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Abstract 
The main task presented by this thesis is to answer the research question relating to the 
construction of collective identity of the post-war re-emigrated group of Volhynian Czechs in 
the former district Sušice and its transmission to younger generation. This issue is addressed 
both from the position of witnesses to whom was the departure from Volhynia lived reality 
and also from the position of the next generation of offspring. Object of interest are attributes 
of collective identity, to which the first generation of Volhynian Czech attaches the highest 
priority and it forms characteristic part of their everyday lived world. Simultaneously the 
research focuses on the question of whether it can be talked about intergenerational 
transmission of semantically important elements of collective memory of Volhynian Czechs. 
Information obtained from literature dealing with the process of re-emigration is very 
important for this project. This information was used in empirical research in which is aptly 
seen the difference between the construction of „Volhynian Czech“ in the researched area 
compared to other parts of the Czech border. 
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Obrázek 1: Cesta volyňských Čechů na Volyň (1868) a zpět do Československa (1944–1947). 

Zdroj: http://www.p13.cz/stop/s0204/txt/32.html 
 

                                                 
1 Tato práce byla již prezentována v rámci etnologické konference na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity 
v Brně, dále též na studentské vědecké konferenci na půdě Provozně ekonomické fakulty České zemědělské 
univerzity v Praze. 
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Fenomén osídlování pohraničí novým obyvatelstvem po nuceném vysídlení Němců 

z Československa se stal středem pozornosti nejen bezprostředně po ukončení druhé světové 

války, kdy byl sledován především československými úřady z potřeby vybudovat naše2 

československé pohraničí. Později se stal předmětem zájmu mnoha etnologických výzkumů, 

které se zaměřily i na samotný průběh osídlovací akce a pohled jednotlivých aktérů, jež se 

této migrační události sami účastnili. Zkoumání jistých kulturních specifik a odlišností 

v kulturně, lokálně, hospodářsky a ekonomicky diverzifikovaných pohraničních oblastech 

bylo taktéž důležitou součástí různých etnologických výzkumů. 3  

Ačkoliv se jedná o poměrně nedávnou historii dějin Československa, samotní aktéři 

osídlovacího procesu pohraničí nabyli již vysokého věku – z tohoto důvodu je nesmírně 

důležité zaznamenat paměti novoosídlenců, jejich životní příběhy, proces přizpůsobování se 

novým podmínkám, novému prostředí a celkovému soužití v pohraničí. To jsou vše jevy, 

které mohou být předmětem zkoumání celé řady výzkumných šetření. Jako interesantní se 

jeví též skutečnost předávání tohoto životního příběhu na mladší generaci, která přímo 

neparticipovala na osídlování pohraničí po druhé světové válce. Otázka, zda potomci 

                                                 
2 V rámci poválečného diskursu byla používána taková označení a slovní spojení, jež měla podpořit a více 
propagovat myšlenku znovuosídlování československého pohraničí jako „vlasteneckou povinnost“. Pod pojmem 
„naše pohraničí“ dobový tisk a celková nacionalistická rétorika měla na mysli, že pohraničí již patří Čechům 
a Slovákům (Slovanům a slovanskému lidu) a je opět součástí Československé republiky bez německého vlivu. 
To bylo výrazným agitačním prostředkem, jenž apeloval na československé obyvatelstvo k vybudování českého 
pohraničí bez Němců, kteří pomohli rozbít Československo. Souhrnně lze konstatovat, že ke zdůvodnění 
osídlování pohraničí po válce sloužila tzv. „ideologie vlastenectví“ a zasloužená porážka nacistického Německa. 
ZICH, F. Regionální identita obyvatel českého západního pohraničí. In Otisky historie v regionálních identitách 
obyvatel pohraničí: Sebedefinice a vzájemné vnímání Čechů a Němců v přímém sousedství. 1. vydání. Praha: 
Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2007, s. 62. 
3 Problematikou osídlování pohraničí se velmi často ve svých příspěvcích od nejrůznějších autorů zabývá 
i čtvrtletní etnografický časopis Český lid. V tomto periodiku se objevily první zmínky o novém sociokulturním 
uspořádání poválečného území československého pohraničí. Důležitá je zde práce české etnoložky Ivy 
Heroldové, jež často přispívala svými články do tohoto periodika, a to nejen v souvislosti s tématikou osídlování 
pohraničních oblastí po druhé světové válce, ale též přímo otázkou samotného „volyňského češství”. Zkoumanou 
problematikou se rovněž zabývá ucelená třídílná monografie Jaroslava Vaculíka Dějiny volyňských Čechů I – III. 
První dva díly postihují vznik a vývoj této české menšiny v letech 1868–1945. Třetí díl popisuje zásadní přelom 
v dějinách volyňských Čechů – návrat do staré vlasti, kterým se uzavřel jejich osmdesátiletý pobyt v cizině. 
VACULÍK, J. Dějiny volyňských Čechů I. díl 1868–1914. 1. vydání. Praha. SČVP, 1997.; VACULÍK, J. Dějiny 
volyňských Čechů II. díl 1914–1945. 1. vydání. Praha: SČVP, 1998. VACULÍK, J. Dějiny volyňských Čechů III. 
díl 1945–1948. 1. vydání. Brno. Masarykova univerzita, 2001.  
Velmi zásadní se v problematice osídlování pohraničí stává také kolektivní monografie Nové osídlení pohraničí 
českých zemí po druhé světové válce, v němž autoři řeší komplexně znovusídlování v celém pohraničí tehdejší 
Československé republiky. Zachycují zde jak demografické, tak politické, sociální a ekonomické aspekty změn 
v pohraničí. V některých pasážích se tato kniha také věnuje problematice reemigrace do ČSR. ČAPKA, F.; 
SLEZÁK, L.; VACULÍK, J. Nové osídlení pohraničí českých zemí po druhé světové válce. 1. vydání. Brno: 
Akademické nakladatelství CERM, 2005.  
Pokud se zaměříme pouze na problematiku osídlování pohraničí v bývalém okresu Sušice, je nutné jmenovat 
studii Věry Holé s názvem Osídlení šumavského pohraničí na Sušicku 1945–1948. Autorka se zde přímo 
vyjadřuje k otázce samotného průběhu reemigrační akce v oblasti sušického pohraničí, včetně celkového počtu 
jednotlivých reemigrantů do tohoto okresu, volyňských Čechů nevyjímaje. HOLÁ, V. Osídlování šumavského 
pohraničí 1945–1948. In Minulostí Západočeského kraje. 17. ročník, Plzeň: Západočeské nakladatelství Plzeň, 
1981. 
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novoosídlenců mají povědomí o původu svých předků a znají historickou paměť dané 

skupiny. 

Výše uvedená problematika se dá pregnantněji vystihnout na jednotlivých 

reemigračních skupinách, které z části také osídlovaly pohraniční území a přinesly si s sebou 

do staronového domova jisté kulturní odlišnosti od majoritních novoosídlenců z vnitrozemí 

Československa či autochtonního obyvatelstva. Pro tento projekt byla vybrána nejpočetnější 

reemigrační skupina volyňských Čechů, jež se vyznačovala jistou kulturní, historickou 

a sociální tradicí. Tato krajová odlišnost dala vzniknout dalšímu rysu pohraničních oblastí – 

nejen lokální, ale i kulturní různorodosti. Pocit cizoty a méněcennosti u volyňských Čechů 

snižoval jistě důležitý kulturní kapitál etnika a to český jazyk4, který si i přes osmdesátileté 

soužití v jinonárodním prostředí ukrajinské Volyně uchovali a předávali na své potomky. 

Je zřejmé, že žití několika generací volyňských Čechů mimo svou rodnou vlast zcela 

jistě ovlivnilo část jejich materiální i duchovní kultury. Právě tento fakt se stal při příchodu do 

pohraničí pro danou skupinu stigmatem, kdy řada novoosídlenců z vnitrozemí, ale často 

i sami volyňští Češi, vedli ostrou hranici mezi češstvím a volyňským češstvím. Tato skutečnost 

se stala nepopíratelným stigmatizujícím článkem integračního a adaptačního procesu mezi 

majoritní českou společnost v pohraničí. Přesto si celá řada Volyňáků dokázala udržet své 

volyňské češství a jako strategii při zápasu s asimilačními tendencemi si zvolili především 

utváření různých míst paměti – v souvislosti s bojem volyňských Čechů u Dukelského 

průsmyku, vypálení volyňské vesnice Český Malín, vydávání nejrůznějších knih s volyňskou 

tématikou, zpravodaje, sdružení apod.  

Každá pohraniční oblast tehdejšího Československa se vyznačovala a dodnes 

vyznačuje jistými odlišnými klimatickými, kulturními a ekonomickými potenciály, které 

taktéž ovlivňovaly adaptaci a integraci volyňských Čechů. Zkoumaná lokalita Sušicka je 

charakteristická svým horským terénem a celkovým značně náročným způsobem žití oproti 

jiným oblastem pohraničí, což se samozřejmě odrazilo na procesu postupného sžívání, 

adaptace a míry identifikace s prostředím ze strany volyňských Čechů i ostatních 

novoosídlenců. Výchozí bod pro zkoumanou skupinu reemigrantů byl výrazně těžší, jelikož 

se nad rámec museli vyrovnávat i s častým nepřijetím ze strany vnitrozemských 

novoosídlenců, kteří jim proces adaptace často ztěžovali. Tato skutečnost vedla k výraznému 

sociálnímu napětí mezi volyňskými Čechy a novoosídlenci z jiných oblastí Československa. 

 

                                                 
4ŠATAVA, L . Jazyk a identita etnických menšin: Možnosti zachování a revitalizace. 2. vydání. Praha: 
Sociologické nakladatelství, 2009, s. 37.  
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Teoreticko-metodologické zakotvení studie 

Předložená studie si prioritně klade za cíl analyzovat a interpretovat prostřednictvím 

biografických vyprávění a generační metody proces konstrukce kolektivní identity5 

u nejpočetnější reemigrační skupiny volyňských Čechů. Jednotlivé prvky kolektivní identity 

jsou sledovány u skupiny informátorů6, jež osídlovala pohraniční oblast Sušicka 

bezprostředně po konci druhé světové války a zároveň patří do reemigrační skupiny 

volyňských Čechů. Výzkumná otázka se tedy soustředí na zjištění toho, jaké atributy jsou pro 

konstrukci kolektivní identity volyňských Čechů zásadní a zda dochází k jejich transmisi na 

další mladší generaci.  

Pro účely samotného bádání a pro zřejmé pochopení tohoto textu je nutné vymezení 

pojmu první a druhá generace.7 Pod označením první generace volyňských Čechů jsou v této 

