Luxemburg, with their share in the year 2015 of 49.9%, Malta with 

34.9% and Switzerland with 35.8%. Estonia, Latvia and the Netherlands have approximately 

10% representation of marriages with foreigners. The share of marriages with foreigners in 

the Czech Republic in 2008 was 4.5%, in Turkey 3.1%, in Croatia 5.6%, in Poland 0.7%, in 

Hungary 1.1%, in Bulgaria 2.3% and finally in Slovakia 3%. Among its neighbouring 

countries Slovakia with a share of 3.0% of marriages with foreigners is somewhere in the 

middle.26 Available statistical data also allow us to monitor the number of marriages with EU 

28 partners and partners outside of the EU. Under this category, countries can be categorized 

into three groups. The highest share of engaged individuals – foreigners from the countries of 

EU 28 in comparison with partners outside this zone is in Malta (77.7% in 2015) and 

Luxembourg (72.7%). On the other hand, Latvia (95%) and Estonia (89.8%) have the highest 

proportion of non-EU 28 partners. In the Czech Republic, the Netherlands and Hungary, the 

ratio of foreign partners from the EU-28 and partners outside is almost balanced. The ratio of 

                                                 
25 Statistics. [online] Slovak Association of Tour Operators and Travel Agents. [accessed 20 November 2016]. 
Available on http://www.sacka.eu/sk/SACKA/Statistika/. 
26 Marriages by citizenship of bride (citizen) and groom (partner). [online] Eurostat. [cit. 8. 3. 2017]. Dostupné 
z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tps00178. 
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EU-28 partners and partners outside this zone in Slovakia was 60:40 in 2012–2015. Slovakia 

is not included in the statistical data connected with the country of birth of the partners. 

In this respect, a study by G. Lanzieri27 analysing marriage behaviour in Europe based 

on the same sources is inspiring. According to him, every 12th marriage in Europe in the 

period 2008–2010 was a mixed marriage to a foreigner, with the highest rate in the northwest 

countries and lower rate in eastern countries where migration is less developed. On the one 

hand, Malta and Cyprus have a strong tendency to exogamy (probably because they are 

a gateway to the European Union). On the other hand, the countries like Slovakia, Romania 

and Bulgaria have opposite tendency i.e. they are typical for strong endogamy. The reason for 

this is probably the low number of foreigners on their territory. In this regard, G. Lanzieri also 

assumes that the number of mixed marriages will rise in the future due to the increasing 

number of foreigners, but also the fact that immigrants are generally younger than the 

domestic population and will therefore enter the marriage markets in the future as well. 

Marriages with foreigners are recorded in Slovakia in several ways. One of them is 

a special registry office in Bratislava, which records marriages of Slovak citizens abroad. 

However, this institution does not create any registers of marriages according to the exact 

categories (such as the country of origin of a groom or bride). So far, the special registry has 

registered about 55,800 applications, with about 4,200 applications before 1978 and about 

51,600 applications after 1978. The office currently records28 approximately 3,600 

applications for registration of such a marriage, i.e. an average of 300 applications per month. 

However, the exact data about mixed marriages are available mainly from the 

Statistical Office of the Ministry of the Interior29. Between 1992 and 2008, the Office 

registered mixed marriages only in terms of nationality. Data about marriages according to 

citizenship were made available by the office only after 2008. Until 2013, when classifying 

partners (i.e. partners of a Slovak citizen), the office used not only the exact state's name but 

also its inclusion in larger geographical or political unit (e.g. EU 15, Africa, Asia) or they 

used the category “other”. For example, in the case of a partner from African state, it was not 

possible to determine a particular country from which the individual came from. However, 

from 2014, it is possible to obtain accurate data on all the nationalities of the fiancées. 

                                                 
27 LANZIERI, Giampaolo. Merging populations. a look at marriages with foreign-bornpersons in European 
countries. Population and social conditions. Statistics in focus. 2012, 4 p, [online] Eurostat. [accessed 5 
December 2016]. Available on http://www.west-info.eu/pdf/report-svizzera/. 
28 Based on requested information for the year 2015. 
29 The statistics do not include marriages of Slovaks who got married abroad, or the marriages where the couple 
lives abroad and comes to Slovakia only temporarily or the couples who were not interested in being registered 
in a special registry for various reasons. Such marriages are recorded by the embassies of the Slovak Republic 
abroad, ministries or local authorities in the countries where these marriages were created. 
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Table 1. The number of marriages by citizenship of the married couple.30  

year total 
number 
of 
marriages 

marriages 
of Slovak 
men  

marriages 
of Slovak 
women 

marriages of 
Slovak men 
with Slovak 
women 
 

marriages of 
Slovak men 
with foreign 
women 
 

marriages of 
Slovak 
women with 
foreign men 
 

marriages 
of 
a foreign 
man with 
a foreign 
women31 

2008 28293 25138 27652 24497 86.6% 641 2.6% 3155 11.4% 0 0.0% 
2009 26356 23125 25604 22377 84.9% 748 3.0% 3227 12.6% 4 0.0% 
2010 25415 22446 24712 21751 85.,7% 695 2.7% 2961 12.0% 8 0.0% 
2011 25621 22490 24754 21634 84.4% 856 3.8% 3120 12.6% 11 0.0% 
2012 26006 23149 25283 22463 86.,4% 713 3.2% 2847 11.4% 10 0.0% 
2013 25491 22510 25491 21753 85.3% 757 3.4 % 2964 12.0% 17 0.1% 
2014 26741 23741 25955 22977 85.9% 764 3.2% 2978 11.5% 22 0.1% 
2015 28775 25579 27719 24734 86,0% 845 3.3% 2985 10.8% 211 0.7% 
2016 29897 26826 28952 25909 86.7% 917 3.4% 3043 10.5% 28 0.1% 

 
The figures in the table point to the fact that men and women with Slovak citizenship 

are primarily married to partners with the same citizenship. The percentage of marriages 

between Slovak citizens among the total number of all marriages is relatively stable during 

the monitored period from 2008 to 2016 and it ranges from 84.4% to 86.7%. The percentage 

of persons married to foreigners over the last 9 years (compared to other EU countries) is low 

and almost unchanged in all categories (according to the countries of origin of the partners). 

a moderate total (not annual) increase in the number of marriages with foreigners is recorded 

only among Slovak men. The year when the number of mixed marriages with foreigners in 

Slovakia culminated was 2011. From the point of view of the gender, it is obvious that Slovak 

men marry foreigners less often than Slovak women. In the reviewed period, the number of 

Slovak men who married a foreigner ranged from 2.6% to 3.8%. The percentage of women 

who married a foreigner ranges from 10.5% to 12.6%. So, the Slovak women marry 

foreigners almost 4 times more often than the Slovak men. The percentage of marriages 

between two people who are both foreigners is almost negligible and in the surveyed period 

does not exceed 0.1% (with the exception of 2015). 

 

                                                 
30 The percentage of marriages of Slovak men with Slovak women, as well as the marriages of two foreigners, 
represent their share in the total number of marriages. The percentage of marriages of Slovak men and women 
with foreigners expresses their share of the number of marriages that were created by Slovak men (separately) 
and Slovak women(separately). Statistical Office of the Ministry of the Interior of the Slovak Republic, resource 
work – Marriages. [online]. [accessed 8 December 2016]. Available on http://statistics.sk. 
31 Explicit identification and quantification of marriages between two foreigners is only available in statistics 
until 2013. We have inferred data for other years according to differences in numbers of marriages from other 
categories. Statistical Office of the Ministry of the Interior of the Slovak Republic, resource work – Marriages. 
[online]. [accessed 8 December 2016]. Available on http://statistics.sk. 
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Table 2: Marriages of men with Slovak citizenship with a woman according to her citizenship32.  

Bride 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
The Czech Republic 241 294 268 319 296 263 265 295 360 
Germany 7 7 13 12 10 8 16 20 23 
Hungary 16 23 18 24 28 41 44 5 57 
Austria 6 3 4 10 3 5 5 7 5 
Poland 73 64 88 85 61 79 69 61 65 
Romania 8 8 13 26 8 12 17 21 9 
The United Kingdom 6 5 9 10 11 7 9 13 14 
Serbia       15 31 17 
Russia 21 31 39 40 43 38 42 50 53 
Ukraine 90 114 72 104 72 71 78 81 74 
The U.S.A. 2 27 20 17 18 16 14 11 13 
Brazil       6 8 11 
Japan       3 7 11 
Thailand       8 5 12 
China       12 11 11 
Philippines       14 10 11 
Vietnam       12 5 7 
Europe 25,012 22,973 21,751 22,350 23,033 22,348 23,602 25,452 26,680 
Europe without 
Slovakia 

515 596 573 716 597 605 625 718 771 

EU 15 30 24 41 47 44 39    
Asia 61 69 65 73 68 99 82 65 88 
Africa 10 12 12 17 10 10 8 17 12 
America 51 66 42 47 37 46 46 39 38 
Other 137 160 141 188 142 201    
Slovakia 24,497 22,377 21,751 21,634 22,436 21,754 22,977 24,734 25,909 
Foreign women 641 748 695 856 731 774 764 845 917 
Total number of 
marriages of men with 
Slovak citizenship  

25,138 23,125 22,446 22,490 23,149 22,510 23,741 25,579 26,826 

 
Table 3: Marriages of women with Slovak citizenship with a man according to his citizenship.33  

Groom 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
The Czech Republic 930 947 853 895 828 915 882 863 890 
France 73 68 61 78 71 59 78 87 66 
Italy 135 138 148 129 116 147 158 175 140 
Germany 253 272 245 258 225 247 224 234 224 
Bulgaria 13 8 13 11 7 15 12 11 11 
Hungary 139 136 113 123 117 147 158 209 188 
Austria 282 261 200 214 168 174 167 194 143 
Poland 68 72 91 67 71 83 92 70 64 
Romania 25 17 20 20 23 26 31 35 43 
The United Kingdom 243 234 251 261 269 283 270 312 317 
Switzerland 75 76 70 79 70 73 67 56 59 
Belgium       21 15 17 
Spain       37 45 43 
Greece       17 30 32 
Croatia       14 16 15 
Ireland       23 33 20 

                                                 
32 The country of origin of the partner is shown in the table only if the number of marriages in at least one of the 
monitored years reached at least 10 marriages. Statistical Office of the Ministry of Interior of the Slovak 
Republic, resource work – Marriage. Marriages according to the citizenship of the partners. [online]. [accessed 8 
December 2016]. Available on http://statistics.sk. 
33 Statistical Office of the Ministry of the Interior of the Slovak Republic, resource work – Marriage. Marriages 
according to the citizenship of the partners. [online]. [accessed 8 December 2016]. Available on 
http://statistics.sk. 
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Macedonia       16 26 18 
Netherlands       22 29 20 
Portugal       11 22 15 
Serbia       84 53 70 
Slovenia       16 6 9 
Russia 8 7 11 11 10 10 13 12 7 
Ukraine 27 28 24 23 19 14 19 30 21 
The U.S.A. 150 167 139 145 143 114 83 103 116 
Canada 16 19 12 17 19 17 23 13 24 
Turkey       33 45 42 
Algeria       14 17 16 
Egypt       20 31 38 
Morocco       10 7 10 
Nigeria       23 31 29 
Tunisia       25 25 25 
South Africa       15 9 10 
Brazil       13 14 13 
India       30 32 28 
Pakistan       24 37 45 
Europe 27,067 24,969 24,853 24,131 24,717 24,270 22,502 27,422 27,460 
Europe without 
Slovakia 

2,570 2,592 2,407 2,497 2,281 2,517  2,688 2,551 

EU 15 1117 1116 1056 1096 983 1047    
Asia 174 205 180 204 184 103 137 140 144 
Africa 171 171 154 158 133 143 136 143 146 
America 214 226 195 213 222 69 145 183 178 
Australia, Oceania  26 33 32 48 27 32 28 29 24 
Other 719 777 702 789 691 640    
Slovakia 24,497 22,377 21,751 21,634 22,436 21,754 22,977 24,734 25,909 
Foreigner men 3,155 3,227 2,961 3,120 2,847 2,964 2,278 3,183 3,043 
Total number of 
marriages of women 
with Slovak citizenship  

27,625 25,604 24,712 24,745 25,283 24,717 25,955 27,917 28,952 

  
Of all foreigners, the Slovak men and women married mainly the citizens of the 

European states, which accounted for 78.2% to 85% in the monitored period. We find some 

differences in the marital preferences of Slovak men and women. In the years 2008 to 2016, 

the Slovak men married mainly European women (we are not counting citizens of the Slovak 

Republic). These marriages account for about 82% of all marriages with foreigners. Of all 

marriages with foreigner women approximately 38.1% marriages were with women of Czech 

citizenship, for the period of 9 monitored years it was 2 601 marriages. Following are 

marriages with women from other European countries, with Ukrainian women on the first 

place (756 marriages, 10.8% of all marriages with foreigners) followed by Polish women 

(645), Hungarian women (256) and Russian women (357). There is only a small number of 

marriages of Slovak men with women from the EU-15. For the years 2008 to 2013, there were 

225 cases, which is approximately 3.7% of all marriages of Slovak men with foreign women. 

In the monitored period there were 412 marriages of Slovak men with American women, 670 

marriages with women from Asian states and 108 marriages from African states. It is clear 

from the data that the share of African women in the total number of marriages of Slovak men 
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with foreigners is 1.6%, the share of American women is 5.7%, and the share of marriages 

with women from Asian states is the highest: 10.4%. Men with Slovak citizenship are mainly 

oriented to partners from geographically and culturally close countries (Czech Republic, 

Ukraine, Poland, Hungary) in their marital preferences. Besides that, they tend to choose 

partners from Russia. 

Women with Slovak citizenship also focused mainly on Europeans when selecting 

a partner. More than 25.3% of all marriages of women with foreigners are with Czech citizens 

(6,250 marriages, 15.5%). a relatively large number of partners of Slovak women come from 

the EU-15 countries, which accounts for more than 25.9% (6,415) of all marriages of women 

with foreigners in 2008–2013. Of the western European countries, the most significant groups 

of partners are from the United Kingdom (2,440), Germany (2,182), Austria (1,803), Italy 

(1,286), followed by men from Hungary (1,330), Poland (678) and Switzerland 625). The 

number of men from Ukraine, the country that was first in the case of marital preferences of 

Slovak men, is low (196, which accounts for only 0.8% of all marriages of women with 

foreigners). The percentage of marriages of Slovak women to foreigners from America (6.1% 

of all marriages of women with foreigners), Asia (5.5%) and Africa (5.1%) is almost equal. 

The number of marriages of Slovak women with men from the African continent is almost 14 

times higher than that of Slovak men with women from the African continent. Men from 

American continent were preferred by Slovak women almost four times more often and from 

Asia more than twice more often in comparison with partner preferences of Slovak men. 

There is a clear tendency of Slovak women to find partners mainly from the economically 

advanced countries of Europe and, in particular, Western Europe (United Kingdom, Germany, 

Austria, Italy and Switzerland) and then from neighbouring countries (Hungary, Poland). 

Discussion and conclusion 

Our findings have shown that there are still strong endogamous preferences in the marriages 

of Slovak men and Slovak women, i.e. the selection of a partner with the same nationality 

(more than 80%). Slovaks tend to find partners mainly in geographically, ethnically, 

linguistically, religiously and culturally same or similar country. This may reflect historical 

experience and it can be connected with the persistence of traditional patterns in matrimonial 

strategies, i.e. giving preference to a partner from the same or similar group (the principle of 

local and cultural endogamy)34. On the other hand, it reflects the relative closedness of the 

                                                 
34 LETAVAJOVÁ, Silvia. Lokálna endogamia a jej význam pri uzatváraní manželstiev v tradičnom ľudovom 
prostredí. Etnologické rozpravy 22/1, 2015, ISSN 1335–5074, p. 114–128. 
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country, the small contact with foreigners in the past (in the period of socialism) and the still 

low number of foreigners in this territory today. 

The endogamy matrimonial preferences of the Slovak population document 

vigorousness and constant persistence of several theoretical concepts that we described in the 

introduction. The concept of similarity or symmetry, and probably also the concept of 

impression are still important at present. In our case, we mean preference for partners from 

the same or similar group, partners whose culture we know, understand, which is close to us 

since our childhood, it means partners of Slovak citizenship (Slovak nationality, Slovak 

language, the same faith), partners from nearby countries and similar cultures – especially 

citizens of neighbouring countries (Czech Republic, Hungary, Poland, Ukraine), Slavic 

countries (Czech Republic, Ukraine, Russia, Poland) or countries of the same geographic / 

political / economic territory – Europe, the EU countries. 