                                                 
5 Do základního pojmového instrumentária předkládané studie patří pojem identity. Jelikož existuje mnoho 
výkladů tohoto fenoménu, je potřeba ho vymezit pro účely daného bádání. Podle sociálního konstruktivismu 
amerických sociologů Petera Bergera a Thomase Luckmanna vycházející především z fenomenologicky 
založených děl Alfreda Schütze, je identita klíčový prvek subjektivní reality. Mezi identitou a společností se 
vyskytuje dialektický vztah. Sama identita se utváří během jednotlivých sociálních procesů, tudíž na ni nelze 
pohlížet jako na statickou danost, s níž se člověk narodí, jak tomu činí primordialismus. Naopak, identita je 
vytvořena, je udržována, obměňována a někdy i dokonce přebudována prostřednictvím sociálních vztahů a tudíž 
se v žádném případě nejedná o primordiální substanci. Sociální konstruktivismus tedy kladl důraz na odhalování 
nedanosti všeho sociálního a je absolutním protipólem zmiňovaného primordialismu. BERGER, P.; 
LUCKMANN, T. Sociální konstrukce reality: Pojednání o sociologii vědění. 1. vydání. Brno: Centrum pro 
studium demokracie a kultury, 1999. s. 170–171. Jan Assmann vidí identitu jako záležitost vědomí, tj. 
reflektivního uchopení svého nevědomého sebeobrazu, což platí jak v individuálním, tak v kolektivním životě. 
Člověk je tedy osobou pouze do té míry, v níž sám sebe zná. Stejně tak je i skupina lidí lidem či národem pouze 
v té míře, v níž se v mezích těchto pojmů chápe a zpodobňuje. Identita se vyskytuje pouze v množném čísle, 
protože předpokládá existence jiných identit – bez odlišnosti bychom nemohli definovat jedinečnost a bez 
mnohosti není přítomna jednota. Zdrojem lidské identity jsou především sociální interakce, mezilidské vztahy 
a komunikace s okolím. Je zde tedy akcentována sociální konstrukce identity. ASSMANN, Jan. Kultura 
a paměť: Písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku. 1. vydání. Praha: Prostor, 
2001. s. 115.  
6 V této studii jsou používána označení informátor/informátorka, narátor/narátorka, respondent/respondentka, 
která jsou chápána jako synonyma. 
7 Transmise atributů kolektivní identity je v této studii zkoumána prostřednictvím mezigeneračních vazeb 
jednotlivých příslušníků několika rodin volyňských Čechů na Sušicku. Právě pomocí generačního hlediska 
(v tomto případě generace první a druhé) lze dobře pozorovat předávání a reflexi zkušeností. Podle 
sociologického slovníku je pod pojmem generace myšleno „seskupení příbuzných věkových skupin nebo 
ročníků, které prošly socializačním procesem v podobných historických a kulturních podmínkách“. Doba trvání 
jedné generace bývá uváděna mezi dvacetipěti až třiceti lety, ovšem v dnešní společnosti se tento interval 
neustále zkracuje. JANDOUREK, J. Sociologický slovník. 1. vydání. Praha: Portál, 2001. s. 91. Pojem generace 
je smysluplné používat pouze ve společnostech, v nichž dochází ke změně a vývoji. Německý klasik sociologie 
generací Karl Mannheim uvedl, že je nutné nahlížet na generaci jako na pojem týkající se tzv. generačního 
zasazení, kde nestačí prostá věková blízkost jedinců. Lidé, kteří se narodili v dané generaci, zažívají také stejné 
zkušenosti z pohledu sdíleného souboru sociopolitických událostí v průběhu dospívání a zralosti – tím se dokáže 
přítomnost generačního zasazení. Tato skutečnost určitou generaci vyčleňuje od ostatních jako zvláštní sociální 
skupinu. U členů takové generace je pravděpodobné, že sdílejí určité podobnosti, jelikož jsou umístěni ve 
stejném historickém procesu. Pozice v rámci dané generace a socioekonomické struktury vymezuje pro její členy 
jisté hranice možných zážitků a tím se podílí na jejich charakteristickém způsobu myšlení. Tyto odlišnosti 
mohou vést ke vzniku konfliktů mezi jednotlivými generacemi. Mladší generace se snaží prosazovat ve 
společnosti své pohledy na celkové uspořádání života, zatímco generace starší požaduje zachovat dosavadní stav. 
Střídání generací s sebou nese i nutnost předávání různých tradic a kulturního dědictví. Mimo vědomě získaného 
si nová generace odnáší i vědění svých předchůdců. Každý jedinec v útlém věku, ještě než dostatečně začne 
problematizovat okolní svět a dění kolem sebe, vstřebává nevědomě i duševní dědictví MANNHEIM, K. The 
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studii označováni pouze ti, kteří se ještě narodili na ukrajinské Volyni a reemigrovali do 

Československa po roce 1945. Jako druhá generace volyňských Čechů jsou myšleni jen ti, 

kteří se již narodili v Československu – čili potomci poválečných reemigrantů.  

Z metodologického hlediska je tedy v tomto projektu, založeném na kvalitativním 

výzkumu, postupováno prioritně pomocí biografické metody, dále též prostřednictvím 

analýzy dobových dokumentů. Primárními subjekty zmiňovaného biografického přístupu jsou 

živí lidé a jeho hlavním zájmem je vnímaná a interpretovaná minulost. Pomocí biografické 

metody se získává tzv. biografický materiál neboli životní příběh, na němž je celá metoda 

založena. Životní příběh umožňuje výzkumníkovi vhled do života informátora jednak jako 

celku, dále též s vyšším zaměřením na jisté životní etapy, kterým samotný informátor přikládá 

velkou významnost (v tomto případě se jedná o reemigraci a znovuosídlování 

československého pohraničí). Obsahy historického vědomí lidí, autentické vzpomínky 

a sdělení zkušenosti jednotlivých pamětníků jsou velmi bohatým zdrojem poznání.8  

U biografické metody se jako stěžejní technika sběru dat volí tzv. narativní interview. 

Provést kvalitní narativní interview není jednoduchou záležitostí. Je nutné používat ustálenou 

škálu metodologických postupů. I přesto může dojít k selhání jak ze strany badatele, tak ze 

strany informátora, který svůj životní příběh shrne do několika vět a dále již neví, jak ve 

vyprávění pokračovat. V takovýchto situacích při pořizování výzkumného materiálu musí mít 

badatel připraven seznam hlavních otázek, pomocí nichž se svého informátora doptá na 

důležité okamžiky v jeho životě, které zároveň dají odpověď na stanovenou výzkumnou 

otázku. Interview v takovém případě vykazuje znaky vázaného rozhovoru mezi tazatelem 

(badatelem) a respondentem. Tento krok odborná literatura definuje jako použití 

polostrukturovaného rozhovoru, který nám zvyšuje pravděpodobnost, že bude získán 

dostatečný výzkumný materiál vhodný pro následnou analýzu a interpretaci dat, jenž povede 

k zodpovězení výzkumné otázky9. Tazatel i respondent by se měl co nejvíce vyhnout přílišné 

standardizaci při selhávání narativního interview. Bez důkladnější znalosti životního příběhu 

informátora určuje totiž tazatel pomocí stanovených otázek, jaké aspekty se mají detailněji 

prodiskutovat. Tudíž se může vystavit riziku, že budou opomenuty životní situace, kterým 

dotazovaný přikládá ve svém životě velkou významnost.10 Z tohoto důvodu by se měl 

ponechat co největší prostor spontánnímu vyprávění narátora a teprve poté se pokusit přivést 

                                                                                                                                                         
problem of Generations. In Essays on the Sociology of Knowledge. London: Routledge & Kegan Paul, 1952. s. 
27. 
8NOSKOVÁ, J. Reemigrace a usídlování volyňských Čechů v interpretacích aktérů a odborné literatury. 1. 
vydání. Brno: Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 2007. s. 20–21. 
9HENDL, J. Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. 1. vydání. Praha: Portál, 2005. s. 130–131. 
10FUCHS, W. Biographische Forschung: Eine Einführung in Praxis und Methoden. 3. Auflage. Wiesbaden: VS 
Verlag für Sozialwissenschaften. 2005. s. 175–176. 
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narátora k vyprávění i o těch složkách jeho života, které doposud zcela opomíjel nebo se jim 

vyhýbal.11 

Biografické zkoumání se tedy snaží srovnáváním různých biografií nalézt podobnosti 

a vzorce v životních příbězích, pomocí nichž dochází k vysvětlení osobních nebo 

společenských jevů12 – tímto jevem je v tomto projektu míněna reemigrace, následné 

osídlování pohraničí a utváření kolektivní identity volyňských Čechů po roce 1945 

v Československu. 

  Ke klasickým metodám humanitních věd patří rovněž metoda analýzy dokumentů, 

která je taktéž neopomenutelnou součástí tohoto projektu. Mezi takové dokumenty jsou také 

řazeny nejrůznější novinové a časopisové články týkající se volyňské tématiky, dále knihy 

vydávané samotnými volyňskými Čechy, které byly získány především ve Sdružení 

volyňských Čechů a jejich přátel se sídlem v Praze.  

 

Geografické zázemí studie a vlastní terénní výzkum 

Problematika osídlování pohraniční volyňskými Čechy a následné výzkumné šetření této 

práce se odehrává ve shodném terénu pohraniční oblasti středního Pootaví – bývalého 

sušického okresu. Projekt je zaměřen na novoosídlenecké pohraničí okresu Sušice s detailním 

fokusem na reemigrační skupinu volyňských Čechů, i když tito reemigranti v této oblasti 

nepatří mezi absolutně nejpočetnější.13   

Lokalita Sušicka, v níž probíhalo výzkumné šetření, je charakteristická svým 

specifickým historickým vývojem především po konci druhé světové války. Jedná se 

o pohraniční oblast, v níž se po staletí „drželo“ německé obyvatelstvo pocházející z období 

značně pozdní kolonizace, které bylo charakteristické silou svých rodových kořenů. Nejstarší 

stopy německých kolonistů v oblasti Šumavy již z 12. století jsou právě v těch místech, kde 

horský a lesní val oddělující Čechy od Bavor byl nejmohutnější – tedy v Sušici. Ve 14. století 

bylo němectví v této oblasti posíleno mnohem více. Ovšem největší nápor germanizace přišel 

v 16. až 18. století, kdy se všechny vsi při řece Otavě značně poněmčovaly směrem k Sušici – 

jedná se o okolí Hartmanic a Dlouhé Vsi, dále také o vesnice mezi Kašperskými Horami 

a Stachy.14  

                                                 
11VANĚK, M.; MÜCKE, P.; PELIKÁNOVÁ, H. Naslouchat hlasům paměti: Teoretické a praktické aspekty 
orální historie. 1. vydání. Praha: Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, 2007. s. 81. 
12HENDL, J. Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. 1. vydání. Praha: Portál, 2005. s. 130.  
13HOLÁ, V. Osídlování šumavského pohraničí 1945–1948. In Minulostí Západočeského kraje. 17. ročník, Plzeň: 
Západočeské nakladatelství Plzeň, 1981, s. 32. 
14ZÁLOHA, J. Šumava od A do Z. 1. vydání, České Budějovice: nakladatelství Růže, 1972. s. 112. 
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V rámci poválečných událostí byla většina německého obyvatelstva v celém 

Československu prohlášena za státně nespolehlivé a došlo tedy k jeho nucenému vysídlení 

z pohraničních oblastí. Stejně jako v jiných pohraničních okresech bývalého Československa, 

tak i na Sušicku, docházelo ve 20. století k migrační události v podobě znovuosídlování 

pohraničí. Ovšem tento proces se ve zkoumaném regionu vyznačoval výrazným negativním 

aspektem v podobě nedostatečného osídlení. Drsné šumavské klimatické podmínky, 

přítomnost hor, nedostatek průmyslu a pracovních příležitostí, celková nízká úroveň občanské 

vybavenosti, poúnorové politické události spojené s výstavbou železné opony podél hranice 

s kapitalistickým Bavorskem – to vše byly negativní specifika popisované oblasti, díky 

kterým se Sušicko nikdy nepodařilo dostatečně osídlit. Lidé odtud odcházeli za vyšším 

životním standardem, který zde pozbýval. Dostatečnému osídlení tohoto okresu nepomohla 

ani následná státem řízená reemigrační akce v podobě návratu českých krajanů.15 

Dnes lze na Sušicku nalézt vesnice, které byly před vysídlením německého 

obyvatelstva kompaktně osídlené a nyní jsou víceméně liduprázdné. Jsou to především ta 

místa, na nichž noví osídlenci hospodařili velice ztěžka a jejichž půdu pak převzaly v období 

silné socializace zemědělství kolem roku 1955–1957 státní statky. Do této skupiny patří 

i obce, které byly na Sušicku osídleny reemigranty z Volyně – těmi jsou Kašperské Hory, 

Humpolec, Svojše a Platoř.16 

Terénní výzkum si vyžádal rozdělení do dvou základních period, přičemž každá z nich 

si kladla jiný cíl směřující k získání materiálu jak pro teoretické, tak pro empirické zázemí 

studie. První část byla provedena v průběhu června a července roku 2011, kdy byly získány 

důležité materiály týkající se osídlování sušického okresu volyňskými Čechy – jedná se 

především o zpracované archivní materiály v knižní podobě o průběhu osídlování Sušicka. 

V tomto ohledu se práce opírá o materiály z Muzea Šumavy v Sušici. Dále též bádání 

v Národním archivu v Praze v archivním fondu Svaz Čechů z Volyně Žatec (dále jen SČzV), 

v němž byly získány přesné počty rodin volyňských novoosídlenců na Sušicku z roku 1947, 

včetně názvů obcí, jež v rámci reemigrační akce volyňští Češi v dané oblasti osídlovali.  

Druhou stěžejní částí terénního výzkumu bylo pořízení jednotlivých narativních 

interview na Sušicku s volyňskými Čechy první a druhé generace, které se uskutečnilo 

v srpnu a září 2011. Celkem bylo natočeno 10 narativních rozhovorů (šest narátorů z první 

generace – čtyři ženy a dva muži narozeni mezi lety 1926–1937; čtyři narátoři z druhé 

                                                 
15ZÁLOHA, J. Šumava od A do Z. 1. vydání, České Budějovice: nakladatelství Růže, 1972. s. 116–117. 
16HOLÁ, V. O nynějším stavu osídlení. In Zpravodaj: Koordinované sítě vědeckých informací pro etnografii 
a folkloristiku: Materiály k problematice novoosídleneckého pohraničí, svazek 6: Obraz současné pohraniční 
vesnice. Praha: Oddělení etnických procesů, 1983. s. 48. 
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generace – tři muži a jedna žena narozeni mezi lety 1948–1962). Rozhovor s informátory 

první generace trval v průměru 90 minut, životopisná vyprávění druhé generace byla vždy 

kratší – cca 30 minut a vykazovala znaky vázaného dialogu mezi tazatelem a respondentem. 

Po každém rozhovoru informátoři vyplnili krátký dotazník týkající se základních 

identifikačních údajů. Tento dotazník byl následně mnou (badatelem) doplněn již tak zvaným 

protokolem s dalšími důležitými poznámkami jako je délka, pořadí a prostředí rozhovoru, 

stěžejní okamžiky, které při natáčení nastaly a mohly tedy ovlivnit jeho průběh apod. Celkem 

dva narativní rozhovory byly ve svém průběhu vyrušeny nečekaným příchodem třetí osoby. 

Zásahy do rozhovoru nebyly při jeho přepisování, analýze a interpretaci brány v potaz, 

protože se v žádném ohledu netýkaly zkoumané problematiky a biografické vyprávění 

nemohly výrazným způsobem zkreslit. Tyto třetí osoby (v obou případech rodinní příslušníci 

respondentů) rozhovor plně respektovaly a po sdělení informací mému respondentovi, která 

jsou také součástí nahrávky interview, místnost opustily. 

Po naprosto doslovném přepsání narativních interview podle pravidel Hanse Joachima 

Schrödera 17nezbytné z důvodu zvyšování objektivity, validity výpovědí a potírání možného 

zkreslení ze strany badatele), byla nutná jejich analýza pomocí otevřeného kódování, jež je 

spojená s identifikací jednotlivých kategorií. Poté byl realizován další krok v podobě 

interpretace úryvků narativních rozhovorů. 

Vesnice či města, která na Sušicku osídlovali informátoři první generace, jsou vždy 

součástí jednotlivých úryvků z biografických rozhovorů této studie. Za touto informací 

následuje místo současného bydliště a to pouze v případě, pokud je odlišné od místa bydliště 

po reemigraci v roce 1947. V případě shody uvedeno není. Někteří narátoři z různých důvodů 

migrovali do jiné části Sušicka např. z důvodu nevyhovující polohy bydliště, ženy se provdaly 

a přestěhovaly, a proto je významné tuto informaci poskytovat. V této souvislosti je žádoucí 

zdůraznit, že jsou u všech úryvků z rozhovorů první generace také uváděny pseudonymy 

a rok narození. U informátorů z druhé generace jsou uváděny pseudonymy, rok narození 

a pouze současné místo bydliště. Narátoři z první generace osídlovali pohraniční vesnice 

Bohdašice, Dlouhá Ves, Nové Domky, Svojše, Humpolec a Nové Městečko. Potomci 

reemigrantů (informátoři druhé generace) v této době žijí v Kašperských Horách a v Dlouhé 

Vsi. 

Výzkumné šetření začalo bádáním v Muzeu Šumavy v Sušici a Kašperských Horách, 

kde mi jeho zaměstnanci dali konkrétní jména volyňských Čechů, kteří dosud žijí na území 

                                                 
17 SCHRÖDER, H., J. Die gestohlenen Jahre. Erzählgeschichte und Geschichtserzählung im Interview. Der 
Zweite Weltkrieg aus der Sicht ehemaliger Mannschaftssoldaten. Tübingen: Niemayer, 1992. s. 91–96.  
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bývalého sušického okresu a jsou ochotni poskytnout biografický rozhovor. Počátek 

samotného výzkumu a nahrávání narativních interview byl doprovázen velkou nedůvěrou ze 

strany informátorů – především z první generace. Proto bylo nezbytné, abych vedle sebe měla 

svého průvodce výzkumným terénem, jehož lidé ve výzkumné oblasti dobře znají, důvěřují 

mu. Jedná se o člověka, který se za mne jako badatele zaručí např. tím, že nahrané rozhovory 

použiji pouze pro studijní účely a jednotliví informátoři budou v této problematice uvedeni 

pod pseudonymy. Poté výzkum pokračoval tzv. nabalováním sněhové koule, kdy mě 

jednotliví narátoři, kteří byli ochotni poskytnout svá biografická vyprávění, informovali o 

dalších volyňských Češích v blízkém okolí zkoumané oblasti a často mne k nim i doprovázeli.  

V rámci svého empirického šetření jsem se také setkala s odmítnutím poskytnutí 

narativního interview, a to u dvou manželů volyňských Čechů z obce Hartmanice, kterým se 

problematika reemigrace do Československa zdála být velice citlivým a dosti osobním 

tématem, jež neměli zájem nikomu sdělovat a to i přes všechna má etická ujištění, že 

biografické vyprávění nebude žádným způsobem zneužito a slouží pouze pro studijní účely. 

V tomto případě tedy nebyla vytvořena důvěra mezi mnou jako badatelem a potenciálním 

narátorem, jelikož tito lidé měli velké obavy z toho, že získaná data budou zneužita v jejich 

neprospěch a budou publikována i přes jejich nesouhlas. Rozhovor v tomto případě započal 

a zároveň skončilo větou „My se tady máme teď dobře a víc vám k tomu neřeknu!“ Ze strany 

mladší generace byla nedůvěra výrazně nižší a s odmítnutím jsem se v tomto případě 

nesetkala.  

Další problém, který se během pořizování narativních interview ve výzkumném terénu 

jednou vyskytnul, bylo přesvědčit informátorku, že její biografické vyprávění je pro mě velice 

cenným výzkumným materiálem a že není podstatné vědět přesná historická data 

a souvislosti. Informátorka při oslovení podotýkala, že „M ůj život nebyl až zas tak ničím 

zajímavým a nevim, co bych už o tom po takový době povídala.“ Po ujištění, že mě její příběh 

neustále zajímá, byla ochotna také biografický rozhovor poskytnout. Atmosféru důvěry 

pomohlo jistě nastolit domácí prostředí informátorů, v němž byly natáčeny všechny narativní 

rozhovory, protože se zde narátoři cítili pohodlněji a přirozeněji.  

Celkově lze konstatovat, že jednotliví narátoři (první i druhá generace) byli velice 

ochotní vyprávět svůj životní příběh, dokonce i s nadšením ukazovali různé předměty ze 

soukromého archivu např. fotoalba, knihy, audiovizuální nahrávky z návštěvy ukrajinské 

Volyně. Vyprávění životního příběhu respondenta tak doplnila řada informací o příbuzných, 

známých a ostatních lidech z fotografií.  
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Konstrukce kolektivní identity v zrcadle provedených výzkumů 
a z perspektivy narátorů 

Tato studie se přednostně zaměřuje na zodpovězení výzkumné otázky týkající se stěžejních 

prvků kolektivní identity volyňských Čechů z první generace na Sušicku a jejich následné 

transmise na generaci druhou – tedy generaci jejich potomků. Velká pozornost byla věnována 

samotné literatuře s volyňskou tématikou, která pojednává o dosud provedených empirických 

výzkumech u této reemigrační skupiny v pohraničí. Na základě analýzy takovýchto výzkumů 

byly definovány nejvýraznější atributy kolektivní identity volyňských Čechů, které ve světle 

literatury ukazují „pravé volyňáctví“, tedy odlišný způsob života, který tito krajané zanesli do 

pohraničních oblastí po druhé světové válce. Těmito atributy jsou styl oblékání, jazyk 

a jazykové odlišnosti, stravování a jídelníček, religiozita, básně a písně, silný odpor k válce, 

regionální identita a participace na veřejném životě volyňských Čechů, včetně skupinové 

koheze. Takto definované prvky kolektivní identity volyňských Čechů na základě již 

provedených výzkumných šetření v pohraničních oblastech, byly následně komparovány 

s narativními životními příběhy jednotlivých informátorů a informátorek z první generace na 

Sušicku, kteří se ještě narodili na ukrajinské Volyni. Z provedených biografických interview 

jednoznačně vyšlo najevo, které atributy jsou z pohledu první generace v životních příbězích 

reflektovány jako stěžejní a jsou na ně tedy zaměřeny následující úryvky z rozhovorů 

s narátory.  

Absolutní prvenství v hierarchii výše jmenovaných atributů kolektivní identity 

zaujímá bezesporu stravování a jídelníček a to především v podobě boršče z červené řepy 

a jarní šťovíkové polévky. V tomto ohledu panuje výrazná shoda s odbornou literaturou. 

Tento prvek kolektivní identity byl zároveň nejvýrazněji předáván na mladší generaci a stal se 

tedy součástí jejich rutinní každodennosti. Typický způsob stravování se v narativních 

interview první a druhé generace objevil ve všech případech, a to bez výzvy a doptání 

badatele.  

 

Marie, (1935), Bohdašice, Nové Městečko u Hartmanic, 1. generace:  
„No, tak můžu říct teda jo ten boršč, ten boršč ano, a mýmu manželovi chutná moc 
jako, to jí i moje děti, a tak, no, určitě, to není nic špatnýho, tam je všechna zelenina, 
no, a dělá se to ze tří druhů masa a to není špatný, to je dobrý.“ 

 

Anna, (1936), Nové Domky, Sušice, 1. generace:  
„Boršč, já boršč, ten vařim dodnes, to jo, ten vařim pořád a pěstuju si červenou řepu 
tady na zahrádce, a mám tam šťovík, v létě takže i šťovíkový boršč, tomu řikaj taky 
boršč, ale což je spíš taková polívka a jinak z těch ukrajinských jídel nic jinýho 
nevařim, nějaký ty blimy nebo jak voni tomu řikají, to já už si nepamatuju a nevim, 
jak se tomu řikali voni.“ 
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Josef, (1948), Kašperské Hory, 2. generace:  
„Naše maminka zase uvařila ten boršč, já si pamatuju na ty pirohy nebo uška, to byly 
takový plněný taštičky, houby v tom, někdy i maso, takže tohlencto se dodržovalo a 
sešli sme se u stromečku a ty naši přátelé nebo to vlastně byli lidi, kteří sem s námi 
přišli, že jo, ta jedna rodina odešla do Prahy, ta druhá rodina tady zůstala vlastně 
vzdálení příbuzní z otcovo strany, tak se zpívaly koledy u stromečku, vzpomínalo se, 
jedlo se, podávala se obřadně ta kuťa, vyprávělo se, to sou takový matný vzpomínky, 
ale ten boršč kontinuálně vaříme dodnes i má kamarádka ho vaří a další a syn jako, 
prostě nějak to vstoupilo do toho povědomí, že u nás na Vánoce je vždycky boršč.“ 

 

Často zmiňovaným se u narátorů z první generace taktéž stal jazykový projev spojený 

s negativními konotacemi a pejorativním etnonymem Volyňák ze strany novoosídlenců 

z vnitrozemí. Tyto negativní zážitky samozřejmě příliš nepomáhaly vést ke snaze identifikovat 

se s českým pohraničním prostředím na Sušicku, což se taktéž odrazilo na regionální identitě 

volyňských Čechů ve zkoumané lokalitě, kdy se v převážné většině informátoři s daným 

regionem identifikují v té nejzákladnější míře. Ta je spojena s pouhým zvykem či založením 

vlastní rodiny, jak tomu bylo u první i druhé generace. 

 

Anna, (1936), Nové Domky, Sušice, 1. generace:  
„V tý Dlouhý Vsi nás nepřijali, tam sme pro ně byli jo Volyňáci, jedině Volyňáci, to 
se řikalo, pro ně sme nebyli nic jinýho, něco takovýho podřadnýho, něco, že jsme 
nebyli na stejný úrovni, že sme neuměli pořádně psát a česky mluvit, já sem to 
pociťovala dost dlouho ve škole, že se mnou nechtěli všichni kamarádit, zvláště když 
sme šli do Sušice do měšťanky potom, no, tak to byli třeba dcera stavitele, syn 
fotografa a my sme pro ně byli vesnický huhny, kerý nic neumí, takže sem jako moc 
těch kamarádek neměla, no, ale teď už to tak nejni […].“ 
 

Vlastimil, (1937), Dlouhá Ves, 1. generace: 
„Česky se normálně mluvilo doma a no, tak prostě s těma chybama sme uměli i psát jo 
česky, ale prostě nějaký měkký nebo tvrdý i/y, to pro nás nebylo moc, jo, ale psali 
sme, jo, mluvili, ale s chybama, my sme sem přišli v sedmačtyřicátym a támhlety 
Boudů, ty neuměli vůbec mluvit česky, ale my sme uměli česky perfektně jako tam 
teď, jo, takže tam byla jako taková komunita na Volyni, to byla česká vesnice a tam 
sme mluvili jenom česky.“ 
Tazatel: „A setkal ste se třeba i s negativním vnímáním od ostatních lidí tady 
v pohraničí, třeba to označení Volyňáci?“ 
Narátor Vlastimil: „Jo, jo, no, tak voni to mysleli tak jako kreténi a ubožáci, že sme 
a že jako neumíme mluvit česky, a to víš, jako, že sem nepatříme, takový věci sme 
slyšeli, to jo, no. Ale to voni se přepočítali, my sme doma totiž česky mluvili jedině, 
jedině česky a ty tady pak koukali.“ 
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S uvedeným stigmatem se již druhá generace často nesetkávala, ale i přesto se taktéž 

vyznačují nízkým vztahem k regionu. Lokální patrioti jako nejvýraznější míra identifikace 

s daným prostorem v biografiích zcela absentovali.  