An analysis of available statistical data suggests that the number of marriages with 

foreigners in Slovakia is relatively low and unchanging when we look at it from the 

perspective of the country of partner's origin (the number of marriages of Slovak men with 

foreigners is getting slightly higher). In general, it is possible to say that the characteristics of 

partners of Slovak men and woman, according to their nationality, reflect the migration 

processes (both immigrant and emigrant) that have been taking place in this country in recent 

years. Their partners come mostly from countries where most of Slovak men and Slovak 

women emigrate (the Czech Republic, the United Kingdom, Germany, Austria) or the 

countries of origin of most immigrants to Slovakia (Czech Republic, Hungary, Austria, 

Ukraine, Russia, Asian States). These tendencies indicate the expansion and diversification of 

places and situations where potential partners meet and marry. The real marriage markets are 

extended mainly by the presence of foreigners on our territory, but also by travelling of 

Slovaks abroad (work, study, holidays...). Nowadays, expansion of virtual space of internet 

dating (chats, dating portals) becomes significant and interesting. 

From a gender perspective, it can be said that marriages with foreigners are more 

typical for Slovak women than Slovak men. Slovak women marry partners from 

geographically and culturally remote places (African continent, America, Asia, Islamic 

states35) more often than Slovak men. Certain parallels of these tendencies can be found in 

traditional marriage patterns, according to which it was expected and considered to be more 

                                                 
35 However, the tendency of Slovak women to marry African husbands must be judged in the context of the 
marriage rules of Muslim men and Muslim women with partners of different religion (Muslim man can be 
married to a Muslim woman, a Christian or a Jewish woman, while Muslim woman can only marry a Muslim 
man – born or converted).  
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natural if a woman accepted her partner's culture, assimilated or changed her residence after 

marriage and followed her husband (patrilocality).36 Nowadays this situation is also supported 

by statistical data on emigration from Slovakia which suggest that Slovak women leave the 

country because of marriage more often than Slovak men. They are therefore more willing to 

move and adapt to their husband's culture. Another explanation of the mentioned situation is 

the fact that at present Slovak women are equally active in foreign migration and have enough 

opportunities to meet their foreign partner when they are abroad. Finally, the overall 

composition of migrants in Slovakia is also an important factor determining this fact. 

Migrants in this country are dominated by young or middle-aged men, who become potential 

marriage partners. 

The marriage strategies of the Slovak men Slovak women and their movement within 

the marriage markets also indicate the importance or possible change in traditional biological 

and economic aspects in finding a partner. One of the relevant models that confirms their 

validity is finding a partner according to a following pattern: a woman tries to find a partner 

with a higher economic status, from the west, while a man provides financial security to 

a woman who comes from an economically less developed country, from the east37. Slovak 

women are more likely to find partners from Western European countries, the EU15, and 

Slovak men prefer partners from Ukraine, Russia or Asian states more often. According to the 

idea of the marriage theory of P. Bourdieu of, marriage with a partner from an economically 

advanced country can signify strengthening and increasing of social capital and, ultimately, 

not only the realization of the marriage but also the realization of a “good marriage”. In this 

context, in the future it will be interesting to look into situations where marriage of Slovaks 

with a foreigner or marriage of foreigners with the Slovaks becomes a targeted strategy, 

increasing social capital (fictitious marriages – in order to obtain financial benefit, permanent 

residence, citizenship and other benefits). 

On the contrary, the unvalidity of biological and economic strategies when choosing 

a partner are supported by examples of women who choose a partner from an equally or even 

weaker economic environment (for example, from some African countries). The traditional 

male and female roles distribution in the family is no longer significant at the moment, 

women become equally important breadwinners of the family, they achieve financial self-

sufficiency, and the choice of well-placed partner is not essential. In addition, a husband who 
                                                 
36 MICHÁLEK, Ján. Ľud Hornádskej doliny. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1989, MJARTAN, Ján. 
Horehronie: Kultúra a spôsob života ľudu. Bratislava: Veda, 1974.  
37 On the tendencies to migrate and find partners in economically more advanced countries, more NIEDOMYSL, 
Thomas; ŐSTH, John; VAN HAM, Maarten. The Globalisation of Marriages Fields: The Swedish Case. Journal 
of Ethnic and Migration Studies 36/7, 2009, ISSN, pp. 1-20, p. 5. DOI 
https://doi.org/10.1080/13691830903488184 



Mixed marriages with foreigners in Slovakia  

 

 
51 

comes to a new country following his wife as a migrant is often handicapped by unfamiliarity 

with the new environment and the language. Particularly in the initial stage of its integration, 

this is manifested by an inability to find an adequate job and obtain financial security. He is 

dependent on his wife’s help. Compared to his wife who comes from a country of their 

residence, his social and economic status is reduced even more. 

We assume that the number of mixed marriages will grow in our environment as 

a result of globalization processes and stronger migration and it will become a frequent 

subject of a public discourse. The theme of mixed marriages brings a number of challenges 

and questions that are gradually becoming the subject of interest for social scientists. 

 



Kulturní studia • 2/2018  

 

52 

References and sources  

BOURDIEU, Pierre. Les stratégies matrimoniales dans le système de reproduction. Annales. 
Économies, Sociétés, Civilisations, Vol. 27, N. 4-5/1972, p. 1105-1127, ISSN 0395-
2649. 

BOZON, Michel; HÉRAN, François. La formation du couple. Textes essentiels pour la 
sociologie de la famille. Paris: La Découverte, collection ‘Classiques Grands repéres’, 
2006, 267 p., ISBN 2-7071-4827-X. 

DÉMUTHOVÁ, Slávka; BLAŽEK, Vladimír. Od genu SRZ přes psychické pohlavní rozdíly 
po rodové role. Blažek, V.; Budil, I. (eds): Dědičnost, osobnost, společnost. Plzeň: 
Katedra antropologie. 2007, p. 21–28, ISBN 978-80-87025-16-1. 

DOKTOROVÁ, Zuzana; HAŠTÓ, Jozef. Evolučné-biologické a etologické pohľady na výber 
partnera pre dlhodobý vzťah u žien. Psychiatria, roč. 13, č. 3-4, 2006, p. 125-132, ISSN 
1335-423X. 

GABURA, Ján. Teória rodiny a proces práce s rodinou. Bratislava: Iris, 2012, 308 p. ISBN 
978-80-89256-95-2. 

GIRARD, Alain. Le Choix du conjoint. Une enquête psycho-sociologique en France. Paris: 
Armand Coli, 1964, 327 p. ISBN 978-2-200-27832-8. 

HAMEL, Christelle; LHOMMEAU, Bertrand; PAILHE, Ariane; SANTINELLI, 
Emmanuelle. Rencontre son conjoint dans un espace multiculturel et international. 
Documents de travail 189, Institution Nationa d´études démographiques. 2013, 42 p. 
[online]. [accessed 18 November 2016]. Available on http://teo.site.ined.fr 

KALMIJN, Matthijs. Intermarriage and Homogamy: Causes, Patterns, Trends. Annual Review 
of Sociology, Vol. 24, 1998, pp. 399-400, ISSN 0360-0572. DOI 
https://doi.org/10.1146/annurev.soc.24.1.395 

KATRŇÁK, Tomáš. Spřízněni volbou: Homogamie a heterogamie manželských párů v České 
republice. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON). 2008, 240 p. ISBN 978-80-
86429-98-4. 

KRAĽOVÁ, Ľubica. Homogamia – zákon alebo alternatíva výberu životného partnera? 
Sociologický časopis, roč. 31, č. 3, 1995, s. 335-345. ISSN 0038-0288. 

LANZIERI, Giampaolo. Merging populations. a look at marriages with foreign-bornpersons 
in European countries. Population and social conditions. Statistics in focus. 2012, 4 p, 
[online] Eurostat. [accessed 5 December 2016]. Available on http://www.west-
info.eu/pdf/report-svizzera/. 

LETAVAJOVÁ, Silvia. Lokálna endogamia a jej význam pri uzatváraní manželstiev 
v tradičnom ľudovom prostredí. Etnologické rozpravy 22/1, 2015, ISSN 1335–5074, p. 
114-128. 

Marriage. Marriages according to the citizenship of the partners. [online] Statistical Office of 
the Ministry of Interior of the Slovak Republic, resource work. [accessed 8 December 
2016]. Available on http://statistics.sk. 

Marriages by citizenship of bride (citizen) and groom (partner). [online] Eurostat. [cit. 8. 3. 
2017]. Available on 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=e
n&pcode=tps00178. 

MENDES, Derrick. Mobility and Exogamy: The New Challenges of Immigration in the 
Azores. Asian Journal of Humanities and Social Studies 2/1, 2014, ISSN 2321-2799, 
pp. 29-35. [online]. [accessed 24 October 2016]. Available on www.ajouronline.com.  

MICHÁLEK, Ján. Ľud Hornádskej doliny. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1989, 
534 p. 

MJARTAN, Ján. Horehronie: Kultúra a spôsob života ľudu. Bratislava: Veda, 1974. 



Mixed marriages with foreigners in Slovakia  

 

 
53 

MUUS, Philip. Concepts of migrants´integration: a comparison of national policies. 
Measurement and indicators of integration. Council of Europe. Community Realtion. 
Strasbourg: Council of Europe Publishing. Project. Cairman Coussey, M., 1997. 

NIEDOMYSL, Thomas; ŐSTH, John; VAN HAM, Maarten. The Globalisation of Marriages 
Fields: The Swedish Case. Journal of Ethnic and Migration Studies 36/7, 2009, 21 p. 
DOI https://doi.org/10.1080/13691830903488184 

NOTTMEYER, Olga. Wedding bells are ringing: Increasing rates of intermarriage in 
Germany. Migration information source, Octobre 1, 2009, p. 17–19, [online]. [accessed 
24 August 2016]. Available on http://www.migrationpolicy.org/article/wedding-bells-
are-ringing-increasing-rates-intermarriage-germany. 

PARK, Robert, Ezra; BURGESS, Ernest. Introduction to the science of sociology. Chicago, 
Illinois: University of Chicago Press, 2016, ISBN 978-1-4975-3608-1, 1059 p., [online]. 
[accessed 13 May 2017]. Available on http://www.gutenberg.org/files/28496/28496-
h/28496-h.htm. 

Population and Housing Census 2011. Datacube, table no. HC24. [online] Statistical Office 
of the Ministry of the Interior of the Slovak Republic. [accessed 22 June 2016]. 
Available on http://datacube.statistics.sk. 

Population and migration. Resource work – migration, emigrated abroad by gender, age, 
education, marital status, and the country of migration. Years 2004 – 2016, table no. 
H4, H11. [online] Statistical Office of the Ministry of the Interior of the Slovak 
Republic. [accessed 23 June 2017]. Available on http://statistics.sk. 

Population and migration. Resource Work – Migrations, Years 2013–2016, Table no. H4. 
[online] Statistical Office of the Ministry of the Interior of the Slovak Republic. 
[accessed 5 October 2017]. Available on http://statistics.sk.  

Population status. [online] Statistical Office of the Ministry of the Interior of the Slovak 
Republic. [accessed 15 January 2017]. Available on 
http://www.susr.sk:80/wps/portal?urile=wcm:path:/Obsah-SK/informativne-
spravy/vsetky/6700d047-5977-e38-8e5c-d7d5b94c66b1.  

Population without the citizenship of the reporting country – Persons. [online] Eurostat. [cit. 
8. 3. 2017]. Dostupné z: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=e
n&pcode=tps00178. 

Statistical overview of legal and illegal migration in the Slovak Republic for the 1st half of the 
year 2017. [online] The bureau of Border and Alien Police of the Presidium of the 
Police Force. [accesssed 23 June 2017]. Available on 
https://www.minv.sk/swift_data/source/policia/hranicna_a_cudzinecka_policia/rocenky/
rok_2017/2017-I.polrok-UHCP-SK.pdf.  

Statistics. [online] Slovak Association of Tour Operators and Travel Agents. [accessed 20 
November 2016]. Available on http://www.sacka.eu/sk/SACKA/Statistika/.



Kulturní studia • 2/2018                                                                                                     

 

 
54 

Význam šamanismu v postmoderní době na příkladu oblasti 

peruánské Amazonie 

The Purpose of Shamanism in the Postmodern Age Demonstrated on the Peruvian 
Amazon District 

Sylvie Abbasová 

MSD IT Global Innovation Center, Svornosti 3321/2, 150 00 Praha 
Email: sylvie.abbasova@gmail.com 

Abstract 

This article deals with a question of purpose of shamanism in today’s postmodern age. It 
focuses on motives of western tourists that lead them to travel to shamans of the Amazon to 
participate in the shamanic ritual with ayahuasca. The field research was focusing mainly on 
the dual description of Amazon shamanism from the point of view of the shamans on the one 
hand and of the tourists on the other. The main part of the practical part focuses on the 
motives of passengers for travelling to the area with regard to their needs in the form of 
a treatment, seeking extraordinary experiences and learning of shamanic knowledges. 

Keywords 
Shamanism, Religion, Postmodern Age, Amazonia, Tourism, Qualitative Research  

Klíčová slova 
Šamanismus, náboženství, postmoderní doba, Amazonie, turismus, kvalitativní výzkum 

Úvod 

Žijeme v postmoderní době, ve které protichůdnost jevů je to, co ji provází na každém kroku. 

Na jedné straně se vytváří nové a lepší podmínky pro život, na straně druhé vzniká čím dál 

více nároků na jednotlivce, kteří žijí rozmanité životy postrádající jistotu a pevné vazby. 

Nedostatek času a náročnost práce často vytváří stres, úzkost a pocit nenaplněného života, 

a lidé začínají pátrat po tom, co v jejich životech chybí. Někdy hledají útěchu v zábavě, jejíž 

nabídka je v západním světě více nežli bohatá, někdy přesto ve své kultuře cosi postrádají, 

a tak začínají hledat jinde. Poslední dobou se zájem postmoderního člověka začal upínat 

směrem k jihoamerickému kontinentu k životu amazonských šamanů, o kterých se možná 

domnívá, že stále žijí v souladu s přírodou a léčí podle tradice svých předků. Možná tento 

život je něčím, co západní společnost fascinuje, možná je to něco, co ve své kultuře postrádá, 

a možná je příčinou také náboženství, kterého je v postmoderním světě čím dál méně.  
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Tento článek se zabývá významem šamanismu v postmoderní době. Snaží se zachytit 

důvody, které vedou dnešní západní společnost k tomu, aby podnikala cesty do vzdálených 

oblastí Amazonského pralesa, aby zde zakusila znovu život v přírodě a nechala se léčit 

tradiční medicínou zdejších šamanů. Dnešní globalizovaný svět umožňuje uskutečňovat cesty 

napříč naší planetou, čímž dochází k propojování zdánlivě vzdálených oblastí. Tak jako 

tradiční prvky šamanismu pronikají do západní modernizované kultury, tak i naopak změny u 

jihoamerických šamanů v důsledku ovlivnění západním turismem jsou rovněž čím dál více 

patrné.  

Metodologie 

Tato práce vznikala primárně na základě terénního výzkumu, který vedl k získání relevantních 

dat v souvislosti s předkládanou problematikou. Výzkum se soustředil především na 

významy, které přikládají fenoménu šamanismu obyvatelé západního a modernizovaného 

světa na příkladu českých turistů. Hlavní výzkumná část se opírala o výpovědi informátorů – 

12 turistů z České republiky, a jejich motivů pro cestování do oblasti peruánské Amazonie za 

účelem podstoupení ayahuascového rituálu. Tyto výpovědi byly doplněny o pohledy 

peruánských šamanů – Dona Matea a Dona Alvara.1 

Jako výzkumné techniky byly zvoleny polostrukturované rozhovory s peruánskými 

šamany a turisty z České republiky a zúčastněné pozorování v amazonském městě Pucallpa, 

které je po Iquitos druhým nejvyhledávanějším místem šamanských ayahuascových 

ceremonií. 

Amazonský šamanismus 

Tak jako geografické podmínky daly vzniku třem částem Peru, zdejší šamanismu se dělí 

podle stejného principu. V peruánském šamanismu lze identifikovat tři hlavní proudy: 

šamanismus pobřeží (pobřežní curanderos2), šamanismus And (curanderos z hor) 

a šamanismus džungle (amazonští vegetalisté3). Název vegetalisté si získali amazonští šamani 

díky své rozsáhlé znalosti rostlin a bylin, které často kombinují a používají k léčbě, přičemž 

nejznámější kombinaci představuje právě ayahuasca.4 

                                                 
1 Veškerá jména dotazovaných jsou v této práci uváděna anonymně z důvodu práce s osobními informacemi, 
a tudíž jména informátorů-šamanů a informátorů-turistů vyskytující se v této práci je třeba brát jako fiktivní. 
2 Curandero od španělského slova curar – léčit. 
3 Vegetalista je název mestických indiánů – znalců rostlin, pomocí kterých léčí ostatní.  
4 Ayahuasca představuje nápoj z bylin, kombinující především liány Banisteriopsis caapi a Psychotria viridis 
obsahující látky, které dokážou navodit psychoaktivní efekty. 
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Pro domorodé skupiny používající ayahuascu (a více pak spíš pro ty skupiny, které ji 

nepoužívají pouze ke komerčním účelům) znamená mnohem více, než jenom směsici z bylin. 