 

František, (1958), Dlouhá Ves, 2. generace: 
„Ale já už se narodil v tady v Sušici, takže už nějakou ukrajinštinu nebo ruštinu, to 
prostě neumim, a to ani ze školy tu ruštinu, to sem nebyl dobrej študent, já ani nevim, 
jestli rodiče uměli rusky, já jsem už byl tady, takže si ani jako to nevzpomínám, že by 
někdy doma mluvili rusky nebo teda ukrajinsky, to teda ne jako. […] Víš co, to jak 
sem se narodil v Sušici už tady, tak jako s nějakym, že sem Volyňák, sem se tak 
nesetkal, to ne […].“ 

 

V biografických rozhovorech s první generací se většinou již na začátku objevovala 

část životního příběhu spojená s domovem na Volyni v období druhé světové války. Válečné 

zážitky informátorů tak jednoznačně defilovaly velice silný odpor k válce spojený především 

s bídou, hladem a utrpením, což následně zapříčinilo skutečnost, že fenomén domova je 

u první generace spojen již s pohraničím Sušicka. Po návštěvě Volyně první generací, která 

proběhla u pěti narátorů z šesti, docházelo ve většině případů ke zklamání a pocitu ujištění, že 

skutečný domov mají již v pohraničí (ovšem z hlediska členění regionální identity se jedná 

o nejnižší neboli základní míru identifikace s danou lokalitou). 

 

Vlastimil, (1937), Dlouhá Ves, 1. generace:  
„No, válku si pamatuju moc dobře, vono se mi to takhle blbě vypráví, no, tak mně se 
tak vybavuje ta léta, kdy začali bombardovat ten Žitomir. Všichni sme byli vyjevený, 
všichni sme běželi za tim, co se děje a starý lidi rabovali obchody, ta policie ruská ta 
NKVD [Narodnyj komissariat vnutrennych děl – Lidový komisariát vnitra, dřívější 
tajná služba Sovětského svazu – poznámka autora.], ty je tam hned stříleli ty 
vyrabovaný, prostě na místě, prostě chaos. No, po tom bombardování hned zas nás 
okupovali Němci a to první bylo takovýto jako odpočinkový, to furt nic nebylo, ale jak 
už to bylo po sedmý, tak už to bylo horší, sedmkrát ten Žitomir brali a pouštěli, no, 
furt sem tam. Tam sme zažili jenom strach a bídu, byl tam jenom hlad, hlad a hlad 
a jedná velikánská bída, to si ani nedokážeš představit, co to bylo [...].“ 

 

Ostatním prvkům kolektivní identity již ze strany narátorů první a druhé generace 

nebyla v biografických vzpomínkách věnována tak výrazná pozornost jako již zmiňovanému 

stravování a jídelníčku, stigmatizujícímu jazykovému projevu či regionální identitě. Aby bylo 

možné získat pestřejší biografický materiál k jasnému zodpovězení výzkumné otázky, byly 

narátorům v ostatních atributech kolektivní identity pokládány doplňující otázky a právě 

v těchto okamžicích se narativní interview přeměnilo na polostrukturovaný rozhovor, což je 

možné prezentovat v následujícím úryvku z rozhovoru s informátorem Miroslavem. 
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Miroslav, (1960), Dlouhá Ves, 2. generace: 
Tazatel: „Tak znáte nějak příběh těch Vašich rodičů? Z tý Volyně?“ 
Narátor Miroslav: „Šli, místo do Ameriky šli do Ruska, tim to končí. Mě to 
nezajímalo, mě to nezajímalo, akorát bába říkala, že se tam měli dobře, ale mě to 
nezajímalo.“ 
Tazatel: „A víte, v jaký vesnici tam žili?“ 
Narátor Miroslav: „To nevim, žila tam s tou svou sestrou, no, spíš byli, já ji neznám. 
Venca se tam byl i podívat, ten tam i byl, ale mě to v životě nezajímalo, jako nějaký 
Rusko, posraný Rusko, jako mě to nezajímalo, co voni pro nás udělali, akorát zkurvili 
republiku, Rusáci zasraný. Řikám, bába měla jít do Ameriky a ne nějaký to Rusko 
posraný. Jó, to kdyby přinesli doláče, místo rubáče, to by bylo jiný, ale tohle je akorát 
k ničemu, no. Hele, jináč mi to bylo jedno, jo, nikdy sem se jich na to neptal.“ 

 

I přes tuto snahu tazatele se ve většině případů nejednalo o potvrzení dalšího atributu 

kolektivní identity jako významného pro první generaci volyňských Čechů na Sušicku, což se 

samozřejmě odrazilo i v transmisi na jejich potomky, která z velké části neproběhla vůbec 

nebo na velmi nízké úrovni. Druhá generace je tedy od svých rodičů seznámena s volyňským 

původem, ale pouze povrchně, místa paměti jako materializované připomínky minulosti zde 

víceméně absentují. To jasně deklarují i mnohem kratší rozhovory se zástupci druhé generace, 

kdy ve většině případů tyto rozhovory vykazují znaky vázaného dialogu mezi respondentem 

a badatelem. Naproti tomu informátoři z první generace vyprávěli svůj životní příběh 

víceméně chronologicky za sebou. 

Pokud jde o celkové shrnutí a jednoznačnou odpověď na výzkumnou otázku, za 

stěžejní atributy kolektivní identity volyňských Čechů v oblasti bývalého okresu Sušice na 

základě analýzy a interpretaci biografických rozhovorů lze považovat jídelníček a stravování, 

dále též jazykovou stigmatizaci v období bezprostředně po samotné reemigraci, silný odpor 

k válce, regionální identita a pojetí domova jako zvláštního druhu této lidské identity.  

Atributy kolektivní identity, které podléhaly transmisi na mladší druhou generaci 

volyňských Čechů na Sušicku, jsou opět jídelníček a stravování, jež jednoznačně zaujímají 

v hierarchii atributů první pozici. Dále též samotný „volyňský původ rodičů“, kdy s touto 

skutečností byla druhá generace ve všech narativech seznámena, i když pouze povrchním 

způsobem. Ostatním atributům nebyla v biografických interview ze strany informátorů 

z druhé generace věnována výrazná pozornost. Po následném „doptání“ ze strany badatele 

došlo opět k utvrzení, že zbývající prvky kolektivní identity nejsou považovány za stěžejní 

a tudíž nejsou důležitou součástí žité každodennosti jednotlivých informátorů. 
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Závěr 

Osídlování pohraničních oblastí po druhé světové válce, které bylo v roce 1947 obohaceno 

o státně řízenou reemigraci krajanů ze zahraničí, včetně volyňských Čechů jako nejpočetnější 

reemigrační skupiny, vtisklo do pohraničí Československa (i oblasti zkoumaného Sušicka) ráz 

sociální a kulturní heterogenity. Volyňští Češi se tedy stávají majoritní skupinou mezi 

reemigranty, ale minoritou mezi českým obyvatelstvem. Tato diferenciace se stala jedním 

z hlavních stigmatizujících článků adaptace volyňských Čechů mezi majoritní českou 

společnost v pohraničí. I přesto došlo již v současnosti v oblasti Sušicka k výrazné asimilaci 

volyňských Čechů a stírání různých kulturních specifik, která je odlišovala především od 

početnějších novoosídlenců z vnitrozemí. Právě značná asimilace a nynější absence typické 

volyňské kultury byla jednou z příčin, jež znemožňovala transmisi na mladší pokolení 

volyňských Čechů.  

Celková vykořeněnost tohoto kraje, daná nedostatečným osídlením z důvodu 

požadavků vyššího standardu ze strany novoosídlenců, které tato část pohraničí v žádném 

případě nemohla nabídnout, je taktéž jednou z příčin nedostatečné provázanosti a pocitu 

sounáležitosti mezi jednotlivými volyňskými Čechy. Právě nedosídlenost ještě více 

signalizuje původní genius loci a v reemigrantech neustále oživuje zmiňovaný pocit 

vykořeněnosti, který je navíc podporován faktem vypořádání se s důsledky odsunu původního 

německého obyvatelstva po ukončení druhé světové války. 

Nemenší podíl na nedostatečné kohezi volyňských Čechů v pohraničí Sušicka mají 

jistě válečné a poúnorové politické události, spojené s násilnou kolektivizací, kterou si 

reemigranti z Volyně prošli celkem dvakrát – na Volyni a poté po roce 1948 

v Československu. Výrazné negativní zkušenosti z druhé světové války, velká bída, následné 

období komunismu pod vládou Sovětského svazu, to vše utvrzuje volyňské reemigranty 

v celkovém negativním vzpomínání na život na ukrajinské Volyni. Tuto konstrukci žitého 

světa si volyňští Češi přinesli s sebou do pohraničí. Z tohoto důvodu se snažili o co 

nejrychlejší adaptaci do staronového prostředí, která jim byla často ztěžována. 

Pojem volyňský Čech zde není tolik proklamován jako v jiných částech pohraničí, 

nejsou zde pořádána žádná společná setkávání těchto krajanů a celková skupinová koheze zde 

téměř neexistuje, což potvrzuje i fakt, že řada narátorů se často ani navzájem neznala 

a nevěděla o volyňském původu lidí ze sousední vesnice. Postupnou asimilací do majoritní 

české společnosti tedy volyňští Češi přicházeli o specifika vlastní kultury, tradice, zvyky 

a náboženství. Tím se zpřetrhaly vazby mezi předáváním na mladší generace.  
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Do jisté míry se výrazně omezená transmise prvků kolektivní identity volyňských 

Čechů ve zkoumané lokalitě dá vysvětlit i celkově nízkým počtem volyňských rodin, které 

tuto oblast po druhé světové válce v rámci reemigrační akce osídlovaly. Tato situace je velmi 

podobná v celém jihozápadním pohraničí, kde počty této skupiny reemigrantů patří mezi 

absolutně nejnižší. 
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„N ěmecká“ kultura ve Francii – Alsasko a Alsasané 

 

Petr Kokaisl, Kateřina Hamouzová, Michaela Hromádková, Tereza Jarolímková 

 

Abstract 
The main aim of this paper is to show the specificity of the perception of own ethnicity of the 
German (or Alsatian)-speaking population living in Alsace in France. Seeing that the 
German-population (or population speaking German dialect) live outside Alsace too, it is 
possible to make relatively efficient compared to the influence of government in shaping 
ethnicity and language. This paper should give an answer to the question: What is the 
relationship between state and ethnicity of inhabitants and how Alsatians develop their own 
ethnicity? 
 
Key words 
Ethnic minorities, German-speaking minorities, Alsace, Alsatian dialect, ethnicity. 
 

Oblast Alsaska (Alsaska-Lotrinska) byla jako hraniční oblast častým předmětem sporu mezi 

Francií a Německem, což můžeme pozorovat již od nejstarších historických dob, ale 

i poměrně nedávno – jen během období let 1850 až 1950 měnilo alsaské obyvatelstvo 

čtyřikrát státní příslušnost. Tento region je typickou oblastí na pomezí, kde je možné studovat, 

zda obyvatelstvo nastupuje cestu postupného přibližování se majoritě, nebo naopak dává stálý 

důraz na kulturní odlišnosti. Zároveň je na příkladu obyvatel území dnešního Alsaska možné 

ukázat, jak se proměňovala jejich identita od německé přes francouzskou až po alsaskou. 

Příspěvek ukazuje specifika Alsaska (hospodářská, klimatická, geografická, historická) 

a mísení zejména německého a francouzského vlivu na kulturu chápanou v její nejširší 

definici – kultura jako způsob života. Proto jsou v příspěvku stručně zmíněny nejrůznější 

prvky takto široce chápané kultury – od dodržování tradic (advent, Vánoce), svébytné prvky 

architektury, lpění na určitých „typických“ jídlech národní kuchyně, role náboženství. 

Rozsáhlejší část příspěvku je pak věnována používání jazyka – alsaštiny, němčiny 

a francouzštiny, vzdělávání v těchto jazycích a patrným trendům v této oblasti. Pokud budeme 

sledovat vlivy utvářející etnicitu komplexně, pak je možné naznačit, který z těchto vlivů má 

největší váhu – zda například státní zásahy, vědomí jinakosti na základě odlišného 

historického povědomí, používání jazyka nebo náboženská příslušnost. 

Cílem tohoto příspěvku je poukázat na specifičnost vnímání vlastní etnicity 

německojazyčného obyvatelstva žijícího v Alsasku. Vzhledem k tomu, že německojazyčné 

obyvatelstvo (resp. obyvatelstvo hovořící německými dialekty) žije i mimo tuto oblast, je 
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možné provádět poměrně účinné srovnání vlivu samosprávy na utváření etnicity a používání 

jazyka. 

Příspěvek by měl dát odpověď na otázku: jak ovlivňuje stát svými zásahy etnicitu 

obyvatelstva a dále jak obyvatelé Alsaska odvozují vlastní etnicitu. Příspěvek vychází 

z prováděného terénního výzkumu v rámci projektu Pestrá Evropa realizovaném na Provozně 

ekonomické fakultě ČZU v Praze, který si klade za cíl mapování národnostních menšin 

v Evropě. 