Hraje pro ně ústřední roli v náboženském a kulturním životě, je pro ně prostředkem získávání 

informací, které nelze získat běžnými způsoby, představuje způsob komunikace s duchovním 

a přírodním světem Amazonského pralesa. Znamená pro ně způsob, jak dosáhnout v jednom 

okamžiku absolutního spojení s celou Zemí i vesmírem. Umí odhalit plány nepřátel, 

komunikovat s fyzicky vzdálenými příbuznými, nalézt ztracené osoby a předměty, a někdy jí 

je i přisuzován vliv na tvůrčí činnost některých umělců. Konečně je také možností, jak léčit 

nejrůznější nemoci fyzické i psychické povahy. Proto šamani amazonských pralesů chovají 

ayahuascu v úctě a přisuzují jí atribut posvátné rostliny, kterou respektují a řídí se jejími 

zákony, protože jinak by jim mohla ublížit.5 

 
Liána Banisteriopsis Caapi – základní bylina pro výrobu ayahuascy. Zdroj: Produto, http://bit.ly/2OULP1s. 

Amazonský šamanismus má někdy také blízko k čarodějnictví (brujería). Podle 

Vitebskyho6 vzniká v komunitách s nestálou nebo nevýraznou mocenskou strukturou. Čím je 

slabší postavení vedoucího šamana, tím více hrozí k zanesení šamanských vědomostí z jiných 

světů do komunit. Často se jedná o vědomosti tvořící morálku a sociální kontrolu těchto 

skupin. Důvodem vzniku čarodějnictví je porušení diety v důsledku nedostatečné sebekázně 

šamana. Tito šamani sešli ze správné cesty, a vybrali si jednodušší způsob své profese pro 

dosažení rychlejších účinků (zisků) či ublížení někomu jinému.7 Tito lidé používají černou 

magii magia negra, a proto se pro ně v šamanském světě vytvořil název brujos (čarodějové), 

který se postupně rozšířil i do západního světa skrze varování turistů místními. Brujos pijí 

nápoje z bylin pouze za účelem rychlého dosažení síly k provozování čarodějnictví, které 

může mít však smrtelné následky jak pro ty, kteří mají být léčeni, tak i pro šamany.8 Podle 

                                                 
5 LUNA, Luis Eduardo. c. d., s. 79. 
6 VITEBSKY, Piers. The shaman. London: Macmillan, 1995. ISBN 9780333638477, s. 48. 
7 BEYER, Stephan V. Singing to the plants: a Guide to Mestizo Shamanism in the Upper Amazon. Albuquerque: 
University of New Mexico Press, 2009. ISBN 9780826347299, s. 77. 
8 LUNA, Luis Eduardo. Vegetalismo: c. d., s. 44. 
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výpovědi šamana Dona Matea může mít původ magia negra v předcích, kteří se dopustili 

černé magie, a je pokrevně předávána v rámci rodové linie. Jeho druhá verze hovoří 

o existenci šamanů, kteří věří v tzv. ser supremo (křesťanského Boha) a ti, kteří nevěří. Podle 

tohoto dělení se také určují šamani na ty, kteří pracují s bílou nebo černou magií. Šaman Don 

Mateo proto brujeríi neřadí k šamanismu, ale spíše k satanismu, protože jak sám tvrdí: 

Správný šaman má provádět léčbu ve jménu Boha. 

Ayahuascový rituál 

Léčebný proces šamana, který v rámci seance provádí za účelem boje s duchy a záchrany duše, 

přestavuje tradiční formu šamanské léčby prováděné podle pravidel dané kosmologie, 

dosahováním extáze a setkáváním se s pomocnými a zlými duchy, zahrnující i boj, který může 

být v těžkých případech nemoci velmi nebezpečným. Snad jenom pro shrnutí uvedu krátký úryvek 

od šamana Dona Alvara, který věří, že provádí šamanskou léčbu dle tradice jeho předků:  

Šaman zastává během ceremonie funkce léčitele, ochranáře a průvodce v nadpřirozených 

světech, ovládá energie ve prospěch ostatních. Je médiem těchto sil, a musí být v daný moment 

schopen ochránit léčeného i celou skupinu léčených. To dokáže pouze zkušený šaman s letitou 

praxí ovládání bylin i vyšších duchovních sil, především těch, které se nacházejí uvnitř jeho 

samotného. 

Nyní bude představen ayahuascový rituál v rámci větší skupiny léčených, která není 

podmíněna vzájemnou znalostí jejich členů. Průběh ayahuascových ceremonií se v jednotlivých 

šamanských centrech příliš nemění. Začátek celé seance spočívá v tom, že šaman provádějící 

rituál se setká postupně se svými pacienty, s nimiž si krátce povypráví o tom, co je trápí po 

duševní a fyzické stránce těla, a podle toho připraví příslušný nápoj. Poté se šaman usadí 

doprostřed zatemněné místnosti nebo maloky9
 blízko džungle.10 Informátorka Jitka vzpomíná na 

seanci, která se odehrávala v maloce uprostřed džungle. Podle ní tím, že se seance děje na 

takovém místě, které je otevřené a uprostřed přírody, může dojít k navození mnohem většího 

efektu celého rituálu. Vize po požití ayahuascy jsou prostoupeny přírodou a jejími tvory, zvuky 

z nedaleké džungle tyto pocity umocňují (Jitka, 42 let). Stejně tak dotazovaný Honza (29 let) měl 

obdobné pocity: Ta džungle kolem vás naprosto prostoupí a ovlivní vaše sny. 

Poté si šaman připraví vše potřebné pro rituál na obřadní stolek mesa – cigarety 

mapacho, chrastidlo z listů shapaca, malé misky a láhev na nápoj z ayahuascy a parfém agua 

de florida. Když je připraven, začne chodit po místnosti a každého účastníka zvlášť navoní 

                                                 
9 Maloca je dřevěné obydlí, ve kterém se provádí ceremonie s ayahuascou.  
10 Terénní poznámky autorky. 
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parfémem aby jej ochránil, a aby mohl předstoupit před ayahuascu čistý. (šaman Don 

Alvaro)  

Šaman začíná seanci icaros11 zpívající směrem k láhvi s ayahuascou, vyfukuje kouř 

mapacho na hladinu nápoje, který nalévá ostatním. Symbolika kouře hraje důležitou roli, 

neboť představuje pomyslný přechod mezi profánním a posvátným světem. Tím dochází 

k dočasnému smazání hranic mezi těmito světy, a zároveň k začátku seance. Teprve poté je 

ayahuasca předána ostatním, kteří vypijí kalíšek nápoje až do dna, a pak se jako poslední 

napije šaman, aby získal časový odstup a mohl držet dohled nad ostatními. Po půl hodině se 

předpokládá, že se projeví první účinky ayahuascy, a šaman jde zkontrolovat, jestli jsou 

všichni mareados - omámení nápojem, a začíná znovu zpívat icaros. Tento moment je v rámci 

seance klíčový, jak upozorňuje šaman Don Alvaro, protože s příchodem prvních halucinací 

začíná šamanův zpěv měnit jejich průběh, a dle jeho výpovědi: Šaman vysílá svým zpěvem 

energii, kterou dokáže kontrolovat účinek, jenž má být u pacienta vyvolán… s ayahuascou se 

také dostavují reakce intoxikace, na které člověk může reagovat zvracením. Je to součástí 

léčebné kůry, kdy tělo prochází očistou, jak doplňuje šaman Don Alvaro. Dále také 

zdůrazňuje důležitost diety pro dosažení efektivity celého rituálu. Vize, které ayahuasca 

navozuje svému příjemci, chápe jako posvátnou esenci, jež má být darem pro ty, kteří 

přistupují k rituálu se zodpovědností. Pokud se někomu nedostaví vize, je to dáno tím, že 

matka rostlina jej nechce přijmout. Nejčastěji se tak děje, pokud pacient neotevře svoji mysl 

pro to, aby byl učen, nebo předstoupil před rostlinu matku nepřipraven, například proto, že 

nedodržoval předtím dietu. (šaman Don Alvaro)  

 
Skupinový ayahuascový rituál v centru Temple of the Way of Light (Iquitos). Zdroj: Guardian. 

Po chvíli přidává šaman ke svému zpěvu zvuky shapaca, kterými zároveň víří vzduch 

a pomáhá nemocem opustit pacientovo tělo. Poté je třeba zopakovat rituál s kouřem, aby 

                                                 
11 Icaros představují magické písně, jejichž základní funkcí při rituálu je vyvolat ducha rostliny-učitelky nebo 
zemřelých šamanů, použití k cestování do jiných sfér, zacházení s bytostmi z jiných světů, úprava vizí, léčba 
(samotné icaros mají kurativní moc) a lov živočichů. LUNA, Luis Eduardo. c. d., s. 108. 



Význam šamanismu v postmoderní době na příkladu oblasti peruánské Amazonie  

 

 
59 

šaman ochránil pacienty a nedošlo k návratu nemoci. Po čtyřech hodinách by měli všichni 

přijít k vědomí. Pokud se tak nestane, šaman musí zakročit a probudit pacienta mocným 

fouknutím kouře na hlavu, kudy dochází k napojení na svět duchů, aby jeho vize přerušil. 

Když přijdou všichni k vědomí, šaman se na chvíli dostává do role psychologa a rádce, 

a promlouvá se svými pacienty o jejich snech, a doplňuje výklad ayahuascy ohledně toho, co 

je třeba konat, aby se pacient cítil lépe.12 

Motivy cestování za peruánskými šamany 

O vymezení některých motivů vedoucích západní společnost za cestováním do Amazonského 

pralesa se pokusili autoři již v minulosti, například americké antropoložky Beatriz Labate 

a Clancy Cavnar ve studii Ayahuasca Shamanism in the Amazon and Beyond.13 v tomto díle 

můžeme najít pod těmito motivy vše, co je v protikladu k západní společnosti, neboli toho, co 

je předindustriální, předmoderní, přírodní, exotické, spirituální, tajemné, tradiční a časově 

neohraničené. Dobkin de Rios14 spatřuje hlavní příčinu v reakci lidí na konzumerismus, ve 

kterém lze získat v podstatě vše, a který má vliv na jedince v jeho přesycení. To, co však 

západní konzumní svět nenabízí je šamanismus v jeho čisté a tradiční formě i s jeho všemi 

léčebnými pozitivními efekty. Za hlavní motivy cestování informátorů-turistů do oblasti 

peruánské Amazonie v současné době lze považovat motivy fyzické léčby, psychické léčby, 

drogového turismu, kuriozity a osvojení šamanského učení. Tyto motivy byly vytvořeny 

podle nejčastějších odpovědí a významů, které jim byly dotazovanými turisty přisuzovány. 

Motiv fyzické léčby. Jedním z častých motivů, který se vyskytoval ve výpovědích 

informátorů, byla potřeba fyzické léčby. Západní medicína si zvykla oddělovat léčbu fyzickou 

a psychickou, a pacient tak stojí před dvojí volbou. Zvláště pak v případech, jedná-li se 

o nemoc, kterou nezažívá pacient poprvé. Nejčastěji v těchto případech preferuje pacient jako 

první léčbu fyzickou pro rychlé řešení vzniklého problému, protože si nemůže dovolit být 

kvůli zaměstnání dlouho nemocný. Dalšími důvody pro vyhledání lékařské pomoci 

v zahraničí je také například fakt, že s daným problémem si lékaři v České republice neví 

rady, nebo že může dojít k nepochopení ze strany lékaře, tak jako se stalo informátorce Jitce 

(42 let), když se snažila vysvětlit, že za jejím problémem na fyzickém zdraví se 

pravděpodobně skrývá víc, nežli jenom opakovaná bolest na levé straně těla. Zároveň se 

                                                 
12 Terénní poznámky autorky. 
13 CAVNAR, Clancy and LABATE, Beatriz. Ayahuasca Shamanism in the Amazon and Beyond. New York: 
Oxford University Press, 2014. ISBN 978-0199341207. 
14 DOBKIN DE RIOS, Marlene, RUMRRILL, Roger. a hallucinogenic Tea, Laced with Controversy: Ayahuasca 
in the Amazon and the United States. Westport, Conn.: Praeger, 2008. ISBN 978-0-313-34542-5. 
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domnívala, že na řešení takových typů problémů české lékařství není uzpůsobené, na rozdíl 

od například tradiční medicíny východních oblastí Číny nebo Indie. Mně přijde zvláštní, že 

většina mých bolístek se vyskytuje na levé straně těla. A je to až takový, jako, že když mě bolí 

ruka, tak je to levá, když mě bolí noha, tak je to levá, když mě bolí zub, tak je to na levé 

straně, když mám problém s očima, tak je to na levé straně. Samozřejmě s obvoďákem tohle 

řešit nemůžu. Takže jsem doufala, že třeba tady na tohle tam (u šamanů) dostanu nějakou 

odpověď. (Jitka, 42 let) Výpověď dotazované naznačila také kulturní odlišnosti v chápání 

nemoci a v přístupu k jejímu léčení. To potvrzovali během interview i jiní dotazovaní. U nás 

(v ČR) léčíme zvlášť tělo a zvlášť duši… (Irena, 44 let) v české kultuře se nesetkáváme 

s léčbou duše a těla zároveň, a zdejší přítomnost meditačních či dechových technik se k nám 

dostala v rámci kulturních kontaktů a sílí v podmínkách globalizace. V šedesátých letech 

minulého století se řada antropologů začala věnovat studiu významu symbolů v rámci lidské 

interakce a zkušenosti uvnitř medicíny. S ohledem na kulturní prostředí jedince, které ho 

ovlivňuje, bylo provedeno několik studií, které srovnávaly systémy západní a tradiční 

medicíny zaměřené na sociokulturní konstrukci nemoci. Výsledky výzkumu potvrdily 

prospěch tradiční medicíny oproti moderní, která v léčbě některých nemocí selhala. 

Neúspěchy západní medicíny jsou důležitým faktorem, který se podílí na rozhodování 

o vynaložení mnohonásobně vyšších finančních prostředků za léčbu v ayahuascovém centru. 

Mnozí z dotazovaných věřili, že tato cesta pro ně může být definitivním řešením problému, 

a že již nebude třeba do budoucna vynakládat další finance na léčbu nemoci po návratu domů. 

Dotazovaní často během rozhovoru zmiňovali také odlišný přístup šamana. Chování Dona 

Mariana se nedalo srovnat s tím od mého doktora v Praze. (Lucie, 29 let) Zeptal se mě 

(šaman) na to, co mě trápí po duševní stránce.“ (Gabriela, 37 let). Dotazovaní vesměs chápali 

přístup šamana jako profesionální a více lidský, než nabízí jejich praktičtí lékaři. Působil 

(šaman) na mě jako zkušený člověk… (Jitka, 42 let) Dokázal (šaman) mi pomoct, na rozdíl od 

mého obvoďáka… (Cyril, 33 let) Diagnózu nemoci také informátoři považovali za 

srozumitelnější, přestože byla interpretována z pohledu šamanské kosmologie. Celkově 

výsledky fyzické léčby informátoři reflektovali tak, že byli schopni i po návratu domů čerpat 

pozitivní účinky šamanské terapie. Po nástupu do běžného pracovního procesu se však nemoc 

postupně vrátila.  

Motiv psychické léčby. Dlouhodobé účinky ayahuascových sezení lze naopak pozorovat 

v rámci léčby problémů s psychickou povahou, jež se může dostat k jádru problému pacienta. 

Dnešní společnost často nutí jedince vystupovat v rolích, které jim nejsou přirozené, a ve 

kterých se mohou projevit některé z psychických problémů. Pracovní prostředí klade vysoké 
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nároky na jedince, kteří často pracují ve stresu. Nejčastějšími pacienty šamana Dona Alvara 

jsou ti, kteří zažívají stres se symptomy nespavosti, úzkosti, deprese a pocitu nenaplněného 

života. Léčba ayahuascou může pomoct odstranit blok v hlavě léčeného, který mu tvoří 

překážku v osobním nebo profesním životě, může provést psychoanalýzu, která mu vysvětlí 

příčinu některých jeho neobvyklých chování. Ayhuascový rituál, který je postaven na 

principu zážitkové terapie užívající technik dýchání, hudby a cílené práce s tělem, může 

pomoct člověku najít cestu k sobě samotnému, což je také jedním ze všeobecných problémů 

provázejícím postmoderní společnost.  

Souvislosti mezi psychickými a fyzickými nemocemi jsou dnes všeobecným 

poznatkem v medicíně. Častější příčinu fyzických nemocí představuje psychika. V mnoha 

evropských zemích, včetně České republiky, je stále oddělena psychická léčba od fyzické. 

Praktičtí lékaři jsou těmi, kdo první řeší problém pacienta, a pro nevzdělanost z oboru 

psychosomatické medicíny nejsou schopni pacientovi pomoct, třebaže se domnívají, že za 

problémem stojí psychika. Lékař provádějící první prohlídku nemocného nejdříve zjišťuje 

stav fyzické stránky člověka, a na základě té určuje diagnózu a předepisuje léčbu.15 Nicméně 

v oblasti studií psychosomatické léčby byl ale zaznamenán pokrok. Dnešní výzkumy se 

začaly zaměřovat na pacientovo vědomí, snění, meditace, mystické zkušenosti a účinky 

placebo efektu, které byly shledány jako pozitivní při léčbě v rámci šamanských praktik. 

Výzkumy začaly čerpat informace od samotných šamanů, a tak mnoho psychologů 

a psychiatrů zahrnulo některé z technik šamanismu do své praxe. Lze obecně říci, že západní 

psychologie dnes dokáže ocenit náboženské praktiky a šamanismus více, než tomu bylo 

v letech minulých.16 

Důležitým faktorem je i rituální očista (limpieza), která napomáhá eliminovat toxiny 

v lidském organismu tím, že ayahuasca dokáže vyvolat pocit zvracení. Tímto způsobem lze 

také odbourat psychické bloky, které mohl člověk získat už v prenatálním období, či 

v důsledku transgeneračního rodinného traumatu.17 Ayahuasca pomáhá člověku zbavit se 

v těle všeho co je cizí, což je podle šamana Dona Matea podstata nemoci – přítomnost cizích 

předmětů a energií v těle člověka, které na to reaguje nemocí. Funkce ayhuascy spočívá 

v korigování sebepojetí člověka tím, že projasňuje obraz, který si o sobě trvale utváří 

a dovoluje mu vydat ze sebe vše, co ho tíží. Šaman Don Alvaro vysvětluje důležitost očisty 

podle svých duchovních představ. Nemoc nazývá jako cochinada, což znamená doslova 

                                                 
15 Když hlava ubližuje tělu. [online] Česká televize. 
16 WALSH, Roger N. The World of Shamanism: New Views of An Ancient Tradition. Woodbury, Minn: 
Llewellyn Publications, 2007. ISBN 978-0-7387, s. 18. 
17 HORÁK, Miroslav. Případ Takivasi. Koncept tradiční domorodé medicíny peruánské Amazonie. 
Antropowebzin 2/2010, s. 101–107. 
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svinstvo, které když se nachází v lidském organismu, je třeba odstranit. Dieta a ayahuasca 

dokáže tento problém řešit, protože ayahuasca vás donutí vylučovat nečistotu z organismu 

skrze zvracení, a tím dochází k limpieza. (šaman Don Alvaro)  

Z výše uvedeného lze ayahuasce přisuzovat ozdravné účinky v rámci psychické léčby, 

které nabývají dlouhodobějšího charakteru. Tato psychoaktivní látka dokáže v rámci silných 

halucinací pomoct člověku překonat nějaký problém, který je ukrytý hluboko v jeho 

podvědomí, a který si mohl přivodit již v prenatálním období svého života, a tudíž jej nemohl 

ovlivnit. Ozdravný účinek ayahuascy byl prokázán i u očisty, která pomáhá přispět jak 

k fyzickému, tak psychickému zdraví jedince. U meditací používajících techniky dýchání 

byly rovněž dokázány pozitivní účinky už dávno u východních náboženství. Na podobné bázi 

pracují i dechová cvičení a zpěvy icaros. Informátor Cyril (33 let) ale vzpomíná také na jeden 

ayahuascový večer, kdy musel zavolat šamana, aby přerušil jeho vizi, která se proměnila 

v traumatický zážitek plný strachu namísto euforie, na který už prý jen tak nezapomene. 

Motiv drogového turismu. Další důvod pro cestování do peruánské Amazonie představuje 

motiv drogového turismu. V roce 1994 použila Dobkin de Rios výrazu drogového turismu 

v článku Drug Tourism in the Amazon18 v reakci na stále rostoucí fenomén cestování 

západních turistů do peruánské, ekvádorské a brazilské Amazonie za účelem vyzkoušení 

halucinogenních rostlin, a zvláště pak jejich směsi ve formě ayahuascy. Nárůst tohoto typu 

cestování způsobily především cenová dostupnost letenek, šíření informací o ayahuasce skrze 

internet, a celkově pak podmínky globalizace, které dokážou spojovat prostorově vzdálená 

místa. Fenomén drogového turismu, který za posledních patnáct let nepřetržitě roste, se stal 

zároveň její temnou stránkou, neboť dovoluje západní společnosti to, co je v jejich 

podmínkách mnohdy zakázané, a zároveň může být nebezpečné bez odborného dohledu při 

konzumaci ayahuascy. 

Motiv drogového turismu rovněž souvisí s hnutím New Age.19 Zájem mladých lidí 

o drogovou tématiku se zrodil jako kontrakultura s mohutným sociálním a duchovním 

základem myšlenek alternativní éry šedesátých let vymezující se vůči majoritní společnosti 

moderních industriálních společností a často porušující její zavedené konvence. Podávání 

ayahuascy od člověka (brujo), který používá ayahuascu primárně za účelem dosažení 

finančního zisku, může být pro jeho zákazníka velmi nebezpečným, stejně tak jako přístup 

pacienta k ayahusce pouze jako k droze, kterou chce uspokojit své krátkodobé psychedelické 

                                                 
18 DOBKIN DE RIOS, Marlene. Drug tourism in the Amazon [online]. 
19 New Age představuje hnutí, které vzniklo v 70-tých letech minulého století v USA, a které hlásalo příchod 
„nového věku“ lásky a světla, a dále předvídalo nadcházející éru jakožto éru osobní transformace, uzdravování 
a hledání nové spirituality. New Age Movement [online]. 
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potřeby. Když pak dojde ke kombinaci těchto oboustranných faktorů, následky 

ayahuascového rituálu mohou být fatální. Nedodržování diety, neznalost účinků ayahuascy 

spolu s nemocí, která by měla být sdělena předem (například vyšší tlak může v kombinaci 

s ayahuascou způsobit infarkt), v lepším případě turistovi nic nedá, v horším případě můžou 

způsobit smrt, jak potvrdil šaman Don Alvaro. Často se stává, že dochází k odlišnému 

chápání toho, čemu jiní přisuzují atribut posvátného. Někteří turisté považují ayahuascu za 

pouhý způsob, jak něčeho dosáhnout, v tomto případě změněného stavu vědomí v rámci 

psychedelické zkušenosti. Hranice, kdy dochází k používání některé látky v rámci náboženské 

praxe nebo v rámci například pouhé výplně volného času, nemusí být vždy hned patrná. 

Motivy člověka zakoušejícího psychedelickou zkušenost můžou být totiž různé, například tak 

může dělat v rámci osobní transformace, pro zintenzivnění vnímání a změny perspektivy 

vnímání, za účelem komunikace s posvátnem nebo ke zmíněným psychoterapeutickým 

účelům.20 

Šaman Don Alvaro si všímá jevu, kdy západní cestující přistupují k ayahuasce pouze 

jako k omamné látce. K tomuto přístupu se staví velmi kriticky a upozorňuje na nebezpečí, 

která v tomto důsledku mohou vznikat: Mnoho cestujících chápe ayahuascu pouze jako 

prostředek, jak dosáhnout extáze. Za prvé je to velmi mylná domněnka, a může to být 

nebezpečné, za druhé ayahuasca je rostlina matka, je to posvátná květina, kterou bereme jako 

dar, a nesmí se zneužívat její pohostinnosti, jinak člověk dopadne zle. Já sám jsem se setkal 

s případy, kdy se tohle v Pucallpě dělo, v podstatě stále děje. Existuje mnoho falešných 

šamanů, kteří zneužívají toho, co je naučili jejich předci, a teď používají pouze za účelem 

výdělku. Namíchají nápoj, podají ho neznalému turistovi, a pak předstírají celý rituál. 

Na rozdíl od šamanů rostlin, kteří pijí ayahuascu, aby viděli rostlinu matku pro potřeby 

ochrany sebe a své rodiny od nepřátel, kvůli poznání budoucnosti, nebo léčby fyzických, 

emocionálních a psychických nemocí, městští turisté zakoušejí cestu vlastní sebe-aktualizace 

a vnitřního růstu. V postmoderním světě, kde si lidé už nepěstují potraviny pro vlastní přežití, 

kde se instituce rodiny rozpadá, kde figuruje absence komunitních tradic a jejich sdílených 

názorů, členové této individuální společnosti jsou zaníceni pocity nízké sebeúcty a ztrácejí se 

v hodnotách.21 

Informátoři, kteří se rozhodli vydat do Peru s primárním účelem zájmu o ayahuascu 

jako omamnou látku se nacházeli v mladší věkové kategorii, byli zaměstnaní, svobodní, 

                                                 
20 LUŽNÝ, Dušan. Neošamanismus-postmoderní techniky extáze. Religio: revue pro religionistiku, Brno: Česká 
společnost pro studium náboženství Brno, 1995/2, s. 169-180. 
21 DOBKIN DE RIOS, Marlene, RUMRRILL, Roger. a hallucinogenic Tea, Laced with Controversy: Ayahuasca 
in the Amazon and the United States. Westport, Conn.: Praeger, 2008. ISBN 978-0-313-34542-5, s 69-70. 



Kulturní studia • 2/2018                                                                                                     

 

 
64 

a měli relativně dostatek volného času. Věk hraje také svoji roli v přístupu k životním 

situacím, které dokážeme řešit v mladším věku s nadhledem, s ochotou více riskovat, 

a nepřemýšlet tolik o možných důsledcích našich rozhodnutí, než když jsme starší. To 

dokládá například výpověď informátorky Adély (27 let): Dneska bych už asi byla moudřejší, 

s novým zaměstnáním přišlo přestěhování a osamostatnění se od rodičů, dneska bych více 

rozmýšlela, jestli kvůli zakušení nějaké drogy poletím tak daleko, a jestli vůbec budu chtít 

zkoušet nějakou drogu. 

Motiv kuriozity. Kuriozita, která láká cestující do exotických zemí spolu s možností 

nevšedního zážitku, bývá častým důvodem pro návštěvu šamanů v Amazonii. Motiv kuriozity 

často souvisí s motivem drogového turismu, a lze jej chápat rovněž jako všeobecný odraz 

postmoderní společnosti, který má ještě blížeji k pojmu ludické společnosti od Mühlpachra.22 

Se změnou k lepším životním podmínkám obyvatel západního světa došlo i ke změně zájmů, 

hodnot a postojů postmoderního člověka. Dnešní člověk používá každodenně počítač pro 

svoje pracovní nebo osobní potřeby, a jeho reakcí na tuto situaci může být pokus o únik do 

světa bez moderních technologií. Typický je zájem o cestování a trávení volného času 

v přírodě, které jedinci město neposkytne, nebo mnohostranný zájem o co největší naplnění 

volného času nejrůznějšími komerčními aktivitami. Cestování nabízí dočasnou změnu 

v životě lidí, který jej shledávají jako stereotypní.  

Životní styl představuje kulturně podmíněný způsob uspokojování potřeb jedince, 

který je spojen s jeho hodnotami a normami. Někdy se o něm hovoří také jako o životní 

úrovni nebo kvalitě života. Je snahou vymezit se vůči univerzálnímu způsobu života 

většinové společnosti, proto se odehrává na úrovni individuální. Často se setkáváme 

s tvrzením, že někdo má originální životní styl. Ten se může projevit například v estetických 

potřebách jedince, v jeho časovém harmonogramu, v jeho účasti v osvětové činnosti, 

v materiální spotřebě, ale i čím dál více v rekreačních aktivitách. Možnosti utváření životního 

stylu jsou dnes obsáhlé, a mnohdy dochází ke kombinaci několika stylů souvisejících 

s filosofií jedince, jak tvrdí například informátorka Irena (44 let): Mě vždycky lákaly věci 

buďto s esoterickou povahou nebo ty, které jsou něčím výjimečným, a u nás sehnat nelze. 

Vyzkoušela jsem tedy kurzy reiky, kundaliní jógy, ale i numerologii, a šamanismus z Amazonie 

ve mně zanechal hluboké zážitky, a už je také součástí mého životního stylu a filosofie. Jedním 

z hlavních problémů postmodernismu je zvládnutí plurality heterogenity a jinakosti životních 

                                                 
22 Společnost, která si ráda hraje, a která odsouvá pracovní povinnosti do pozadí v momentě, kdy postrádají 
hravost. MÜHLPACHR, Pavel. Životní styl mládeže jako příčina sociálního handicapu [online]. 
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stylů tak, aby stále byl zachován důstojný život jedince ve společnosti.23 Problém nalézání 

originality a specifického životního stylu úzce souvisí s potřebou seberealizace Maslowovy 

pyramidy potřeb.24 Seberealizace na jedné straně dává možnosti komerčnímu trhu, který 

nabízí nepřeberné množství značek, se kterými se jedince může ztotožnit a vymknout se tak 

„davu“, ale i čím dál více zaujímá nabídkou nevšedních zážitků. Dochází ke vzniku plurality, 

při které musí jedince volit mezi různými způsoby chování a jednání, které se ztotožní s jeho 

stylem.  

Motiv osvojení šamanského učení. S ohledem na praktikování šamanismu v České 

republice, jehož základy jsou čerpány nejčastěji ze šamanismu Latinské a Střední Ameriky 

byla navržena také kategorie s motivem osvojení šamanského učení. V českém prostředí roste 

počet lidí, kteří se po návratu domů do České republiky rozhodnou sami praktikovat 

šamanismus, nebo se sdružovat v rámci novodobých šamanských hnutí. Tato kategorie odráží 

možnosti postmoderního člověka, který není vázán k náboženské instituci a může tak 

inklinovat k vyhledávání osobní spirituality. Tu může hledat daleko od domova, aby zde našel 

to, co hledá, a poté se může rozhodnout na místě zůstat, nebo si přivést své zážitky domů, kde 

je začne nabízet i ostatním. 

Informátorka Gabriela (37 let) podnikla cestu do Amazonie, protože cítila nenaplněnou 

duchovní potřebu, která by doplnila její soubor spirituality tvořený z prvků převážně cizích 

náboženství. Po absolvování ayahuascové ceremonie se stala amazonským šamanismem 

fascinovaná, a uvažovala o možnosti praktikování šamanismu v rámci výdělečné činnosti i po 

návratu do České republiky. Podle Bowie25 když se člověk ze západu rozhodne praktikovat 

šamanismus v domácím prostředí, stává se tak nejčastěji ze zvědavosti, nebo z hlubšího 

duchovního důvodu. Paradoxem však je, že tak nastává ve společnosti, která šamany 

neuznává. Nejčastější projev šamanismu na západě lze vypozorovat v podobě seminářů 

a nejrůznějších seancí v přírodě, kde se naskýtá možnost stát se šamanem také. Pokusy 

o provádění šamanismu v západní společnosti však mnohdy nemají nic společného s původní 

tradicí, jak popisuje například Vitebsky: Téměř celou historii šamanismu formují tradiční 

kultury, které tvoří základ naší znalosti šamanského chování. Toto chování obsahuje prvky 

neslučitelné s hodnotami Hnutí New Age, mezi které patří vegetariánství, feminismus nebo 

snaha vyloučit z léčení magii. Existuje proto riziko, že noví šamanisté vytvoří svůj vlastní 

                                                 
23 MÜHLPACHR, Pavel. Tamtéž. 
24 Maslowovu pyramidu potřeb je třeba chápat ve směru zespoda podle stupně důležitosti uspokojování potřeb 
jedince. Nejdříve dochází k uspokojování potřeb fyziologických, poté se lze zabývat potřebami bezpečí, 
sounáležitosti a lásky, potřebami uznání a úcty až k potřebám zmíněné seberealizace. MASLOW, Abraham. 
Religions, Values, and Peak Experiences. Columbus: Ohio State University Press, 1964.  
25 BOWIE, Fiona. Antropologie náboženství. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-3789, s. 169. 
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zidealizovaný obraz šamanismu a pak začnou odsuzovat tradiční společnosti za to, že 

nedokáží podle tohoto vzoru žít.26 

Provázejícím jevem postmoderního člověka je pluralita na úrovni jeho spirituality, 

která dovoluje čerpat z mnoha myšlenkových směrů. Spiritualitu tak nelze zařadit do jedné 

duchovní tradice, protože do ní mohou vstupovat prvky pocházející z úplně jiných oblastí, 

jako jsou politika, věda, umění, sport nebo psychoterapie. To, co prostupuje spiritualitu 

jedince, je ovlivněno často jeho osobní zkušeností vyplývající například ze setkání 

s přírodními úkazy nebo z mezilidských vztahů, společenský vliv pak může hrát druhotnou 

roli. Do osobní spirituality žité bez návaznosti na určitou duchovní tradici mohou vstupovat 

prvky jiné duchovní tradice, například z židovství, jógového a meditačního cvičení 

východních náboženských systémů, esoterické myšlenky kosmické energie, existence čaker 

jako energetických center v lidském těle a mnohá další.27 

V České republice existuje síť, ve které se sdružují lidé věnující se spirituálním 

záležitostem, pro které se zde vžil spíše název esoterika. Někteří z nich se často prezentují 

jako šamani či novodobí šamani, kteří o sobě tvrdí, že dokážou léčit skrze energie a byliny. 