Při krátkodobém terénním výzkumu v Alsasku v roce 2010 bylo provedeno pozorování 

především v obcích, které byly v tematicky zaměřené literatuře označovány jako alsaské, 

především ve smyslu vyššího používání alsaštiny, ale i ve městech, kde mají sídlo alsaské 

kulturní a vzdělávací instituce. Tato města jsou ovšem zároveň velmi výrazně frankofonní. 

Kromě pozorování byly prováděny polostrukturované rozhovory, jejichž cílem bylo dát 

poměrně široký prostor respondentům, kteří tak mohli tazateli předložit skutečnosti 

a souvislosti, které jsou zřejmé jen místnímu obyvatelstvu. Kromě údajů z rozhovorů jsou 

v příspěvku použity údaje od respondentů z dotazníkového šetření (s otevřenými otázkami). 

 

Alsasko – základní údaje 

Alsasko se svou rozlohou 8 283 km² řadí mezi nejmenší region Francie. Tato oblast se ještě 

dále dělí na departmenty Bas-Rhin (Dolní Rýn) na severu a Haut-Rhin (Horní Rýn) na jihu. 

Hlavní město je Štrasburk, který si dnes lidé mnohem více spojují s Evropským parlamentem 

než s nádherným historickým centrem, který je na Seznamu světového dědictví UNESCO. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1. Alsasko na mapě Francie. 

Obyvatelstvo 

V roce 2006 žilo v Alsasku 1 817 000 obyvatel (209 obyvatel / km2)1. V Alsasku žije 

v celofrancouzském srovnání nadprůměrný podíl cizinců. Podíl legálně žijících cizinců 

dosahoval v roce 2007 v celé Francii 5,8 %; první místo s nejvyšším podílem cizinců mezi 

                                                 
1 L'Alsace en chiffres. [online] Alsace International, 2009. [cit. 22. 1. 2010] Dostupné z: <http://www.alsace-
international.eu/dn/dn_alsace_chiffres/ >.  
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francouzskými regiony drží oblast hlavního města (Ile-de-France) – 12,4 %, následovaná 

Korsikou (8 %) a právě Alsaskem (7,6 %). 

V roce 1999 žilo v Alsasku téměř 150 000 cizinců – na prvních dvou místech s téměř 

shodným podílem přes 14 % se umístili Turci a Němci, což u každého etnika činí 

v absolutních číslech přes 21 000 osob2. 

         

Obrázek 2. Vývoj počtu všech přistěhovalců do Alsaska v jednotlivých letech (1915–2000). 
Zdroj: MAFFESSOLI, M. 2005. Atlas des populations immigrées, c. d. 

 

Kromě původních německojazyčných menšin v Alsasku (a sousedním Lotrinsku) žijí 

ve Francii i již zmiňovaní němečtí přistěhovalci – jejich celkový počet v pevninské části 

Francie je 128 000 osob, a tvoří tak 2 % všech cizinců žijících ve Francii. Pro tyto Němce je 

Alsasko z celé Francie nejlákavější, což ukazuje následující statistika. Zatímco v letech 1960–

1969 tvořil počet německých přistěhovalců pouze 7 % ze všech přistěhovalců do Alsaska, 

v letech 1970–1979 to bylo 5 %, v letech 1980–1989 pak 8 % a v letech 1990–1999 22 %. 

V tomto desetiletí se Němci dostali na první místo mezi všemi cizinci v Alsasku. 

                  
Obrázek 3. Vývoj počtu německých přistěhovalců do Alsaska v jednotlivých letech (1915–2000). 

Zdroj: MAFFESSOLI, M. 2005. Atlas des populations immigrées, c. d. 

                                                 
2 MAFFESSOLI, M. Atlas des populations immigrées. Strasbourg: INSEE-ALSACE, 2005, s. 6–12. 
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Při sledování německojazyčného obyvatelstva není možné zapomínat ani na Němce ze 
Švýcarska, kterých v Alsasku žije 4 570. Obě německojazyčné skupiny žijí především podél 
hranice. 

                            

Obrázek 4. Podíl německých a švýcarských přistěhovalců v jednotlivých částech Alsaska. 
Zdroj: MAFFESSOLI, M. 2005. Atlas des populations immigrées, c. d. 

 

Specifika oblasti 

Díky polokontinentálnímu klimatu a mírně zvlněnému terénu, který na západě přechází do 

pohoří Vogéz, má tato krajina ideální podmínky pro pěstování vína. Přestože je produkce vína 

v Alsasku velmi významná, na celofrancouzském měřítku se plochy alsaských vinic podílejí 

pouze 1,8 %. I na alsaských vínech je možné ukázat, že se v případě Alsaska jedná o region 

hraniční, ovlivněný francouzskou i německou kulturou – německé vinařské zdroje nebo 

francouzské restaurace v Německu uvádějí, že specifičnost alsaských vín, která se významně 

odlišují od francouzských vín, je dána mnohasetletým německým vlivem. Kromě pěstování 

vína je pro Alsasko typické i pěstování tabáku, hlávkového zelí a chmele. 

Ovšem Alsasko není vyhlášené pouze produkcí vína, ale je i regionem s nejvyšší 

produkcí piva v celé Francii, což je opět možné přičíst německému vlivu. Tradičně se pivo 

vařilo v klášterech, první nezávislé pivovary se objevily ve Štrasburku v roce 1268. 

V polovině 19. století malé rodinné pivovary prošly hlavní inovací a výroba začala stoupat. 

V dnešní době pět alsaských pivovarů tvoří celkem 50 % francouzské produkce. Typickým 
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alsaským aperitivem je sklenice piva s jemně nahořklou chutí (vyrobeno z pomerančových 

slupek). 

Alsasko patří k nejbohatším regionům Francie (podle hrubého domácího produktu 

přepočteného na 1 obyvatele) – přední příčky v celofrancouzském srovnání si udržuje 

dlouhodobě, v roce 2004 bylo na druhém místě za Ile-de-France, v roce 2009 na místě 

čtvrtém. Největší podíl na HDP v Alsasku měly v roce 2006 služby (56,6 %), následované 

průmyslem (22,2 %), obchodem (13,9 %), stavebnictvím (6,3 %) a zemědělstvím (1,0 %).3 

 

Historické pozadí německojazyčné menšiny 

Keltské osídlení oblasti dnešního Alsaska trvalo zhruba od roku 600 př. n. l. do roku 52 

př. n. l., kdy byla oblast dobyta Římany. Ještě před naším letopočtem zde byla založena 

římská pevnost Argentoratum, budoucí Štrasburk. V Césarově době tvořila řeka Rýn hranici 

římské říše mezi západním románským a východním „barbarským“ obyvatelstvem (tento stav 

trval vlastně až do jejího zániku v 5. století). Vznikající galorománské obyvatelstvo od 

1. století našeho letopočtu rovněž asimilovalo okolní germánské skupiny. Ze 3. století n. l. 

máme první zmínky o Alemanech jakožto členů germánských kmenových spolků. 

V některých jazycích (francouzština, španělština) zůstalo toto označení (Allemands, 

alemanes) dodnes vyhrazeno pro všechny Němce. 

Po rozdělení Franské říše Verdunskou smlouvou (r. 843) se stalo území dnešního 

Alsaska součástí Lotharingie (Lotrinského vévodství). Roku 962 se Alsasko stalo součástí 

Svaté říše římské (od 15. století s přívlastkem národa německého) na celých dalších šest 

století. 

12. století se pro Alsasko stalo obdobím rozvoje a ve 14. století (1354) se deseti 

velkým alsaským městům v čele se Štrasburkem podařilo získat autonomii a vytvořit spolek 

svobodných říšských měst (Decapolis). Doba rozkvětu byla přerušena černým morem a také 

Stoletou válkou (1337–1453). Po tomto období začínala opět města profitovat z obnovujícího 

se obchodu. V 16. století se tato oblast stala jedním z center německé selské války (1524–

1526). 

Velký zlom v dějinách Alsaska nastal po Třicetileté válce (1618–1648), kdy německý 

císař v rámci Vestfálského míru postoupil především jižní části Alsaska Francii, zbytek území 

včetně Štrasburku byl postupně připojen za vlády Ludvíka XIV. (1681). Ještě v roce 1798 se 

pokusilo město Mylhúzy (Mulhouse) vyhlášením svobodné republiky a připojením ke 

                                                 
3 L'Alsace en chiffres. [online] Alsace International, 2009. [cit. 22. 1. 2010] Dostupné z: <http://www.alsace-
international.eu/dn/dn_alsace_chiffres/ >. 
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Švýcarské konfederaci vymanit z francouzského vlivu, ale francouzská ekonomická blokáda 

donutila obyvatele kapitulovat. 

Roku 1870 Francie vyhlásila válku německému Prusku, avšak hned roku 1871 byla 

Francie nucena vzdát se Alsaska ve prospěch Německa, což bylo dohodnuto Frankfurtským 

mírem. Alsasané měli možnost zvolit si svoji národnost, resp. občanství (německé, nebo 

francouzské). Z tohoto důvodu muselo přes 50 000 lidí emigrovat, protože se rozhodli pro 

francouzské občanství. Následně byly zbudovány nové obranné linie na důkaz toho, že 

Alsasko již zůstane součástí Německé říše. V roce 1872 byla ve Štrasburku císařským 

rozkazem založena německá univerzita, v roce 1874 byla vytvořena alsasko-lotrinská 

regionální rada a v roce 1911 získalo toto území i vlastní ústavu. 

Začátkem první světové války (1914) bylo tedy Alsasko součástí Německé říše. 

Společně s válkou vzrůstala v regionu silná germanizace. Zpočátku se tolerovalo používání 

francouzského a německého jazyka, bylo možné se setkat například s dvojjazyčnými názvy 

ulic, ale postupem času začala němčina posilovat a francouzština byla zakázána. Mezi lidmi 

začal panovat strach, objevovaly se skupiny udavačů, a kdo byl jakýmkoli způsobem 

podezřelý, byl většinou poslán jako voják na ruskou frontu. 

Po skončení války došlo k vyhlášení nezávislosti Alsaské republiky rad (protože 

docházelo k vytváření orgánů samosprávy podle sovětského vzoru, bývá tato republika 

označována i jako Alsaská sovětská republika). Tato úplná samostatnost trvala pouze 11 dní 

(10. 11.–21. 11. 1918), kdy francouzská vojska dorazila do Štrasburku, a území bylo 

připojeno k Francii. 

Po připojení k Francii začal v jazykové oblasti opačný proces, a sice ve všech ohledech 

upřednostňovat francouzštinu, která se stala jediným úředním jazykem. Místní jména, názvy 

ulic, silniční ukazatele a vývěsní štíty v němčině musely být nově ve francouzštině. Výuka 

v němčině mohla probíhat až od čtvrtého ročníku, na obecných školách se tedy vyučovalo 

pouze francouzsky. V důsledku stížností obyvatel povolila pařížská vláda různé postupné 

ústupky týkající se zavádění německé výuky do škol. 

Po porážce Francie ve 2. světové válce došlo v roce 1940 k podepsání dohody 

o příměří. Alsasko bylo zabráno Němci a stalo se fakticky součástí Říše. Na druhou stranu se 

Alsasané (podobně jako Lotrinčané) nestali říšskými Němci, ale zůstali stále francouzskými 

občany a jako takoví nemohli být povoláni do německé armády. Proto byl v roce 1942 vydán 

Výnos o státní příslušnosti v Alsasku, Lotrinsku a Lucembursku: všem Alsasanům, 

Lotrinčanům a Lucemburčanům, kteří již sloužili ve wehrmachtu, v jednotkách SS nebo 

v budoucnosti sloužit budou, stejně jako ostatním spolehlivým Němcům bylo uděleno 
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německé občanství; to platilo také pro jejich manželské partnery a nezletilé děti. Nad rámec 

mohlo být německé občanství – ovšem odvolatelné – přiznáno zvláštním rozhodnutím dalším 

osobám. Prováděcí předpis říšského ministerstva vnitra stanovoval, že za národnostní Němce 

lze považovat pouze ty obyvatele, jejichž alespoň jeden prarodič se narodil na uvedených 

územích nebo v Říši.4 Alsasané tedy byli naverbováni do wehrmachtu nebo do leteckých 

jednotek SS. Branná služba platila nejprve pro ročníky 1920 až 1924 a neuposlechnutí bylo 

drakonicky trestáno. Později byly povolány dokonce ročníky 1914 až 1918, což vedlo 

k obzvláště tvrdým protestům, protože ti, jichž se to týkalo, sloužili již ve francouzské 

armádě. Dezerce se netrestala jen zastřelením, ale postihovala i rodinné příslušníky, kteří 

mohli být vystěhováni do jiných částí Říše. 

Po válce území opět získala Francie, ale navíc obsadila i další území, na která vznášela 

nárok – např. město Kehl poblíž Štrasburku, nebo Sársko. Těchto území se ovšem na nátlak 

spojenců musela vzdát. 

Po skončení války začal probíhat ve Francii proces očišťování – épuration. Tento 

proces se týkal pouze francouzských státních příslušníků, ale podle srovnání 

s celofrancouzským průměrem byl počet odsouzených (k trestům od vězení přes nucené práce 

až po trest smrti) v Alsasku nadprůměrně vysoký. Velmi drastická byla i očista v alsaské 

správě.5 

Po válce se znovu stala jediným úředním jazykem francouzština a byla zrušena i výuka 

němčiny ve školách. Alsaska se netýkalo ani částečné uvolnění v jazykové oblasti od 50. let, 

kdy byly v zemi uznány regionální jazyky, což umožňovalo (byť minimální) školní výuku. 

Mezi tyto jazyky byla zařazena baskičtina, bretonština a katalánština, alsaština byla stále 

považována za pouhý dialekt. 

V 80. letech došlo k vytvoření určité autonomie – od roku 1982 má Alsasko vlastní 47 

člennou regionální radu, v jejímž čele stojí prezident Alsaské regionální rady (Président du 

Conseil Régional d'Alsace). Tato rada každoročně schvaluje regionální rozpočet. 

V souvislosti s autonomií se od 90. let 20. století (ale především od začátku 21. století) 

více prosazuje dvojjazyčná (německo-francouzská) výuka na nižších stupních škol. 

 

Identita obyvatel 

Přestože je definice identity poměrně složitou záležitostí zahrnující více různých rovin, 

otázka: Kdo jsem? Kým se cítím být? Francouzem? Němcem? Alsasanem?, není pro Alsasany 

                                                 
4 Německé menšiny v právních normách 1938–1948. Praha: Doplněk a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006. 
ISBN 80-7239-201-8, s. 525–526. 
5 Německé menšiny v právních normách 1938–1948. c. d., s. 535. 
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až tak složitá, jak by se mohlo na první pohled zdát. Většina z nich prostě odpoví: „Já jsem 

Alsasan“. Podle dotazníkového šetření mezi učiteli (a učitelskými čekateli) na dvojjazyčných 

školách v Alsasku z roku 2006 se téměř dvoutřetinová většina označila jako Alsasané, necelá 

třetina jako Francouzi a 6 % se označilo supranacionální kategorií Evropané.6 

Přestože bylo Alsasko součástí Německa relativně dlouho, došlo k výrazné proměně 

identity a nikdo z Alsasanů neodpověděl, že se cítí být Němcem. Rivalita mezi Němci 

a Francouzi se zcela jistě dá pochopit. V období po 2. světové válce ovšem došla nenávist tak 

daleko, že pro Alsasany vzniklo nové pojmenování – Francouzi jim začali říkat Bosh 

(z německého boshaft, což znamená zlovolný nebo zlomyslný). Za vznikem tohoto 

pojmenování stojí právě ona nešťastná situace, kdy byli Alsasané nuceni bojovat za Říši a tak 

zradit svoji vlast, přátele a mnohdy i svoji vlastní rodinu. Dnes se již tento výraz nepoužívá, 

jelikož vztahy už jsou víceméně poklidné, nicméně ve své době toto označení bylo velmi 

hanlivé. 

Pro některé Alsasany bylo dlouho velice těžké samotné Německo navštívit. Takové 

cítění možná přetrvává dodnes u starší generace, ale u té mladší jsou vztahy na mnohem lepší 

úrovni. Už zde nepanuje nevraživost, spíš naopak. Vesnice společně pořádají různé festivaly 

a jsou v neustálém kontaktu. 

Samotné deklarování vlastní identity je ovšem pouze částí celého komplexu identity – 

neméně důležitý je i pohled těch, kteří stojí vně sledované skupiny. Tento pohled dobře 

vystihuje Markham7 – Alsasané jsou pro Němce příliš francouzští a pro Francouze příliš 

němečtí. 

 

Tradice 

Slavení svátků a dodržování tradic je u všech etnických a menšinových skupin velmi 

důležitým indikátorem udržování „původních“ a přejatých zvyků. Někdy je ovšem velice 

obtížné určit, co oním původním zvykem a tradicí ve skutečnosti je – mnohé typické 

a národní tradice mohou mít původ geograficky úplně jinde, a dokonce i u naprosto odlišné 

etnické skupiny. Například určité vyhraněné stravovací zvyklosti jsou zásadním způsobem 

ovlivněny prostředím – to, co někteří příslušníci určitého etnika považují za národní jídla, jiní 

příslušníci téhož etnika žijící na jiném místě vůbec neznají. 

                                                 
6 GEIGER – JAILLET, A. Sprachattitüden zukünftiger bilingualer Lehrkräfte im Elsasss. In Mehrsprachigkeit in 
Europa. Plurilinguismo in Europa. Multilingualism across Europe. Bolzano / Bozen, 2006. s. 23–25. 
7 MARKHAM, J. Alsatian identity remains a study in contradictions. The Globe and Mail. Toronto, Dec 31, 
1987. 



Kulturní studia • 1/2013                                                                                                     

 

 
28 

Vánoce. Tyto svátky jsou dobrým příkladem přejímání a vstřebávání mnoha tradic, které mají 

původ na poměrně vzdálených místech. Takto přejaté a částečně pozměňované tradice se pak 

velmi často označují jako „typické“ pro danou oblast. 

Při srovnání slavení alsaských a francouzských Vánoc najdeme rozdíly už 

v předvánočním čase – adventu. Alsaský advent se mnohem více podobá slavení adventu 

v Německu, kde už tento čas hraje velkou důležitost. Samozřejmě jak v Alsasku, tak 

i v dalších částech Francie, je adventní čas typický předvánoční výzdobou obchodů i ulic. Pro 

obyvatele Německa (i Alsaska) je však advent celospolečenskou událostí, která se neodehrává 

jen na ulicích a v obchodech, ale především v rodinách – zde je asi největší rozdíl oproti 

Francii a francouzskému vnímání adventního období. 

Údaje o zdobení vánočních stromků hvězdami a svíčkami máme z německé oblasti 

z roku 1509 a z Alsaska z roku 1521. Zdobení stromků bylo mnohdy kritizováno jako něco, 

co má s pravou podstatou Vánoc málo společného, na druhou stranu mělo oporu v reformaci – 

tento zvyk doporučoval i Martin Luther. Přesto byla tato tradice omezena jen na bohaté 

aristokratické rodiny a k jejímu rozšíření v západní Evropě došlo až na začátku 19. století. 

V katolických vesnicích v Alsasku byl ještě v roce 1870 vánoční stromeček zcela neznámý, 

přestože němečtí vystěhovalci do Severní Ameriky tuto tradici dodržovali už 200 let.8 

Tradice dnešního slavení Vánoc v Alsasku je stále bližší německé (i české) tradici, 

protože hlavní vánoční svátek připadá na štědrovečerní noc. I v dalších částech Francie se sice 

můžeme setkat se slavnostní štědrovečerní večeří, ale v Alsasku je večer 24. prosince 

rozhodně největším svátkem, zatímco ve Francii se slaví pouze 25. prosinec (mezi oficiální 

francouzské svátky dokonce nepatří ani 26. prosinec, který je pracovním dnem – podobně 

jako v Belgii). 

Slavnostní vánoční jídlo je ovšem i v Alsasku zcela podle francouzských receptů – 

mezi tradiční vánoční pochoutky patří krocan nadívaný pečenými kaštany, ústřice, paštika 

z husích jater, víno, zákusky a sýry a samozřejmě vánoční koláč bûche de Noël. 

Alsaská kuchyně. Podíváme-li se na tradiční alsaské pokrmy, zjistíme, že se zde rovněž 

podepsala německá kultura, protože například Charcuterie, tedy naše klobása, Choucrote 

nebo jak Alsasané říkají Sürkrüt (něm. Sauerkraut), tedy naše kyselé zelí, skutečně Francii 

moc nepřipomíná. Tarte á l´oignon (Ziwelkueche) je název pro velice oblíbený cibulový 

koláč, který se řadí mezi typické alsaské pokrmy (viz Přílohy). 

Na alsaské kuchyni tedy můžeme pozorovat především „původní“ německé vlivy, 

které se spojují s vlivy francouzskými. To je typické pro kuchyni a stravovací zvyklosti 

                                                 
8 NIERAAD, N. Elsässische Weihnacht. GRIN Verlag: 2007, s. 6–12. 
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většiny minoritních etnik v Evropě i mimo ni – snahou je zachovat původní pokrmy (které se 

mnohdy připravují pouze při zvlášť slavnostních příležitostech), ale tato jídla jsou často 

natolik pozměněna, že „původní“ jídlo mohou připomínat jen velmi vzdáleně. 

Architektura. Alsaská architektura s typickými hrázděnými domy je velice podobná 

německé na druhé straně hranice. První hrázděné domy se objevovaly ve 12. století v oblasti 

středního Porýní, typické byly pro Německo, Švýcarsko, Rakousko, ale také pro Anglii či 

právě Francii. Veliký rozmach zažily v 18. a 19. století, kdy se stavěly jak na vesnicích, tak ve 

větších městech. Hrázděná stavba (kromě dialektu a tradic) byla považována za velmi 

významnou součást regionální identity a jako taková byla vyzdvihována kulturními 

představiteli (Charles Spindler, Gustave Stoskopf, Pierre Bucher) již od konce 19. století.9 

Hrázděné stavby nejsou jen pozůstatkem minulosti, ale i v dnešní době jsou 

vyhledávanou záležitostí. V Alsasku jsou stavební firmy, specializované právě na výstavbu 

těchto domů.  

 

          

Obrázek 5. Typická alsaská architektura – vesnice Boersch. 

 

Náboženství 

V Alsasku žijí kromě nemalé skupiny muslimů a židů především římští katolíci a protestanti – 

katolíci jsou o trochu početnější, ale protestanti jsou neméně významní. Získat konkrétní 

počty je v současnosti velmi obtížné, protože náboženská příslušnost se v oficiálním sčítání 

                                                 
9 FISCHER, CH. J. Alsace to the Alsatians? Berghahn Books, 2010, s. 20. 
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nesmí zjišťovat. Údaj z konce 19. století uváděl, že katolíků jsou dvě třetiny a protestantů 

zhruba třetina. 

Zatímco katolíci jsou početnější ve městech, na venkově často převládají luteráni 

a kalvinisté. Dvojí náboženská tradice (katolická a protestantská) souvisí se změnou hranic 

i značnou migrací obyvatelstva, kdy se na území Alsaska obývaného francouzskými katolíky 

stěhují němečtí protestanti. Tento proces (i asimilace) probíhá dlouhodobě, proto dnes už 

nelze říct „jsi protestant, jsi Němec“. 

Vzhledem k rozšíření obou náboženství je v každé větší obci vystaven kostel katolický 

i protestantský. Pokud to v některých malých vesnicích není možné, je vždy návštěva kostela 

zajištěna alespoň ve vedlejší vsi. Dříve se náboženská odlišnost řešila i tak, že se v obci 

vystavěl kostel pouze jeden a lidé odlišného vyznání se o kostel obden střídali. 

 

  

Obrázek 6. Protestantský kostel v Obernai 
(Ewernahn / Owernah) – mimo historické jádro 

Obrázek 7. Katolický kostel Saints Pierre et Paul 
v centru Obernai 

 

Francouzský zákon ze dne 9. 12. 1905, který provedl církevní odluku (oddělení církve 

a státu), se Alsaska netýká, protože se setkal na tomto území po připojení k Francii s velmi 

silným odporem místního obyvatelstva. Právní situace tedy stále vychází z konkordátu 

(smlouvou o vztazích mezi státem a římskokatolickou církví) z roku 1801 a Napoleonova 

občanského zákoníku (1804), který uznával a materiálně zajišťoval římsko-katolickou, 

luteránskou a kalvínskou církev a židovské synagógy. Úprava je tudíž velmi odlišná od 

přísného oddělení státních a církevních záležitostí ve zbývající části Francie a podobá se 

situaci v Německu: katoličtí arcibiskupové, vysocí duchovní protestantských církví 

a židovských komunit jsou jmenováni teprve po schválení (může být i velmi formální) ze 

strany orgánů veřejné moci. Katolické, protestantské a židovské duchovenstvo je 
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francouzským státem financováno. Náboženská výchova je ve veřejných i soukromých 

školách povinná. 

Německé, nebo dvojjazyčné německo-francouzské bohoslužby nejsou v Alsasku příliš 

časté, i když se situace začíná částečně měnit. Zatímco v roce 1966 štrasburský arcibiskup 

doporučoval, „aby se bohoslužby konaly pouze ve francouzštině, protože to je jazyk 

mládeže“, v roce 1992 v tomto ohledu došlo ke změně, když jeho nástupce arcibiskup Brand 

řekl, „že budoucí kněží by měli zdokonalovat německý jazyk v mluvené i písemné podobě, 

případně německý jazyk znovu zavádět“. Mezi luterány je situace s používáním němčiny lepší 

– německých bohoslužeb je téměř tolik, jako ve francouzštině. 