Tato nabídka nejčastěji probíhá v rámci komerčních služeb. Přítomnost těchto prvků 

v českém prostředí podpořilo také otevření evropské pobočky Nadace pro šamanská studia 

v Evropě (Foundation for Shamanic Studies Europe) v sousedním Rakousku. V České 

republice v současné době funguje například šamanské hnutí Oko Bohů, které se prezentuje 

jako česká organizace zabývající se rozvojem a výzkumem vědomí skrze šamanské meditační 

a jogínské techniky. Autorem tohoto projektu je Zdeněk Ordelt, který jej zakládal po 

předchozích zkušenostech získaných od šamanů Střední a Jižní Ameriky. Po své návštěvě 

Peru v roce 2016 rozšířil svoji nabídku služeb i o učení peruánských šamanů. Služby Oka 

Bohů zahrnují posvátná učení, která lze zprostředkovat buďto zde v České republice nebo 

skrze cestování do zahraničí. Zmíněný autor se také snaží obnovit šamanismus v českém 

prostředí s ústředním odkazem na slovanské národy. Nejblíže se provádění amazonského 

šamanismu v ČR nachází šaman Jan Rostlinka, který stojí za projektem Ayahuasca, šamani 

a Amazonie.28 

K rozšíření šamanských hnutí v českém prostředí přispívá také zdejší náboženská 

tolerance. Náboženský profil České republiky je charakteristický svým stupněm religiozity, 

který se řadí k vůbec nejnižším v rámci postkomunistických zemí střední a východní Evropy. 

Zajímavost pak tvoří v porovnání se sousedním Slovenskem, které je více prostoupeno 

                                                 
26 VITEBSKY, Piers. The shaman. London: Macmillan, 1995. ISBN 9780333638477, s. 151. 
27 VOJTÍŠEK, Zdeněk. Rozpoznat neviditelné. Dingir 3-2010, Praha: Dingir, s. 105. 
28 ROSTLINKA, Jan. Ayahuasca, šamani a Amazonie. [online]. 
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křesťanstvím, přestože tyto dva státy dlouhou dobu tvořily na mapě jeden státní útvar. 

V českém prostředí dochází i nadále k posunu od náboženských skupin institucionální formy 

k růstu náboženského indiferentismu či dokonce apateismu. s náboženstvím souvisí role 

jedince, jehož konstrukce individuální identity se týká i té s náboženskou povahou. 

V dnešních podmínkách může nabývat tato identita velice komplikovaného a ambivalentního 

charakteru, jelikož může být prostředkem změny a inovace jedince (konstruování na základě 

odlišení já od ne-já), stejně tak jako může být proměnlivá, mnohovrstevná, osobní 

a sebereflexivní. V sekulárním prostředí dochází k podporování růstu individuální identity, 

která bude přijímat odlišné prvky, než jaké nabízí jeho prostředí, aby se jedinec stal například 

originálním.29 

Šamanský turismus 

Cestování napříč geografickým prostorem bylo vždy součástí dějin lidstva. Teprve ale 

s průmyslovou revolucí prošlo významnými změnami v oblasti pracovních vztahů, rozvoje 

dopravních prostředků a komunikace, a následně v oblasti společenského chování, které dnes 

nazýváme cestovním ruchem. Podle Světové organizace cestovního ruchu30 lze v cestovním 

ruchu zaznamenat dva segmenty cestování: první odrážející osobní potřeby jedinců (rekreace, 

návštěvy příbuzenstva, vzdělávání, léčby, náboženství/náboženské poutě, nakupování, transit 

a jiné další) a druhý ve formě obchodní a profesionální potřeby. Šamanský turismus 

v amazonské části Peru by dle této kategorizace mohl být zařazen do oblasti léčebných potřeb 

jedinců (odrážející motivy fyzické a psychické léčby) a potřeb rekreace (odrážející motiv 

kuriozity), popřípadě potřeby náboženské a vzdělávací (odrážejících motiv osvojení 

šamanského učení). Někdy se o šamanském turismu v rámci Amazonie hovoří také jako 

o zmíněném drogovém turismu, cestovním ruchu Ayahuascy nebo jako o cross-kulturním 

vegetalismu. Existuje řada možností pro výběr ayahuascového rituálu jak v rámci destinace, 

tak podle kvality služeb, které jsou šamanská centra schopna svým turistům nabídnout. Řada 

turistů volí možnost absolvovat rituál v malokách nabízejících all inclusive služby, namísto 

pití ayahuascy s místním curanderem v malé vesnici. 

Šamanská ceremonie je zvláště v oblastech Iquitos, Pucallpa, Tarapoto, Yurimaguas 

a Puerto Maldonado nabízena formou placené služby, která může zahrnovat ubytování v délce 

jednoho až dvou týdnů, řadu ayahuascových sezení, podávání směsi z jiných bylinných 

nápojů, semináře nebo workshopy. Obzvláště v nejchudší oblasti regionu Alto Amazonas 

                                                 
29 LUŽNÝ, Dušan, NAVRÁTILOVÁ, Jolana. Náboženství a sekularizace v České republice [online]. 
30 Tourism Highlights. [online]. 
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hraje šamanský turismus významný faktor finančního výdělku. Častá je spolupráce mezi 

místními a cizinci, kteří se rozhodnou po absolvování ayahuascové ceremonie zůstat 

v Amazonii a zprostředkovávat služby šamanů zahraničním turistům. Dnes již také málokoho 

překvapí, když cizinec koupí pozemek v Amazonii, a postaví si zde vlastní šamanské 

centrum, které mnohdy nabídkou svých služeb předčí domorodé podnikatele.31 

 
Ayahuascové centrum Dream Glade. Zdroj: Dream Glade, https://www.dreamglade.com/gallery/. 

Informátorka Jitka (42 let) popisuje šamanskou seanci v centru Kapitari jako službu, 

která by se mohla řadit svojí kvalitou mezi některé evropské firmy. Její sedmidenní pobyt u 

šamana Dona Lucha zahrnoval jídlo (dietní stravu v podobě zeleniny, rýže a brambor), nocleh 

v chatce, byliny pro ayahuascový nápoj a jiné nápoje, dopravu lodí z Iquitos do džungle 

a služby šamana a překladatele. Cenu, kterou zaplatila za tyto služby (800 USD) shledává 

jako přiměřenou s ohledem na léčbu, kterou obdržela. Šamanismus podle mě poměrně levně 

dokáže diagnostikovat a odstranit některý problémy, ne všechny a ne vždycky. Může to být 

alternativa vůči tomu, že dotyčný marně a dlouhodobě obíhává vyšetření na nesmírně 

drahých lékařských přístrojích. V dnešní době my jsme společnost, která je ochotna kupovat 

přístroje za miliardy, a lidem který je obsluhují dávat pár šupů. Tolik věříme technice, a co ty 

přístroje nenaměří, pro nás není vědecké. (Jitka, 42 let) Stejně tak informátoři Karel a Irena 

chápou cenu za šamanskou službu jako optimální, vzhledem k jejich přístupu k západní 

medicíně, kterou považují za neefektivní. Když si spočítám, kolik jsem investovala do návštěv 

lékařů, léků a přišla o peníze v rámci nemocenské, tak mi peníze za návštěvu amazonských 

šamanů nepřijdou jako špatně investované. (Irena, 44 let) Karel, který strávil tři měsíce ve 

stejném šamanském centru jako informátorka Jitka, vidí situaci podobně: Ty peníze jsou 

určitě dobře investované, když si vezmeme, kolik věcí například z elektroniky si dokážeme 

                                                 
31 HOMAN, Joshua. Charlatans, Seekers and Shamans: The Ayahuasca Boom in Western Peruvian Amazon 
[online]. 
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koupit, a po roce je vyhazujeme. Navíc se koukněme například na psychology, kteří si účtují 

také nemalé částky za své služby, a kolikrát nevyléčí nic. 

V šamanském centru se můžou také nacházet doktoři, kteří provádí předběžnou 

prohlídku před rituálem, ale také zasahují v případě potřeby během provádění rituálu, někdy 

je také přítomna ochranka, kvůli divoké zvěři. Existuje také možnost příplatku 

nadstandardních služeb, například v podobě návštěvy okolních přírodních památek. 

Informátor František (28 let) uvedl, že kromě základní ceny za desetidenní terapii ještě 

zaplatil dalších 90 dolarů za výlet k vodopádům Velo de la Novia nedaleko Pucallpy. Podle 

výpovědi některých informátorů lze také získat rozšiřující službu v podobě procházky do 

hluboké džungle se zkušeným instruktorem. Šamanská centra často také nabízejí slevu pro 

návštěvníky, kteří přicházejí absolvovat rituál po druhé. Častá je spolupráce mezi 

šamanskými centry a místními taxikáři nebo hoteliéry, kteří si takto navzájem pomáhají. 

Rozvoj konkurence způsobuje i naopak negativní reklamu, kterou šíří nejčastěji lidé 

z šamanova okolí, ale i například místní taxikáři, kteří dokážou na poslední chvíli změnit 

názor turistů, aby absolvovali šamanskou ceremonii jinde.32 

Šamanský turismus představuje vzájemnou službu mezi hodnotami postmoderní 

společnosti a domorodými národy, jejichž život je stále z větší části neprostoupen modernitou. 

Obě strany se snaží získat to, co je v jejich společnosti nedostatkové, v případě šamanů se 

jedná o moderní technologie, v případě západních turistů se jedná o návrat do přírody. Šaman 

využívá svých schopností, aby získal finance potřebné například ke koupi televizoru nebo 

mobilního telefonu, postmoderní turista obětuje své finance a opouští svět moderních 

technologií, aby se mohl vrátit zpátky v čase a žít na chvíli život v souznění s přírodou.  

Dopady šamanského turismu 

Tak jako každá komerční služba i šamanský turismus s sebou přináší dopady, které mohou 

nabývat jak pozitivní, tak negativní povahy. V případě turismu zde hraje velkou roli faktor 

v podobě chování turistů. Turisté se vyznačují specifickým turistickým chováním, které se liší 

před, během a po cestování, a které je dáno jejich postoji, očekáváním a reakcemi po využití 

služeb.33 Několik výsledků turistického šamanismu bylo už interpretováno, jako v případě 

vzniku falešných šamanů brujos, kteří provádí rituály pouze za účelem zisku a mohou škodit 

nejenom turistům, ale i své konkurenci, kterou se snaží poškodit. Stejně tak, jako se stává 

jistým jevem, že turista, který zažije ayhuascovou ceremonii je jí natolik uchvácen, že se 

                                                 
32 Zápisky z terénního deníku. 
33 MARCH, Roger, WOODSIDE, Arch. Tourism Behaviour: Traveller´s Decisions and Actions. Cambridge,  
MA: CABI Pub., 2005. ISBN 0851990215 
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rozhodne v Amazonii zůstat a věnovat se zde šamanismu také. Šamanský turismus dále 

vyvolává pracovní migraci v rámci Peru, která proudí směrem do Amazonie, kde místní 

Peruánci vytváří další druh konkurence, který může mít z ekonomického hlediska pozitivní 

důsledky, na druhé straně odpor místních vůči „téměř místním“ bývá podle šamana Dona 

Alvara mnohem tvrdší: místní šamani málokdy strpí ve svém teritoriu někoho s podobnými 

rysy, a také si na ně více dovolí. Mnozí z těchto pseudošamanů, jak šaman Don Alvaro 

nazývá své krajany, používají špatné látky, které mohou způsobit dlouhodobá mentální 

zranění. Někdy se také stává, že využívají vlivů ayahuascy ke svádění žen. Tento typ šamanů 

patří prý dle šamana Dona Alvara k nejbohatším v okolí, jejichž nabídka služeb je často 

podobná těm od cestovních kanceláří, a probíhá v rámci větší organizované sítě obchodních 

vztahů. 

Ještě na konci osmdesátých let, kdy došlo k vydání díla Vegetalismo od Eduarda 

Luny34 se jeho autor domníval, že i přes velkou míru individuality amazonských vegetalistů 

existuje u nich ochota sdílet informace a vědomosti se svými kolegy v rámci neformální sítě 

vztahů. V současnosti se situace změnila celkem radikálním způsobem a mezi zdejšími 

šamany panuje spíše rivalita, která může vést nakonec i k takové nedůvěřivosti, jež naruší 

tradici předávání šamanského řemesla v rámci rodiny. Šaman Don Alvaro tvrdí, že s nárůstem 

šamanských center v Pucallpě nelze chovat důvěru ani k členům vlastní rodiny, a po špatné 

zkušenosti si tradici hlídá pouze sám pro sebe. 

Podle Fotiou35 reakcí šamanů na vzrůstající konkurenci v oboru je navýšení cen za 

služby, jelikož cítí, že jejich pozice na trhu by mohla být ohrožena. Tím dochází k vytvoření 

nepřátelství v místní společnosti a k vzájemné zášti. Tato situace je patrná i turistům, kteří 

poté zváží, zda li nevyhledat služby šamanů jinde nebo využít situace a pokusit se dojednat 

službu za přijatelnou cenu. Současná podoba ayahuascového šamanismu není tolik autentická 

(lokálně endogenní a neměnná), ale je výsledkem kulturního kontaktu západní společnosti 

s amazonskými domorodci a vztahy, které zde v důsledku tohoto kontaktu vznikly. Vznik 

těchto mezikulturních procesů bývá přisuzován mediátorům, kteří tyto vztahy vytvářejí 

a spojují tak západní poptávající s místními nabízejícími. Tito mediátoři jsou nejčastěji lidé ze 

západu, kteří šamani sami nejprve učili svým schopnostem, aby jim pak pomáhali při obřadu, 

případně ho sami vedli. Často se o těchto šamanech hovoří jako o tak zvaných šamanech 

gringos. V neposlední řadě existují dopady šamanského turismu na přírodní prostředí. 

Nejedná se pouze o výsledky turistického chování, které můžou přispět k devastaci 

                                                 
34 LUNA, Luis Eduardo. c. d., s. 108. 
35 FOTIOU, Evgenia. From Medicine Men to Day Trippers: Shamanic Tourism in Iquitos, Peru [online]. 
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Amazonského pralesa, jedná se také o poškození vzniklé v důsledku nadměrného pěstování 

rostlin pro ceremonie a k výzkumným účelům.36 

Závěr 

Předkládaný článek se zabýval otázkou, jaký má význam šamanismus pro západní turisty 

v postmoderní době na příkladu českých turistů cestujících do oblasti peruánské Amazonie. 

Skrze dvojí pohled šamanů a turistů bylo ukázáno, jaké významy jednotlivé skupiny 

přikládají šamanismu, a které jsou v očích západních turistů mylné a mohou být i nebezpečné. 

Důvody zvýšeného zájmu českých turistů o cestování do peruánské Amazonie byly vymezeny 

podle jejich nejčastějších výpovědí a významů, které přisuzovaly zdejšímu šamanismu. Bylo 

vymezeno celkem pět motivů pro návštěvu českých turistů ayahuascových center: motiv 

fyzické léčby, motiv psychické léčby, motiv drogového turismu, motiv kuriozity a motiv 

osvojení šamanského učení. 