 

Jazyk 

Alsaština jakožto alemánský dialekt. Ve Francii je úředním jazykem francouzština, což je 

zakotveno i v ústavě, a z tohoto důvodu je zavádění dalších regionálních jazyků obtížné – 

například francouzský ústavní soud odmítl již podepsanou Evropskou chartu regionálních či 

menšinových jazyků jako neústavní. 

 

                                   

Obrázek 8. Rozšíření francouzštiny a regionálních jazyků ve Francii. 

 
Vzhledem k minulosti alsaského regionu v této oblasti nacházíme tradiční jazyk 

místního obyvatelstva, a sice alsaštinu. V podstatě se jedná o německý dialekt na úrovní např. 

švýcarské němčiny. Různými formami alemánských (švábských) dialektů se ale nemluví 

pouze v Alsasku, můžeme je najít v početném zastoupení (celkem 10 miliónů lidí) v jižním 

Německu (Baden), Švýcarsku, v Rakousku (Vorarlberg), Itálii, Lichtenštejnsku. 
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Obrázek 9. Rozšíření alemánských dialektů. 
Zdroj: <http://www.klettgau-historia.de>. 

 

Ve Francii se alemánskými dialekty kromě Alsaska hovoří ještě v sousední oblasti 

Lotrinsku, které má v mnoha ohledech velmi podobnou minulost jako Alsasko. Mezi hlavní 

dialekty bývají vyčleňovány (od severu k jihu): 

o Rheinfränkisch / Lothringisch (v Alsasku Sarre-Union) 

o Südrheinfränkisch / Pfälzisch – severovýchod Alsaska, Sarre-Union 

o Nördliches Niederalemannisch – Saverne, Hagenau, Štrasburk, Sélestat 

o Südliches Niederalemannisch – Colmar, Mylhúzy 

o Hochalemannisch – jih Alsaska, Saint-Louis, Altkirch 10 

Zatímco ve Švýcarsku se alemánský dialekt v každodenním životě používá zcela běžně 

(dialekt je samozřejmě používán švýcarskými mladými lidmi na nejrůznějších internetových 

fórech, v dialektu se hovoří v parlamentu, v rádiu nebo televizi), v Německu ustupuje 

spisovné němčině a v Alsasku francouzštině. Protože alemánština dnes nikde nemá úřední 

status, a navíc má mnoho dialektových forem, literárním jazykem zůstává němčina 

(Hochdeutsch). 

V této souvislosti je třeba mít na paměti, že označení alsaština, nebo obecně alemánské 

dialekty, byly často a zcela samozřejmě označovány v publikacích jako němčina11. Později se 

                                                 
10 OLCALSACE – Langue et culture régionales en Alsace. Weitergabe: Unterricht und Elsässischkurse. [online] 
Carte linguistique. 11a, rue Edouard Teutsch – 67000 Strasbourg, 2010. [cit. 18. 1. 2011] Dostupné z: 
<http://www.olcalsace.org/aff_carte/carte_linguistique_web.jpg>. 
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němčina na území Alsaska začala označovat s přívlastkem (deutsches Elsässisch), 

v současnosti se velmi často v souvislosti s alsaštinou používá pojem jazyk. Používání 

alsaského dialektu ovšem není zcela na úrovni jazyka – podle oficiální definice formulované 

v roce 1985 se v případě alsaského regionálního jazyka (Regionalsprache) jedná o dialekt, 

jehož psanou formou je spisovná němčina. 

Ačkoli alsaština nemá status úředního jazyka, je zařazena mezi „oficiální“ (ovšem ne 

úřední) jazyky Francie, jelikož je ve svém rozšíření hned druhá za provensálštinou. 

Alsaština v čase 

Nejstarší zlomky alemánských textů pocházejí ze 6. století, rozsáhlejší staré alemánské texty 

pocházejí z opatství Sankt Gallen z 8. století (další alemánské texty v klášterní knihovně v St. 

Gallenu jsou i z pozdější doby – např. Alsasko-západošvýcarský kalendář z 12. století)12. 

Švýcarské kroniky ze 14. století jsou psány rovněž alemánsky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10. Deutsche Historienbibel (Niederalemannische Papierhandschrift (Elsässisch), r. 1400). 

Rukopis prozaického zpracování biblických příběhů v alsaském dialektu.  

Zdroj: SLUB Dresden (http://www.slub-dresden.de) 

 

V Alsasku byla v roce 1466 vytištěna Johanem Mentolem i první německá bible 

a alsaská knihtiskařská tradice pokračovala mnoha dalšími tituly ze širokého spektra vědních 

oborů. Možná i proto se oblast Alsaska stala na konci 15. a v první polovině 16. století jedním 

z hlavních center německého humanismu (Geiler von Kaysersberg, Jakob Wimpfeling, 

Sebastian Brant)13. 

                                                                                                                                                         
11 Např. Germania. Archiv zur Kenntniß des deutschen Elements in allen Ländern der Erde. 1847. Frankfurt am 
Main: Druck und Verlag von Heinrich Ludwig Brönner. nebo Blätter für literarische Unterhaltung. 1847. 
Leipzig, s. 262. 
12 SPRINGER, C. P. E. The manuscripts of Sedulius: a provisional handlist. American Philosophical Society, 
1995, s. 184. 
13 TSCHIRNER, S. Elsass: Fachwerkdörfer und historische Städte, Burgen und Kirchen im Weinland zwischen 
Rhein und Vogesen. DuMont Reiseverlag: 2000, s. 35–36. 
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Alsaština na ústupu 

Již dnes je znát, že alsaština jako taková se z Alsaska pomalu vytrácí. V současnosti mezi 

sebou plynně alsasky hovoří pouze doma staří lidé, kteří zažili ještě období 2. světové války. 

Jejich děti, nyní ve středních letech, alsasky rozumí, a pokud by bylo třeba, zvládly by se 

i domluvit. Dnešní mladá generace alsasky sice trochu rozumí, ale samotnou řeč rozhodně 

neovládá. Zajímavá je skutečnost, že když dítě je neposlušné a rodič ho chce pokárat či ho 

napomenout, užije právě alsaštinu. Sami obyvatelé cítí určitou tvrdost a přísnost alemánského 

dialektu proti melodické francouzštině. 

Podle zjišťování mateřského jazyka ve Francii z roku 199914 hovořilo německými 

dialekty 970 000 osob (2,12 % obyvatel Francie), z čehož alsaštinu používalo 660 000 osob 

(1,44 % obyvatel Francie), spisovnou němčinu 210 000 osob (0,46 % obyvatel Francie) 

a lotrinský dialekt Fränkisch-Lothringe (Lothringisch) 100 000 osob (0,22 % obyvatel 

Francie). 

 

Rok Počet mluvčích 

1954 364 966 

1962 313 000 

1999 78 000 

2010 44 700 

Tabulka 1. Počty mluvčích dialektu Fränkisch-Lothringe (Lothringisch), 1954–2010 (odhady lotrinských 
spolků). 

Zdroj: Anzahl der Lothringer Dialektsprecher laut Volksbefragungen und Volkszählungen, 2011. 

 

Mluv čí alsaským dialektem v období 1900–2001. Počet lidí aktivně používajících alsaštinu 

poměrně prudce klesá – zatímco na začátku 20. století to byli téměř všichni obyvatelé 

Alsaska, na začátku 21. století to nebyly ani dvě třetiny. Do tohoto počtu jsou ovšem zahrnuti 

lidé, kteří sice alsasky umí, ale při komunikaci upřednostňují francouzštinu. 

Jako hovořící 
alsaštinou se 
označilo  

2001 1997 1946 1900 

% obyvatel 61 % 63 % 90,8 % 95 % 

Tabulka 2. Podíl osob v Alsasku hovořících alsaštinou (1900–2001). 
Zdroj: Der elsässische Dialekt in Zahlen, 2010. 

 

                                                 
14 Při sčítání obyvatel se mateřský jazyk ve Francii nezjišťuje, jednalo se o dotazování 380 000 dospělých 
obyvatel pevninské Francie a přepočítání na celkový počet obyvatel. Převzato z: Enquête familiale. Insee, 1999. 
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Podle dotazníku z roku 200115 odpovídali respondenti, že alsaštinu využijí z: 

96 % v rodině 

88 % v komunikaci s přáteli 

48 % v pracovních vztazích 

68 % respondentů uvedlo, že znalost alsaštiny je nespornou výhodou při 

hledání zaměstnání a zároveň cestou do německojazyčných zemí. 

 

Jiná studie z roku 198916 řadí sestupně využití alsaštiny respondentů s: 

1) rodiči a prarodiči 

2) přáteli 

3) manželem nebo manželkou 

4) prodavači v obchodě 

5) kolegy v práci 

6) vlastními dětmi 

7) úředníky 

Alsaština pro svůj vývoj a zachování nemá příliš dobrou věkovou strukturu svých 

mluvčích. Alsasky v roce 1997 hovořilo17: 

86 % osob starších 60 let 

77 % osob ve skupině 50–59 let 

70 % osob ve skupině 40–49 let 

60 % osob ve skupině 30–39 let 

38 % osob ve skupině 18–29 let 

Tato nepříznivá situace je ještě umocněna tím, že předávání alsaštiny na další generace 

je velmi malé (a pokud jeden z manželů alsaštinu neovládá, pak téměř nulové). V roce 2001 

pouze 15,5 % všech respondentů uvedlo, že alsaštinu svým dětem předávají. Ve skupině 18–

34 let je tento podíl jen 12,5 %, ve skupině 35–49 let je tento podíl 21 %.18 

V roce 199919 proběhlo zjišťování, jaké je používání alsaštiny ve městech a na 

venkově. Ve třech největších městech (Štrasburk / Straßburg, Colmar, Mylhúzy / Mulhouse) 

se alsaština používá velmi málo – ovládá ji méně než třetina dospělých. Naproti tomu na 

                                                 
15 Agentura DNA/ISERCO oslovila reprezentativní vzorek 600 alsaských respondentů. Výsledky průzkumu byly 
zveřejněny 21. září 2001 v Dernières Nouvelles d’Alsace v článku "Erosion naturelle" autorky Claude Keiflin. 
16 Agentura ISERCO oslovila v říjnu 1989 reprezentativní vzorek 300 respondentů v Alsasku a německojazyčné 
části Moselle. 
17 Studie zkoumající bilingvnost alsaských obyvatel (Regionale Amt für Zweisprachigkeit / Office Régional du 
Bilinguisme – ORBI) s 1840 respondenty v dubnu 1997. 
18 Agentura DNA/ISERCO oslovila reprezentativní vzorek 600 alsaských respondentů. Výsledky průzkumu byly 
zveřejněny 21. září 2001 v Dernières Nouvelles d’Alsace v článku "Erosion naturelle" autorky Claude Keiflin. 
19 Publikováno v "Chiffres pour l’Alsace" Nr. 12, Dezember 2002. 
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severu (Dolní Alsasko) je alsaština stále poměrně dost rozšířena – ve spádové oblasti obcí 

Saverne-Sarre-Union, Wissembourg a Haguenau-Niederbronn se jako mluvčí dialektu 

označuje více než polovina dospělého obyvatelstva. 

 

Alsaština ve školách aneb pokus o obrození jazyka 

Pomalému vymírání alsaského jazyka se někteří Alsasané snaží pochopitelně zabránit, 

nechtějí přijít o tento prvek kultury a rádi by zachovali místní folklor, ke kterému jazyk 

neodmyslitelně patří. Tyto snahy se projevily převážně ve školství. Studenti mohou studovat 

alsaštinu jako další volitelný jazyk, francouzština jim zůstává jazykem hlavním. V rámci 

maturitních zkoušek studenti zpracovávají zvláštní práci o místním folkloru, historii a  

tradicích. Tuto možnost ale prý využívá jen málo studentů a většina dává přednost studiu 

němčiny coby klasického jazyka. 

V současnosti se situace v menšinovém školství částečně zlepšila, protože dvojjazyčná 

výuka (12 hodin výuky v němčině a 12 hodin ve francouzštině) má i oporu ve školských 

předpisech. Byla uzavřena dohoda mezi státem a místními orgány v oblasti alsaského systému 

jazykového vzdělávání pro období 2007 – 2013. Na celofrancouzské úrovni existuje vyhláška 

ministerstva školství z roku 2001, ve které se stanovují postupy při dvojjazyčném vzdělávání. 

Podle údajů ze září 2009 bylo v dvojjazyčném vyučování zapsáno téměř 17 500 studentů, což 

je asi 10 % zapsaných žáků v alsaských školách. 

Převaha francouzských médií ke znovuobnovení alsaského jazykového povědomí také 

nepomáhá. V Alsasku sice vychází i německojazyčné noviny, ale většinou jako dvojjazyčné, 

nebo pouze s německou přílohou (Dernières Nouvelles d'Alsace – DNA, L'Alsace). Alsaština 

není jediný oblastní jazyk, který se potýká s touto situací, podobně je na tom i oblast Bretaně. 