Nejdůležitější motiv představoval důvod fyzické léčby. Důvěra informátorů v západní 

medicínu postupně klesá, protože nejde k jádru problému a neřeší psychosomatické problémy 

pacienta hned na počátku. Oproti tomu důvěra v šamanismus byla shledána u informátorů 

jako pozitivní především díky lidskému přístupu šamana, jeho srozumitelné interpretaci 

nemoci v rámci vizí a meditačním zpěvům icaros. Je zřejmé, že význam šamanismu v rámci 

léčby fyzické stránky člověka je vysoký. Zároveň je patrné, že informátoři si zvykli oddělovat 

fyzickou a psychickou léčbu, tak jako je i typické pro západní zdravotnictví. Motiv psychické 

léčby byl druhým významným důvodem pro vycestování za šamany. Dlouhodobý účinek 

léčby duševní stránky těla byl zaznamenán u informátorů i po návratu domů. Dnešní doba 

přináší vysoké nároky na člověka v zaměstnání, a špatné výkony v práci mohou být trestány 

neprodloužením pracovní smlouvy. Nejistota doprovázející každodenní život postmoderního 

člověka může být pro někoho dost stresující, a ne každý si může dovolit služby psychologa. 

Význam přisuzovaný psychické léčbě se rozvíjí v rámci moderní vědy, která shledává 

šamanskou léčbu jako pozitivní, kde její zapojení do západního zdravotnictví by mělo smysl. 

Motiv drogového turismu a motiv kuriozity jsou odrazem potřeb postmoderního 

člověka žijícího ve společnosti, ve které neustále něco postrádá, a snaží se najít něco nového, 

čím by zaplnil svůj volný čas. Zvláště pak u mladých lidí jsou tyto motivy typické, protože 

                                                 
36 Například Nezisková organizace Multidisciplinární asociace psychedelických studií se stala vedoucím 
představitelem ve výzkumech celé řady psychedelik (a obecně v rámci modelu léčení nebo poškození zdraví). 
Organizace se proto snaží získat potřebná oprávnění pro pěstování některých rostlin a jejich dostupnost pro 
vlastní účely. DOBKIN DE RIOS, Marlene, RUMRRILL, Roger. A hallucinogenic Tea, Laced with 
Controversy: Ayahuasca in the Amazon and the United States. Westport, Conn.: Praeger, 2008. ISBN 978-0-
313-34542-5, s. 135. 
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lepší podmínky zaměstnání a životní úroveň otevírají dveře těmto možnostem, stejně tak jako 

možnosti dostupnějšího cestování v dnešním globálním světě. Motiv osvojení si šamanského 

učení se postupně stává fenoménem i v České republice, kde lze vypozorovat dvě jeho 

skupiny. Novodobí šamani, kteří se zajímají o esoteriku a jsou velmi blízko hnutí New Age, 

a kteří se rozhodnou vycestovat za amazonskými šamany účelově v rámci rozvoje osobní 

spirituality. Druhá skupina šamanů vzniká náhodně po návratu z ayahuascového centra, kdy 

se rozhodne osvojit si šamanské učení, a začne ho praktikovat buďto přímo v Amazonii, nebo 

doma v České republice. Tato praxe se může promítnout v podobě nabídky komerčních 

služeb šamanského léčení nebo zprostředkování zájezdu na ayahuascovou ceremonii do 

peruánské Amazonie. 

Díky atraktivitě geografické polohy Peru, otevřené povaze amazonského šamanismu 

a motivům západních cestujících mířících do peruánské Amazonie došlo k vytvoření nového 

segmentu turismu zvaného šamanský turismus. Ten přináší na jedné straně výhody v podobě 

lepší životní úrovně místních obyvatel, na druhé straně stále větší pronikání lidí do 

Amazonského pralesa přispívá k jeho postupnému zániku, stejně tak jako i tradice 

amazonského šamanismu. Služba šamanismu by se dala také interpretovat jako vzájemná 

výměna nedostatkových hodnot mezi postmoderní a tradiční společností. Postmoderní člověk 

postrádá život v souznění s přírodou bez moderních technologií, v případě šamanů je to 

naopak potřeba získání této modernity. 
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Abstract 

The overview study focuses on the topic of the region, its characteristics and utilization in 
regional sciences. The concept of the region is based on the concepts of physical geography. 
The definition has taken over other scientific disciplines dealing with research related to the 
geo-physical space. Regional sciences, including geography and economics, sociology or 
political science, are concerned with space and actors, which determine the character of the 
space to a certain extent. For that reason, the study included the conceptualization of the 
region along with the definition of the concept of regional identity. This concept creates 
research area to connect topics to interdisciplinary research in the field of social sciences. 

Keywords 
Region, regional development, regional sciences, socio-cultural capital, identity, regional 
identity 

Klíčová slova 
Region, regionální rozvoj, regionální vědy, sociokulturní kapitál, identita, regionální identita 

Úvod 

V českém vědeckém prostředí se zvedla vlna zájmu o regiony a regionální identitu se 

společensko-politickými změnami na přelomu druhého tisíciletí. Tato pozornost byla mimo 

jiné zapříčiněna postupným slábnutím národní identity, která byla doposud samozřejmou a 

stálou autoritou. Politicko-hospodářsko-kulturní integrace Evropy vyzdvihla význam regionů, 

které stály v pomyslné opozici proti podsouvanému nacionalismu postsovětských satelitů 

i nacionalismu národnímu. Regiony se měly stát novým tmelícím prvkem těsné evropské 

spolupráce. Později se však regiony staly prostředkem péče o kulturní pluralitu a předmětem 

podpory strukturálního rozvoje. „Mnohé regiony se tak nejen staly předmětem kolektivních či 

                                                 
1 Tento článek vznikl za grantové podpory Interní grantové agentury (IGA) Provozně ekonomické fakulty České 
zemědělské univerzity v Praze k projektu Regionální identita: potenciální faktor regionálního rozvoje č. 
20181003. 
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teritoriálních identifikací lidí, nýbrž některé z nich, především ty politicky periferní či 

strukturálně slabé, zahájily současně boj o uznání…“.2 

Současný regionální rozvoj se z hlediska strategií odkazuje na dokumenty Evropské 

unie3, která klade zřetel na jedinečnost lokality a jejich hmotných a nehmotných zdrojů. Bere 

tedy v potaz i sociokulturní kapitál stimulující vývoj lokální kultury v pozitivních 

i negativních konotacích. Tento specifický kapitál propojující prostor s jeho aktéry je jedním 

z předpokladů pro tvorbu identity s určitým sociálním celkem i územím.4 V tomto pojetí je 

třeba zmínit význam sociálního a kulturního kapitálu. Sociální kapitál je jednou z hybných sil, 

která se dává do souvislosti s místními obyvateli – aktéry. Teoretikem sociálního kapitálu je 

např. francouzský sociolog a antropolog Pierre Bourdieu (1930‒2002), který tímto pojmem 

rozumí síť kontaktů, jež může jednotlivec využít ke svému hmotnému či nehmotnému užitku 

prostřednictvím mezilidské interakce a je tak individuálním bohatstvím jednotlivce.5 

Sociálním kapitálem se myslí např. sdílené normy chování, vzájemnost, sounáležitost, 

sociální sítě a informační kanály, ale i vztahy mezi stekeholdery.6 Kulturní kapitál je chápán 

socializačním procesem získané vědění, který následně ovlivňuje vztah a přístup k podnícení 

sociálního kapitálu.7 Kulturním kapitálem jsou shledávány např. kulturní hodnoty, duchovní 

život, způsob života, zájmy. Mezi sociálním a kulturním kapitálem tvořící spojovací článek 

stojí lidský kapitál, který je určován mírou vzdělanosti, kvalifikací, jazykovou vybaveností, 

identitou aj.8 Tyto kapitály propojují tematické zaměření regionálních věd spolu se zájmem o 

hlubší pochopení motivů jednání jedinců žijících v určitém prostoru, např. skrze bádání nad 

regionem, regionální identitou, identitou regionu apod. Souhrnně lze sociokulturní kapitál 

chápat za schopnost společenství daného prostoru v podobě konkrétního územního celku, 

např. obce, kraje, vykonávat činnosti související s rozvojem území. Sociokulturní kapitál je 

tedy nutnou podmínkou pro územní/regionální rozvoj. 

K regionálnímu rozvoji se dá přistupovat z nejrůznějších pohledů – lze sledovat 

regionální politiku, strategie regionálního plánování, státní politiku a její dopad 

v hospodářství, průmyslu, zemědělství, dopravě či ekologii v určitém prostoru. Vzhledem 

k propojenosti veškerých vztahů a procesů nejen ekonomických, ale i společenských je 

vhodné realizovat výzkum se zaměřením na regionální rozvoj právě z perspektivy 

                                                 
2 ŘEZNÍK, M. Paměť a identita v regionálním kontextu. 2015, s 59–80. 
3 Například strategie Europe 2020 (A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth).  
4 ZICH, F. et al. Sociální potenciál regionu: (soubor studií). 2006, s. 7. 
5 BOURDIEU, P. The Forms of Capital. 1986, s. 241‒258. 
6 ZICH, F. et al. Sociální potenciál regionu: (soubor studií). 2006, s. 10. 
7 LOŠŤÁK, M. The influence of intangible forms of capital on farms. 2006, s. 251‒262. 
8 ZICH, F. et al. Sociální potenciál regionu: (soubor studií). 2006, s. 10. 
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multidisciplinarity a snahou o propojení ekonomického a kulturně-sociálně-společenského 

hlediska.  

Cílem této přehledové studie je vymezit pojem region z historické i současné 

perspektivy, poukázat na rozdíly ve využívání tohoto konceptu v klasické geografii oproti 

sociální geografii. Dále dát do širších souvislostí konceptualizaci regionu s regionální 

identitou.  

Region a regionální vědy 

V teoreticky zaměřených publikacích se hovoří jako o nejvýznamnějších vědních oborech ve 

vztahu k regionálnímu rozvoji především o ekonomii, geografii, politologii a územním 

plánování. Kulturně-společenský aspekt rozvoje regionu je staven, obrazně řečeno, na druhou 

kolej. Vědy jako sociologie, kulturní a sociální antropologie, historie a další disciplíny jsou 

marginalizovány. Veškeré tyto disciplíny by však měly patřit do multidisciplinárního 

a zároveň holistického přístupu ke sledování žitého prostoru. Lze je proto souhrnně nazvat 

regionálními vědami tvořícími komplexní pohled na regiony a jejich rozvoj. Vědním oborem, 

který dle svého názvu, má ve středu svého bádání právě region a regionální rozvoj, procesy a 

vztahy na konkrétním území, je regionalistika využívající poznatky z výše zmíněných oborů, 

které následně aplikuje na konkrétní oblast – region. Podoba regionu prošla v průběhu 

existence geografie a navázaných disciplín vývojovými posuny závislými na daném vědním 

diskurzu.  

Region9 je jedním ze základních konceptů geografie, který převzaly další vědy 

pracující s prostorovým vymezením, např. regionální věda, prostorová ekonomie či 

prostorová sociologie.10 Původně byl region chápán jako synonymum k zemím, které byly 

ovládány svrchovanou silou. Přeneseně tedy lze hovořit ve využívání termínu v 19. století 

jako o krajině či politickém území. V souvislosti s tímto diskurzem deterministický přístup 

prosazoval tezi, že sociální, ekonomické a kulturní charakteristiky jsou určovány přírodními 

podmínkami regionu. Prvně bylo fokusováno na environmentální podstatu regionů. Posunem 

ve formě chápání regionu byly práce francouzského geografa Paula Vidala de la Blache 

(1845‒1918). Blache, zakladatel regionální geografie, se odklonil od deterministického pojetí 

a snažil se o komplexnější porozumění regionu. Byl pro něj výsledkem vzájemného působení 

fyzicko-geografických a společně sociálně-geografických charakteristik. Toto pojetí regionu 

                                                 
9 Region je důležitým pojmem nejen z hlediska prostorového vymezení, ale i pro svoji ukotvenost 
v geografickém myšlení nejen v tomto znění, ale v případných obměnách, jakými jsou prostor či místo. 
CHROMÝ, P. Formování regionální identity: nezbytná součást geografických výzkumů. 2003, s. 163. 
10 TOUŠEK, V. et al. Ekonomická a sociální geografie. 2008, s. 371. 
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se v odborné literatuře označuje za idiografické11, tzn. soustředění se na jedinečné prvky 

každého z regionů sloužící jako identifikátory jejich specifičnosti. Na tomto přístupu stavěl 

i americký geograf Richard Hartshorne (1899‒1992), který zavedl pojem prostorové 

diferenciace. I v současné době se jedná o využívaný přístup zakládající se na prostorovém 

rozšíření fyzikálních a sociálních jevů. I když Hartshorne navazoval na francouzskou 

geografickou školu, nesouhlasil s propojením společnosti a geograficko-fyzického prostředí, 

přírody. Domníval se, že povaha společnosti není determinována přírodními podmínkami. 

Dalšími představiteli tohoto indeterministického pojetí regionu v geografie byli ekonomičtí 

geografové Walter Isard (1919‒2010) nebo August Lösch (1906‒1945).12  

Nová generace geografů první poloviny 20. století tak chápala region za přirozeně 

existující územní jednotkou na základě geograficko-fyzických (přírodních) a kulturních 

specifik. Zároveň neopomíjeli ani aktéry působící na tomto území, tj. obyvatele prostoru a 

jejich život. Kladli přitom důraz především na popisné a statické charakteristiky regionu. Od 

druhé poloviny 20. století přistupovali geografové k regionu jako k jednotce sloužící pro 

organizaci geografických informací. Od popisných a statistických metod je zde patrný posun 

k metodám analytickým a tvorbě prostorových modelů, které byly mnohdy velice vzdáleny od 

reality daného prostoru. Ukázalo se, že lidský prvek je důležitým faktorem pro vývoj určitého 

území a je nutné mu přikládat váhu stejně jako geografii prostoru. Proto se od osmdesátých let 

20. století používají vedle kvantitativních metod i metody zakládající se na zkoumání sociální 

organizace v prostoru. Od kvantitativní deskripce se geografie posunula ke snaze 

o porozumění regionu skrze společnost. Důležitou výzkumnou kategorií se stal smysl určitého 

prostoru pro společnost.13  

V současné době je koncept regionu nepopíratelnou entitou i díky možnosti jasného 

vymezení hranice např. v geografické sféře.14 Diskutováno je v souvislosti s konceptualizací 

regionu jeho vymezení a rozsah vzhledem k různorodosti geografických přístupů 

a subdisciplín. Například fyzická geografie pracuje s přírodním pojetím regionu na rozdíl od 

humánní geografie, která bere v úvahu i jeho historický vývoj a okolnosti, jež ho v průběhu 

času formovaly. Blízké tomuto přístupu je postmoderní pojetí regionů, např. percepční a 

kulturní. I když jsou regiony chápány za objekty existující v reálném světě/prostoru, 

                                                 
11 Opakem idiografického přístupu je tzv. přístup nomotetický, který zdůrazňuje obecnost a univerzálnost znaků 
regionů a tyto universalia komparuje s cílem zjistit stupeň podobnosti regionů. TOUŠEK, V. et al. Ekonomická a 
sociální geografie. 2008, s. 372. 
12 TOUŠEK, V. et al. Ekonomická a sociální geografie. 2008, s. 370‒372. 
13 HEŘMANOVÁ, E., CHROMÝ, P. et al. Kulturní regiony a geografie kultury: kulturní reálie a kultura v 
regionech Česka. 2009, s. 20‒26. 
14 K současnému pojetí regionu více např. Anssi Paasi The region, identity, and power z roku 2011 (Procedia - 
Social and Behavioral Sciences) nebo Pavel Chromý Formování regionální identity: nezbytná součást 
geografických výzkumů z roku 2003 v publikaci Víta Jančáka a Miroslava Mardy Geografie na cestách poznání. 
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postmoderní koncepty hovoří o sociální konstrukci regionu. Region není tedy pouhým 

ohraničeným geografickým prostorem, ale má subjektivní charakter, který se v průběhu času 

utváří na základě kulturní, sociální, ekonomické či historické zkušenosti společnosti, jež toto 

území dlouhodobě obývá. Každý jedinec si může konkrétní prostor vymezit, vnímat i prožívat 

individuálně. V tomto případě se jedná o percepční region. Pro residenta či neresidenta může 

region nabývat různých významů a konotací podle faktorů, jež utvářejí jeho osobní identitu, 

např. etnicita, náboženství, ale i sociální a ekonomické postavení, úroveň vzdělání. Na druhé 

straně neznamená tento přístup, že každý člověk žije ve svém regionu a že jeho představa je 

jedinečnou a neopakovatelnou. Právě naopak, protože podoby regionů v myslích jednotlivců 

nabývají mnohdy podobných obrazů, které lze dále rozčlenit do určitých skupin porozumění 

prostoru a jeho významu pro jednotlivce/skupiny. Podobnost regionu tedy do jisté míry 

objektivizuje jejich existenci i další zkoumání. Regionální vědy se dále zabývají klasifikací 

těchto prostorových jednotek15 16 např. členit lze regiony z odvětvového17, taxonomického18 

nebo metodologického19 hlediska. 

Sociální geografie se zabývá výzkumem struktury osídlení, resp. obecně řečeno 

geografickou organizací společnosti. Na rozdíl od fyzické geografie, v jejímž středu zájmu 

leží studium krajinné sféry, se sociální či socioekonomická geografie zaměřuje na 

prostorovou diferenciaci a organizaci lidských aktivit ve vztahu k fyzicko-geografickému 

prostředí, krajině. Oproti klasickému popisnému pojetí fyzické geografie je v tomto oboru 

aktivním činitelem člověk ve vztahu ke geografickému prostředí, které se jeho činnostmi 

přetváří. Ovšem je tu i vliv opačného směru, tedy že geografické a klimatické podmínky 

                                                 
15 Region je obecně chápán za racionální způsob organizace geografických informací, který je současně částí 
geografické sféry vymezené na základě určitého kritéria. TOUŠEK, V. et al. Ekonomická a sociální geografie. 
2008, s. 373. 
16 Klasifikací regionů se zabývají např. Martin Hampl v Teorii komplexity a diferenciaci světa se zvláštním 
zřetelem na diferenciaci geografickou z roku 1971, Oliver Bašovský a Viliam Lauko v Úvodu do regionálnej 
geografie z roku 1990 nebo Paul Claval v publikaci Introduction to regional geography z roku 1998. 
17 Odvětvové hledisko pracuje s monoistickým a dualistickým pojetím geografie. Monoistický princip chápe 
geografii jako jednotnou vědní disciplínu a rozlišuje tak tři typy regionů – přírodní, humánně-geografický 
a komplexní region. V dualistickém principu se připouští existence fyzické a humánní geografie jako dvou 
svébytných vědních disciplín a vzhledem k této premise pro ně existuje pouze region fyzicko-geografický a 
sociálně-geografický. HAMPL, M. Teorie komplexity a diferenciace světa se zvláštním zřetelem na diferenciaci 
geografickou. s. 25‒28. 
18 Taxonomického hlediska geografie rozlišuje regiony na individuální a typologické dle jejich geografické 
lokace. Individuální (idiografické) jsou charakteristické svým unikátním znakem, např. mají vlastní jméno jako 
Krkonoše, Valašsko, Chodsko apod. Naopak typologické (nomotetické) regiony jsou opakovatelné, definované 
na základě příznačných vlastností a jsou tedy součástí určitého typu regionu, např. regiony s 5% nezaměstnaností 
obyvatelstva, regiony s určitou hustotou dálniční sítě atd. Individuálních regionů lze vymezit mnohem méně než 
regionů typologických. TOUŠEK, V. et al. Ekonomická a sociální geografie. 2008, s. 374, 375. 
19 Metodologické hledisko vychází z účelu regionu a také z otázky týkající se důležitosti vymezování těchto 
prostorových jednotek. Základními přístupy proto jsou region jako nástroj geografického výzkumu, jako objekt 
geografického zkoumání, jako nástroj managementu území. DZIEWONSKI, K. Concepts and terms in the filed 
of economic regionalization. 1967, s. 25‒36. 
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výrazným způsobem ovlivňují charakter lidských činností. Geografické prostředí může mít 

i značný vliv na složku života člověka, která je vždy jedinečnou substancí pro každého 

jedince, a to identitu20. Zde se dostávám k jednomu z významných a stále diskutovaných 

témat postmoderní doby, regionální identitě ve vztahu k regionu a jeho formování. 

Konceptualizace regionu 

Region nemusí představovat pouze základní jednotku s geografickými informacemi či 

percepční region, ale především je sociálními geografy poukazováno na kolektivní význam 

regionu. Region je utvářen kolektivní historií společnosti a institucemi, jež tato společnost 

zakládá a dává jim význam. Region tak přetrvává v dlouhodobém historickém procesu a 

podléhá změnám v závislosti i na historických okolnostech na rozdíl např. od místa, které je 

více ovlivněno a vymezeno samotným jedincem. Kritikou hodnocení míst a regionů v podobě 

kvantitativně popisovatelných objektů bez úvahy nad vlivem místních aktérů se ve své práci 

zabýval americký geograf Allan Pred (1936‒2007).21 Pred uvažoval o místu jako o „procesu 

reprodukce sociálních a kulturních forem“22. Poukazoval také na důležitost časoprostorových 

aktivit a dynamiky role místa.  

Procesem formování a zároveň udržitelným vývojem a spravováním regionu se 

v současné době zabývá nejen sociální geografie, ale další regionálně zaměřené vědy, které 

přitom mnohdy vycházejí ze čtyř fází procesu ustanovování regionu dle finského sociálního 

geografa Anssi Paasiho.23 Žádná z fází přitom nemusí být přesně vymezena/ohraničena 

časem, ale mohou probíhat nezávisle na sobě. Zároveň zde neexistuje podmínka pro uznání 

regionu za samostatný, jestliže proces formování neprošel všemi fázemi. První fáze se týká 

nabývání prostorové podoby regionu (např. vytvoření hranic regionu), ve druhé se konstruuje 

symbolický tvar (např. pojmenování regionu, ustanovení grafického znázornění 

reprezentativních znaků jako jsou loga či vlajky). Třetí fází se rozumí institucionalizace 

                                                 
20 Identita je výsledkem vzájemného působení jedince a společnosti v sociálním prostoru. Toto sociologické 
pojetí je založené na předpokladu, že se totožnost jedince skládá z procesu identifikace v celém průběhu 
jedincova života a z tohoto důvodu o ni lze hovořit jako o pluralitní a proměňující se složce osobnosti. 
KREISSLOVÁ, S. Konstrukce etnické identity a kolektivní paměti v biografických vyprávěních českých Němců. 
2013. Identita jedince tedy není konstantního charakteru, ale mění se v závislosti na mnoha faktorech, např. věku 
jedince, jeho sociálního a ekonomického postavení, fyzicko-geografickém prostředí apod. Zygmunt Bauman 
v této souvislosti hovoří o vlivu doby tzv. pozdní modernity vyznačující se obecnou nestálostí, ve které i 
totožnost jedince se stává proměnlivou. BAUMAN, Z., MAY, T. Myslet sociologicky: netradiční uvedení do 
sociologie. 2010. 
21 PRED, A. Place as Historically Contingent Process: Structuration and the Time‐Geography of Becoming 
Places. 1984, s. 279‒297. 
22 CHROMÝ, P. Formování regionální identity: nezbytná součást geografických výzkumů. 2003, s. 164. 
23 PAASI, A. The institutionalization of regions: A theoretical framework for understanding the emergence of 
regions and the constitution of regional identity. 1986, PAASI, A. Place and Region: Regional Works and 
Words. 2002 [cit. 10. 10. 2018]. 
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regionu (např. po stránce politické, ekonomické či kulturní). Se čtvrtou fází se region stává 

součástí regionálního systému a regionálního povědomí společnosti.24 Paasi ve svém 

konceptu spojuje v ustanovování regionů složku racionální v podobě tvorby administrativních 

jednotek, symbolů, vymezení administrativní hranice apod. se složkou subjektivní, která je 

postavena na konceptu identity. Rozděluje totiž identitu regionu do dvou vzájemně se 

ovlivňujících skupin – regionální vědomí a regionální identitu. Regionálním vědomím chápe 

identitu obyvatel daného regionu. Regionální identitou neboli image regionu rozumí obraz 

lokality v myslích zdejších obyvatel i jedinců mimo toto společenství. Identita regionu je 

tvořena zevnitř místními usedlíky i účastníky zvenku, např. turisty či rekreanty, ale také lidmi, 

kteří nikdy daný region nenavštívili osobně, ale mají o něm jistou představu na základě 

nejrůznějších informačních kanálů – rodina, známí, média apod.25 Právě ve druhé fázi 

konceptualizace regionu se projevuje i identita místních obyvatel k danému prostoru 

prostřednictvím specifických kulturních, krajinných, historických aj. determinantů, které 

zpětně ovlivňují míru ztotožňování se s regionem v myslích obyvatel – residentů i obyvatel za 

vnější hranicí tohoto regionu.  

Identita ve vztahu k regionu 

Jak bylo předesláno v předchozím textu, identita není pouze jednosměrnou záležitostí. 

Subjekty, jakými jsou prostor a jeho obyvatelé, se ovlivňují vzájemným působením. Lze říci, 

že na ně působí vzájemná síla. Příkladem tohoto recipročního ovlivňování může být situace, 

kdy společenství obývá horský prostor a podhůří a přizpůsobuje se zdejším klimatickým 

podmínkám, např. v podobě pěstování adekvátních plodin – prostor působí na danou 

společnost. Naopak horskému prostoru je vštěpována identita společenství prostřednictvím 

činností zjevných, jako je zemědělství a krajinotvorba, i skrze nemateriální aktivity – 

kulturou, jazykem, tradicemi. Vytvářena je tímto způsobem regionální identita i identita 

regionu samotného.  

Procesem konstrukce regionální identity se v teoretické rovině zabývá vedle již 

zmíněného Anssi Paasiho např. Glynis Marie Breakwell, britská sociální psycholožka. 

Breakwell v procesu tvorby identity vyslovuje tezi o čtyřech základních řídících principech, 

kterými jsou princip vědomí příslušnosti k určité oblasti, uvědomění si kontinuity vlastního 

                                                 
24 ŠIFTA, M., CHROMÝ, P. Symboly a identita regionu: analýza vnímání přírodních symbolů oblastí s 
intenzivně přeměněnou krajinou v Česku. 2014, s. 401‒415. 
25 PAASI, A. The region, identity, and power. 2011 [cit. 1. 11. 2018]. 
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života v daném území, pocit hrdosti na svůj region a princip sebeúčinnosti, tj. zjednodušení 

každodenního života vycházející ze znalosti a příslušnosti k danému území.26 

Regionální identita tvoří spolu s dalšími možnými totožnostmi jedince (biografickou, 

etnickou, národní aj.) sociální konstrukt. Koncept je založen na mnoha dílčích částech v rámci 

identitotvorného procesu, např. historickém vědomí či existenci hodnot a norem společnosti. 

S těmito prvky identity se jedinec ztotožňuje (nebo neidentifikuje) s daným prostorem 

a skupinou.27 Regionální identitu nelze považovat za stálou konstantu v osobnosti jedince. 

Jedná se spíše o dlouhodobou a změnám podléhající dimenzi lidské identity. Jedinec 

přirozeně může pociťovat různá ztotožnění se s regionem či místy v odlišné intenzitě tohoto 

vztahu. Není ovšem nutnou podmínkou, aby jedinec cítil ztotožnění se s prostorem či si tento 

vztah více uvědomoval. Někteří lidé tomuto typu identity nepřikládají takový význam a je pro 

ně v procesu identifikace zásadní jiná dimenze identity, např. náboženská či etnická.28  

Za jednu z klíčových proměnných v rámci formování regionální identity lze označit 

čas. Identita regionu je totiž většinou dlouhodobou záležitostí. U některých regionů lze 

hovořit o identitě téměř jako o konstantě, která úzce souvisí se stabilním osídlením dané 

oblasti. Tímto regionem v českém prostředí může být např. Valašsko či Chodsko. Naopak 

příkladem prostoru, kde došlo ke změnám, a dalo by se hovořit až o ztrátě identity, je oblast 

českého pohraničí, ve které došlo k diskontinuitě osídlení. Tento prostor byl vystaven 

v průběhu druhé poloviny 20. století četným změnám v sídelní struktuře. V tomto případě 

došlo ke změně nositelů identity a přetrhání kulturních tradic oblasti. Pro tvorbu nové 

regionální identity prostoru i jeho nových obyvatel se jeví za důležitý prvek fyzicko-

geografické prostředí, které je prvním a podstatným prvkem determinující budoucí vztah 

jedince k prostoru.29 Například pokud člověk zvyklí na mírné klima z oblasti nížin přesídlí do 

horské oblasti s neúrodnou půdou a severským klimatem, lze vyslovit premisu, že se mezi jím 

a daným prostorem nevytvoří identitotvorný vztah oproti člověku zvyklému na nehostinné 

horské klima. 

Závěr 

Na závěr si dovolím krátké zamyšlení vycházející z předešlého textu této přehledové studie. 

Regiony jsou nepochybně významnou součástí lidského bytí, a to z mnoha důvodů. Jsou 

jistým mezistupněm mezi obcí a zemským zřízením, mezi státním a nadnárodním uskupením. 

                                                 
26 BREAKWELL, G. Social representations and social identity. 1993, s. 198–217. 
27 ZICH, F. Regionální identita obyvatel pohraničí. 2003, s. 19‒21. 
28 BROŽ, M. et al. Otisky historie v regionálních identitách obyvatel pohraničí: sebedefinice a vzájemné vnímání 
Čechů a Němců v přímém sousedství. 2007, s. 50. 
29 CHROMÝ, P. Formování regionální identity: nezbytná součást geografických výzkumů. 2003, s. 167. 
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Zároveň jsou příliš malou a mnohdy obtížně identifikovatelnou jednotkou z hlediska 

administrativního členění suverénního státu, leckdy s komplikovanou možností určení hranice 

či detailnější klasifikací. 

Na druhé straně jsou regiony, co do velikosti a dalších charakteristik, vhodným 

identitotvorným subjektem, na který můžeme pohlížet více než dvojí optikou. Region je 

prostorem, s nímž je spjata identita jeho obyvatel. Místní aktéři si vytvářejí subjektivní vztah 

na základě jimi preferovaných kategorií v procesu tvorby vlastní identity. Tento vztah nemusí 

být notně pozitivní či negativní, ale i ve skrze neutrální v případě preferencí jednotlivce 

k jiným jednotkám a kategoriím, které jsou jeho osobnosti bližší. Samotní obyvatelé však 

svým jednáním v prostoru dávají význam, resp. spoluvytváří identitu onoho regionu. Bez 

kolektivního hodnocení, které lze chápat jako průnik všech možných variant vztahování se 

k prostoru, by byl region pouhou fyzicko-geografickou jednotkou. Lidské jednání tedy 

zásadním způsobem ovlivňuje charakter regionu, který naopak do značné míry ovlivňuje život 

jedinců i společnosti. Tyto dva pohledy, regionální identita a identita regionu, tvoří možný 

třetí pohled na vztah identity a regionu. Společně totiž formují vnější obraz regionu jako 

jednotného celku lidí a geografického prostředí. 

Region a regionální identita tak jsou dva propojené koncepty interdisciplinárního 

charakteru, které mohou společně dávat odpovědi na otázky týkající se udržitelného rozvoje 

regionu a zkvalitňování života jeho obyvatel. 
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Rozhovor s emeritním děkanem FF UK doc. Vrhelem 

Doc. Petr Kokaisl vedl rozhovor s doc. Františkem Vrhelem, českým vědcem z oboru 
lingvistiky a iberoamerikanistiky na téma antropologie ve druhé polovině dvacátého století. 

Kokaisl: Jak to říká Donutil – Ptejte se, na co chcete, na co chci, odpovím – zrovna tak to 
můžete i Vy. Jak bylo náročné i vzhledem k měnící se politické situaci v Československu 
studium kultury společnosti za vašich studijních let? Jaký byl pohled na studium kultury? 

Vrhel: Řekněme především, že kulturologie se v tom čistém slova smyslu objevila až později, 
ta za mého studentského mládí neexistovala. Byl národopis, který se orientoval převážně na 
oblast domoviny. Existovaly pokusy o studium afrického areálu například spjaté s prof. 
Holým1, s prof. Stuchlíkem2 a dalšími. Původně jsem studoval filologii, čili nás vlastně 
národopis, etnologie, nezajímala. Objevuje se určitá kontura v počínajícím zájmu 
o strukturalismus. Za mého mládí byl strukturalismus v lingvistice, eventuálně v literární 
vědě, ale díky Claudu Lévi-Straussovi3 a poněkud jiné podobě strukturalismu, se přenesl i do 
etnologie. Lévi-Strauss se hlásil k Jakobsonovi4 velmi masivně a ke knížeti Trubeckému5. 
Ten problém fonému a jeho přenosu do oblasti etnologie má úplně jiná východiska než u 
lingvistů. Lingvistům nešlo o nevědomí nebo o nevědomé struktury.  

Kokaisl: Jaká byla institucionální podpora výzkumu kultury v šedesátých letech a následně 
v době normalizace v letech sedmdesátých? 

Vrhel: Pokud existoval výzkum, tak se prováděl na českém území, resp. československém. 
Jednalo se spíše o exkurze, dlouhodobé pobyty nebyly moc běžné, pokud vím. 
V Československu nebyl grantový systém, ale byly státní plány vědeckého výzkumu nebo 
dílčí plán státního vědeckého výzkumu. Už si přesně nepamatuji, do jaké míry o tom 
rozhodovala tehdejší akademie věd6 a do jaké Ministerstvo školství, ale dílčí plán státního 
vědeckého výzkumu existoval a jeho nositelem byla především Akademie. Pamatuji si, že 
jsme dělali iberoamerická studia, která řídili historikové a členové Střediska iberoamerických 
studií. Jistým způsobem se hodnotila i publikační činnost, protože existovaly oponentury 
a tam se mluvilo o tom, jestli jste vytvořil knihu, studii apod. Čili on se ten systém úplně 
zásadně nelišil. Bylo to monopolizováno ČSAV, která vlastně reprezentovala zájem státu.  

Kokaisl: Jaká byla hlavní témata antropologického výzkumu před rokem 1989?  

Vrhel: Termín antropologie se neobjevoval, dokonce ani termín etnologie se nepoužíval. To 
bylo až po roce 1989. Pod vlivem rusko-sovětské etnologie se používal termín etnografie 
a folkloristika. To se zdůraznilo až za mého působení. Z Katedry etnografie a folkloristiky se 
stala Katedra etnologie a z ní ze dne na den Ústav etnologie7. A tady už se objevily obecnější 
pretenze typu zavést do výuky areály. Angažoval jsem odborníky na Střední Asii, Oceánii, 
afrikanistiku atd., o nichž jsem byl přesvědčen, že mají co říci.  

Pak se objevila debata, tak kolem poloviny devadesátých let, že by se měly věci dělat 
nejenom filologicky, protože tradiční pojem orientální filologie zahrnuje pojmy jako jazyk, 

                                                 
1 Ladislav Holý (1933–1997), etnograf a sociální antropolog a afrikanista. 
2 Milan Stuchlík (1932–1987), etnolog a indolog.  
3 Claude Lévi-Strauss (1908–2009), francouzský antropolog a filosof. 
4 Roman Osipovič Jakobson (1896–1982), ruský lingvista a představitel strukturalismu.  
5 Nikolaj Sergejevič Trubeckoj (1890–1938), ruský jazykovědec a etnolog, zakladatel fonologie. 
6 Československá akademie věd – ČSAV, nejvyšší vědecká instituce v ČSR v letech 1953–1992. 
7 Více k dějinám Ústavu etnologie viz publikace Jiří Hlaváček, Hana Vondráková-Bortlová Mezi státním plánem 
a badatelskou svobodou: Československá etnografie a folkoristika ve vzpomínkách pamětníků, 2018 nebo Jiří 
Woitsch, Adéla Jůnová Macková a kol. Etnologie v zúženém prostoru, 2016. 
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literatura a Kulturgeschichte8, ale že bychom se měli pomalu přemisťovat nebo orientovat 
na areální studium. I proto jsem spolu s dr. Janem Pargačem9 usilovali o to, aby byly alespoň 
přednášky, protože se začala pomalu objevovat možnost, že byste strávil nějakou dobu ve 
Střední Asii nebo v Americe, Mexiku. Nějaký dlouhodobý terénní výzkum byl velmi 
skromný, i když díky nadaci Sasakawa10 byla možné získat finanční prostředky na cestu. 

Vlastně jste si tam mohl napsat cokoliv, i věci běžné denní potřeby, třeba gatě. Vy sám jste 
reguloval v té žádosti, jestli chcete 1000 nebo 2000 dolarů, a přesně jste řekl – já budu tam 
a tam, bude to trvat tak dlouho a jde mi o toto téma. 

Kokaisl: Nebyly tam mzdové prostředky, ale byla tam právě ta možnost vycestovat a udělat 
terénní výzkum. 

Vrhel: Ano, já jsem seděl tenkrát v té komisi na rektorátu. Měl to na starosti pan kancléř, 
který dělal kancléře tehdejšímu rektorovi Malému. A tato komise víceméně rozhodovala 
o tom, jaké projekty budou podpořeny. Křížily se tam různé věci, řekněme výzkumnější, třeba 
Váš případ, ale byly tam také méně výzkumné projekty. Například se usilovalo o to, aby 
mohli studenti i výzkumníci strávit čas ve skutečně vybavených knihovnách, v Anglii nebo 
v Holandsku. Byla to obdoba víceméně studijních pobytů. 

V této době se začínají objevovat dva takové exotičtější lokály. Indonésie, protože indonéská 
ambasáda bez ohledu na režim měla zájem o výzkum tamější kultury a skutečně poskytovala 
stipendia, což existuje dodnes. 

A druhou lokací bylo Mexiko, tzv. Convenio cultural11, která existuje snad 40 nebo 50 let. 
Pořád se tam jezdilo přes všechny režimy, jak mexický, tak i československý a český. To 
stipendium bylo velmi skromné. Nedalo se to se Sasakawou srovnat. Já tam rok na takovém 
stipendiu byl už jako starší. Možná za zmínku stojí, že povolení vyjet na rok, to jsem myslím 
dostal po roce, vydával Ústřední výbor KSČ, zatímco když jste jel na půl roku, tak to 
schvalovala strana na úrovni města. 

Kokaisl: Tedy ta hlavní témata antropologického výzkumu před rokem 1989, kdyby se to dalo 
shrnout, tak to byla spíš etnografie nebo národopis. Nebyla ta změna po roce 1989 daná 
možností cestovat a chutí po exotice? 

Vrhel: Možnost někam vyrazit, to ano. Ale zdůrazňuji, že to byly spíše pobyty na 
univerzitách. Sasakawa je určitě jednou z prvních, která otevírá univerzální horizont. Mohl 
jste si napsat – chci do Zambezi, tam bych strávil půl roku ve stanu a zkoumal domorodé 
obyvatelstvo. Kdybyste tady fakultě zadal takový pobyt, nebylo by Vám to umožněno. 
Pamatuji se, že vietnamisti chtěli jet do Vietnamu v polovině devadesátých let. Předložili 
program a finanční krytí, které odpovídalo celému mému rozpočtu pro proděkana pro 
zahraniční studium. To nebylo reálné. Tady je jedna věc, která určitě stojí za zmínku, že v této 
době je Západ ještě ochoten zaplatit v podstatě všechno. Vy jste si zaplatil pojištění, a kromě 
toho jste tam měl všechno. To začalo postupně mizet.  

Kokaisl: Jak reagovala společnost na výzkumy kultur před rokem 1989 a jak po něm? On to 
není pouze výzkum kultur, ale souvisí to i s otázkou přístupu institucí i samotných vědců 
z humanitních věd po roce 1989. 

                                                 
8 Kulturní dějiny. 
9 Jan Pargač (1949–2015), český etnolog. 
10 Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund byl nadační fond na Univerzitě Karlově. 
11 Dohoda o spolupráci mezi Československou republikou a Mexikem platná od roku 1970 o vzájemné podpoře 
rozvoje zemí v oblasti kultury a dalších sfér. 
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Vrhel: Myslím, že to otevření hranic znamenalo i zájem o nejrůznější, nechci říct exotiku, ale 
o nejrůznější podoby světa. Vždyť lidé začali cestovat jak diví! Čili když jste podával zprávu 
o Střední Asii, což Vy jste podával třeba v Lidé a Země, tak největší zájem o to byl právě 
v časopisech. 

Kokaisl: Jak byste zhodnotil metodologický vývoj v české a československé etnologii za dobu 
svého působení? 

Vrhel: Za dobu mého působení, ta je poměrně dlouhá. Metodologický vývoj byl vlastně 
dvoučlenný. Dříve metodologický základ tvořila podivná podoba evolucionismu, protože 
K. Marx převzal B. Engelse, Engels převzal Morgana12 atd., a tak se to udržovalo, protože 
Morgan to měl u komunistů dobrý. Potom jsem už nikdy nevyhlásil žádnou závaznou 
metodologii. 

Kokaisl: A je v současné době nějaká oblast, která se těší většímu zájmu výzkumníků a která 
je upozaďována? Mně trošku připadá, že dříve byl zájem třeba o národopis, kroje, nebo 
malby na sklo atd. 

Vrhel: Souhlasím. Taky bych řekl, že těch „čistých“ národopisců je čím dál méně. Myslím, že 
je to velmi členité, ale ta touha po výzkumu exotiky se trošku stopla, protože se orientujeme 
spíše na Balkán, na Evropu. Ale to je pozoruhodný postřeh, že té Volkskunde13 ubývá. Dnes je 
vlastně jediný Ústav evropské etnologie v Brně, kde dělají, řekněme, domovinu.  

Kokaisl: A myslíte, že pokles zájmu o etnografii je pouze u nás? 

Vrhel: Nedovedu to posoudit, spíše nikoliv, protože ona už to není etnografie, je to evropská 
etnologie.  

Kokaisl: Podobné je to možná i s folkloristikou. Alespoň v současné době je populární 
městský folklór. 

Vrhel: Já bych řekl, že ano. I když folklór, jak ho šíří např. Petr Janeček14, má stále dost 
aspirantů. 

Kokaisl: Děkuji za velice zajímavý rozhovor. Napadají mě další témata, ale to bych nechal na 
další setkání, jestli souhlasíte. Ještě jednou děkuji za Váš čas a přeji mnoho energie do 
dalšího bádání. 

Doc. PhDr. František Vrhel, CSc., narozen 28. 5. 1943 
v Klatovech. Vystudoval v letech 1962–1967 na 
filozofické fakultě v Praze a v Havaně románskou 
filologii. Od roku 1968 působí na filozofické fakultě (od 
roku 1978 na Ústavu etnologie). Habilitován byl v roce 
1987 (habilitační práce Podoby etnolingvistiky). 
Děkanem filozofické fakulty Univerzity Karlovy byl 
v letech 1994–2000. Jako vedoucí Katedry etnologie 
a později ředitelem Ústavu etnologie působil v letech 
1989–2014. Těžiště jeho pedagogické činnosti tvoří 
přednášky z obecné etnologie, jádro vědecké činnosti 

etnolingvistika a teoretické orientace v etnologii, jež vycházejí z lingvistických postupů 
(strukturalismus, kognitivní antropologie). S etnolingvistickou orientací souvisí oba 
dlouhodobé studijní pobyty v zahraničí: Mexiko, Peru. Je rovněž činný jako překladatel. 

                                                 
12 Lewis Henry Morgan (1818–1881), americký etnograf, antropolog a archeolog. 
13 Etnografie. 
14 Petr Janeček, etnolog a folklorista 
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Zoroastrijská tradice na Mangyšlaku – podzemní mešita Šakpak-Ata 

Petr Kment 

Kazašský poloostrov Mangyšlak se kromě geografických specifik – nachází se zde proláklina 

s nejnižší nadmořskou výškou v celé Střední Asii (−132 m) – může pochlubit také specifikou 

kulturní. Právě tady je možné se setkat se starobylou zoroastrijskou tradicí, i když už 

proměněnou dalšími, především muslimskými, vlivy. 

Podle legendy žil v dávných dobách v severní části poloostrova Mangyšlak v jeskyni 

v obrovské rokli mimořádný léčitel, stařec Šakpak-ata. Pověst o jeho lékařském umění se 

roznesla široko daleko, protože nebylo nemoci, kterou by snad nemohl vyléčit. Jeho věhlas 

prý dal název dnešnímu jeskynnímu chrámu Šakpak-Ata. 

 

V jeskyních dlouhou dobu žili služebníci ohně – zoroastristé, kteří na Mangyšlak přišli 

z Persie. Přestože se do této oblasti od 10. století dostal islám, původní očišťující obřady 

spojené s ohněm zde mají své místo i po tisíci letech. Současný chrám má pro muslimskou 

mešitu velice neobvyklý půdorys kříže. O původu kříže se můžeme jen dohadovat – mohlo se 

jednat o vliv křesťanství, ke kterému měli súfijští učenci často velkou úctu, mohlo se jednat 

také o vyobrazení čtyřech živlů ve čtyřech navzájem kolmo postavených místnostech, jejichž 

symboly jsou na stěnách svatyně dobře vidět, nebo mohl být důvod k volbě křížového 

půdorysu ještě úplně jiný. 

Po příchodu islámu vytvořili muslimové v původním chrámu mihráb – výklenek 

směřující k Mekce a příbytky poustevníků. Konečná podoba svatyně je zřejmě z 15. století. 
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Největší prostor zaujímá centrální čtvercový sál s kopulí a východy do čtyř stran. Zdá 

se, že jednotlivé sloupy se znaky vzduchu, vody, země a ohně podpírají klenbu, ale ve 

skutečnosti byly spolu s místnostmi vyřezané ve vápencové skále a slouží tak pouze jako 

dekorace. 

 

Umělci a kameníci měli s vystavením chrámu jistě hodně práce – i když se více 

hloubilo do skály, než stavělo. Největší zásluhu na mimořádnosti a kráse tohoto místa má 

ovšem příroda a její modelování celého údolí i vápencových skal ve svazích. 
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Súfismus si na přílišnou zdobnost rozhodně nepotrpí. Vnitřek chrámu je proto vybaven 

velmi jednoduše – na zemi jsou plstěné koberce, u zdí několik polštářů a pak ještě hořící 

oheň. 

Po schodech lze vyjít na horní plošinu, odkud je vidět velký hřbitov, kam pohřbívali po 

staletí kočovníci i usedlí obyvatelé Mangyšlaku své mrtvé. 

Podél skal vede cesta s upevněnými dřevěnými sloupy ve skalách, kam poutníci 

uvazují své šátky – tento zvyk má rovněž původ v předislámské době. 

Nedaleko svatyně je ještě jedna, podstatně novější, mešita a vedle ní má své obydlí 

strážce ohně širakši. Kromě modliteb s poutníky je zve do svého domu na společné jídlo. 

Poutníci už s tím předem počítají a ke společnému stolu i pro rodinu širakšiho přináší nějaké 

potraviny. Přestože v Kazachstánu patří naprostá většina místních muslimů k sunnitské větvi 

islámu, ovlivnění súfismem je hodně patrné – a na poloostrově Mangyšlak je to vidět ještě 

více. Tolerantnost súfistů a to, že se rádi nechávali ovlivňovat i jiným náboženstvím, vedla 

někdy k jejich označování za heretiky a pronásledování ze strany ortodoxních muslimských 

autorit. To není jen záležitost minulých staletí, ale stále více i současnosti. Jak říká širakši – 

„ano, pro některé muslimy jsme heretici, ale pro nás není nejdůležitější, jak přesně se má 

člověk modlit, co musí přesně dělat, pro nás je nejdůležitější, abychom měli Boha ve svém 

srdci“. 

Zajímavé je, že na poutní místo Šakpak-Ata chodí kromě muslimů občas i místní 

křesťané – navštíví mešitu, na sloup zavážou šátek, pokřižují se a jdou na společné jídlo 

k širakšimu. 
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Medailonek absolventů oboru Hospodářská a kulturní studia (HKS) 

Kristina Nesterenko 

 

Jsem absolventkou bakalářského a následně magisterského studia HKS z roku 2017. 

V současné době pracuji v organizaci Rádio Svobodná Evropa (Rádio Free Europe/Rádio 

Liberty). Jednou z největších výhod této organizace je multikulturní prostředí, které umožňuje 

potkat lidi z různých států, různých národností, zástupce různých etnických a náboženských 

menšin, a tím pádem mám i možnost využít všechny jazyky, které ovládám. Protože 

pocházím z Ruska – státu, kde je v současné době problém svobodných médií nejvíce aktuální 

– velice mě oslovila mise této organizace, a to šíření demokratických hodnot do států, ve 

kterých je přístup ke svobodným médiím omezený, nebo dokonce ani není možný. Další 

výhodou práce v Rádiu Svobodná Evropa je rychlý odběr světových novinek, týkajících se 

nejenom politické situace, ale i sociálních problémů, které většinou státní média ignorují. 

Díky předmětům kulturního směru na oboru HKS se dokážu orientovat v problematice 

lidských práv, v mezinárodních i etnických konfliktech a náboženské situaci v různých 

státech světa. Ekonomická stránka oboru, která je orientovaná na účetnictví a finance 

neziskových organizací, mi pomohla nejen se vyznat v principech fungování Rádia Svobodná 

Evropa, ale i uplatnit se na pracovní pozici spojenou s finančními operacemi, například 

vytvoření finančního zázemí týkající se pořízení dokumentárních filmů. 

Jsem ráda, že mám možnost využít teoretické školní znalosti v praxi, dále se rozvíjet 

díky velkému množství školení a kurzů, které nabízí rádio a poznat nejen světově známé 

moderátory hlavních televizních zpravodajství, ale i „malé“ dokumentaristy, zabývající se 

lidskými právy a sociálními problémy. 
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