Pro záchranu jazyka existuje celá řada projektů, které realizují společnosti pro obnovu 

a zachování alsaštiny. Mezi tyto projekty patří výuka alsaštiny od narození, kdy jsou rodinám, 

které projeví zájem, zasílány poštou materiály s praktickými informacemi a radami, jak 

s dětmi hovořit alsasky. Materiály zahrnují například i CD s ukolébavkami v alsaštině, 

francouzštině, němčině a angličtině. Spolky rovněž zajišťují prodej dětských knih 

a zvukových materiálů pro nejmenší děti (0–6 let) a zároveň tyto materiály (v alsaštině 

a paralelně ve francouzštině) volně umisťují na své webové stránky. 

Přestože jediným úředním jazykem Francie je podle francouzské ústavy francouzština, 

francouzští politici ke svým voličům v Alsasku rádi promlouvají v němčině. Směrnice 

z 8. srpna 1919 navíc dovoluje používat v předvolební kampani plakáty a volební programy 

v němčině – viz Příloha (Ukázky plakátů z prezidentských voleb v roce 2007). 
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Závěr 

Přestože má naprostá většina Alsasanů německé kořeny, rozhodně se k tomuto původu 

nehlásí, i když má tato oblast s Německem celou řadu kulturních prvků společnou. Pro 

Alsasany není typické ani plné ztotožnění se s francouzskou identitou – při dotazování volí 

většina obyvatel při svých odpovědích spíše regionální vrstvu identity, která nezdůrazňuje 

etnickou vyhraněnost, a deklarují hrdost na příslušnost k alsaskému regionu. 

K velmi výraznému rozchodu s německou identitou vedly bezesporu válečné události. 

I po více než šedesáti letech od skončení 2. světové války jsou zde její stopy ve vzpomínkách 

ještě stále patrné, bez ohledu na to, zda ji lidé osobně zažili, nebo zda vycházejí ze 

zprostředkovaných autentických informací od svých rodičů či prarodičů. Přestože v minulosti 

byly mezi Němci a Francouzi sváry a tahanice, dnešní alsaská společnost má s obyvateli na 

druhé straně hranice většinou dobré vztahy a udržuje s nimi kontakty. 

Je zajímavé, že ačkoli se obyvatelstvo na jedné straně nepovažuje za Němce, ale za 

Alsasany, je hrdé na specifický dialekt, který bývá často označován i jako samostatný jazyk – 

alsaština, na druhou stranu usiluje ve školách o rozšíření výuky v němčině. To je dané tím, že 

německý jazyk není spojován s německou identitou, nýbrž je používán pouze jako spisovná 

forma alsaštiny. 

Při obrodě používání alsaštiny má sehrát důležitou úlohu starší generace, protože lidé, 

kteří ještě pamatují válku, vědí, jak zní alsaský jazyk a někteří ho také ovládají. Někde je 

možné setkat se se situací, kdy alsasky mluví skoro celá rodina, jindy zase právě naopak. 

Dodržování typicky alsaských znaků kultury je u Alsasanů velmi individuální. Někteří vaří 

alsaská jídla, jiní udržují živý jazyk, další si zase potrpí na národní kroj. Vliv Francie je 

ovšem více než patrný – v rámci regionu probíhají také tradiční alsaské folklórní oslavy, ale 

lidé zde slaví běžně francouzské národní svátky a festivaly. 

Náboženské vyznání není pro etnicitu a identitu Alsasanů rozhodující – v poklidu 

vedle sebe žijí protestanti i katolíci. Vzhledem k poměrně vysokému počtu přistěhovalců do 

Alsaska z Turecka a severní Afriky je zde i menšina muslimů, a proto není až zas tak 

neobvyklé potkat třeba ženy zahalené v šátku. 

Přestože dochází v posledních letech k obrodě alsaštiny, statistické údaje ukazující 

trendy v používání jazyka jsou velmi výmluvné – alsaština velmi rychle mizí. Situace není 

rozhodně beznadějná, protože pořádané akce na záchranu jazyka nepřichází ještě úplně pozdě, 

ale v době, kdy je stále ještě poměrně velký počet rodilých mluvčích. K částečnému zlepšení 

dochází i ve školství, protože po velmi dlouhé době umožnila francouzská vláda alespoň 
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bilingvní vyučování, kterého se účastní 10 % školáků, rozšířené jsou i kurzy alsaštiny pro 

všechny generace. 

Dnes ještě není možné odhadnout, zda se podaří jazyk jako jeden z hlavních atributů 

alsaské kultury zachránit, ale akce na jeho záchranu jsou poměrně intenzivní. 

Při hledání odpovědi na otázky jak ovlivňuje stát svými zásahy etnicitu obyvatelstva 

a dále jak obyvatelé Alsaska odvozují vlastní etnicitu, vyplývá, že státní zásahy mají na 

utváření určité etnicity velmi výrazný vliv, ať se to týká jejího potlačování, nebo posilování. 

V případě Alsaska můžeme zaznamenat ze strany francouzského státu úspěšné odstranění 

německé identity, i když tato identita byla Alsasany opouštěna i z důvodu událostí během 2. 

světové války. Francouzský stát ovšem potlačoval prvky původní identity Alsasanů, což se 

projevovalo především na poli vzdělávání ve francouzštině. 

V případě Alsaska a alsaské identity může posloužit pro srovnání situace 

německojazyčné skupiny v Belgii. Belgická identita je v mnoha ohledech zcela fiktivní – jako 

etnická identita se projevuje pouze vlámská (nizozemská / holandská) a valonská 

(francouzská, případně frankofonní). Belgická německojazyčná menšina se podobně jako 

v Alsasku po druhé světové válce zcela rozešla s německou identitou. Zároveň však přijala 

identitu novou – ani belgickou (ba ani valonskou), ani německou, ale zcela svébytnou – 

„Ostbelgier“. Tuto identitu může rozvíjet v rámci velmi silné kulturní i politické autonomie. 

Alsasko takovouto autonomií ani zdaleka nedisponuje – pokud přijde na přetřes otázka vztahu 

kultury a státu, pak je zřejmé, že kulturně se nyní Alsasané cítí být téměř zcela svébytní (byť 

výrazně ovlivněni německou kulturou), ale zároveň se cítí být zcela integrováni do struktur 

francouzského státu, což už v současnosti považují za přirozené. 
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Přílohy 

Výuka alsaštiny 

                  

Obrázek 11. Mapa míst v Alsasku, kde jsou ve školním roce 2010/2011 zajišťovány kurzy alsaštiny. 
Zdroj: OLCALSACE, 2010. 
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Obrázek 12. Ukázka z dětské knihy v alsaštině. (Nejprve namaluj hlavu, pak břicho). 

Zdroj: DAUL, L.  [s. d] Wàs màche m’r hit? Vejele fliej! 
 

 

Rozdíly mezi německými dialekty 

Novozákonní podobenství o ztracené ovci 

ČEŠTINA. 3 Pověděl jim toto podobenství: 4 „Má-li někdo z vás sto ovcí a ztratí jednu z 

nich, což nenechá těch devadesát devět na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud 

ji nenalezne? 5 Když ji nalezne, vezme si ji s radostí na ramena, 6 a když přijde domů, svolá 

své přátele a sousedy a řekne jim: 'Radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi 

ztratila.' (Bible, Ekumenický překlad, Lukáš 15,4–10) 

ALEMÁNŠTINA. 3 Er sait aba zue nene des Glichnis: 4 (a) Wela Mensch isch unda äich, der 

hundat Schof het un, wenn er eins vu nene vuliert, nit de nineninzig in dr Wüschte lost un 

goht däm vulorene nohch, bis er's findet? 5 Un wenn er's gfunde het, so legt er sich's uf d 

Schulta volla Fräid (Freud). 6 Un wenn er heimkummt, rueft er sini Freunde un Nochbere un 

sait zue nene: Fräie (Freuet) äich mit ma (mir); denn i (ich) ha mi Schof gfunde, des vulore 

war (Jazyky Evropy: Alemanština – Alemannisch, 2008). 

SCHWYZERTÜÜTSCH. 3 Er hät gseit aber zunänä säb Gliechnis und ret’: 4 Welä Mänsch 

isch under eu, wo hundert Schaf hät und, dä wo eis verlüürt, dä wo nöd laat die nünänünzg i 

dä Wüästi und higaat nach em verlorenä bis dass er’s findät? 5 Und wän er’s gfundä hät so 

leit er’s uf sini Achslä mit Freudä. 6 Und wän er hai chunt, rüäft er sini Fründä und Nachbärä 

und redät zunänä: Freuäd eu mit mir; wel ich ha mis Schaf gfundä, wo verlorä gsi isch (Jazyky 

Evropy: Švýcarská němčina (Schwyzertüütsch), 2008). 

HORNONĚMČINA. 3 Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach: 4 Welcher Mensch 

ist unter euch, der hundert Schafe hat und, so er der eines verliert, der nicht lasse die 

neunundneunzig in der Wüste und hingehe nach dem verlorenen, bis daß er's finde? 5 Und 

wenn er's gefunden hat, so legt er's auf seine Achseln mit Freuden. 6 Und wenn er 
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heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen: Freuet euch mit mir; 

denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war (Jazyky Evropy: Hornoněmčina, 2008). 

Ukázky plakátů z prezidentských voleb v roce 2007 

 

Nicolas Sarkozy – Společně 
bude možné všechno 

 

Ségolène Royal – Změna 

 

François Bayrou – Francie 
s plnou silou 

 

José Bové – Jiná budoucnost 
je možná 

 

Philippe de Villiers – Hrdost 
být Francouzem 

 

Jean-Marie Le Pen – Volte 
Le Pena 
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Alsaská kuchyně – obr. 13, 14, 15, 16 

  
Sürkrüt Flammekueche 

 
  

Baeckeoffe (Eintopf) Münschterkäs 
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Postsocialistická transformace Uzbekistánu a její vliv na 

postavení žen v rámci rodiny 

 

Ida Pětioká 

 
Abstract 

This paper occupies itself with the development of the position of women in Uzbek family 
from the Soviet times till present and identifies the changes that occurred in connection with 
the post-socialist transformation. After a short historical introduction comes an outline of the 
legislative and religious context of the position of women in the studied period. The crucial 
part of the paper focuses on the position of women in the family, where attention is paid also 
to the closely related topics of marriages, divorces and polygyny. 
 
Key words 
Uzbekistan, women, family, socialism, post-socialism, transformation. 
 

Středoasijská republika Uzbekistán je postsovětskou republikou, která se po rozpadu 

Sovětského svazu stala v roce 1991 nezávislým státem a byla nucena vyrovnat se nejen 

s přechodem k samostatnému hospodářství, nýbrž prošla transformací i v mnoha dalších 

směrech, od politiky až po kulturu. Tato studie podrobněji zkoumá změny v soukromém 

životě žen a jejich postavení v rámci rodiny. Činí tak na základě srovnání postavení žen 

v době, kdy byl Uzbekistán součástí Sovětského svazu, a v současnosti, kdy je již 

samostatnou republikou. Studie přibližuje, do jaké míry se naplnily sovětské snahy 

o emancipaci žen a jak se vývoj v této oblasti změnil s koncem sovětského režimu a vznikem 

samostatného státu. Po stručném historickém úvodu následuje nástin obecného legislativního 

a náboženského rámce postavení žen. Posléze je detailní pozornost věnována praktickému 

popisu postavení žen v rodině se zaměřením na tři tematické okruhy – vstup žen do 

manželství, problematiku rozvodů a problematiku mnohoženství.  

Cílem této studie je nalézt odpověď na otázku, jaké změny v postavení žen v rodině je 

možné identifikovat v Uzbekistánu po rozpadu SSSR a vzniku nezávislého státu. 

K zodpovězení této otázky slouží informace získané studiem dostupných sekundárních zdrojů 

a odborné literatury a kvantitativní a kvalitativní primární zdroje. Díky kombinaci 

kvantitativních i kvalitativních dat bylo možné dosáhnout maximální komplexnosti informací. 

Data kvantitativního charakteru, jež byla převzata ze statistických ročenek uzbeckého 

statistického úřadu a Světové banky, poskytovala informace aplikovatelné na širokou 

společnost. Tyto informace byly obecné a neumožňovaly vždy vytvoření dostatečně konkrétní 

představy o životě jedince. Z toho důvodu byl proveden vlastní kvalitativní výzkum, jenž 
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probíhal v Uzbekistánu v létě 2012. Jako hlavní technika sběru dat byl zvolen polo-

strukturovaný rozhovor s obyvateli v pěti oblastech Uzbekistánu – v Buchaře, Samarkandu, 

Taškentu, Karakalpakstánu a Ferganské oblasti. Rozhovory probíhaly většinou v ruštině, 

s mladšími lidmi také v angličtině. Dodatečným zdrojem informací se stalo rovněž 

nezúčastněné pozorování v několika uzbeckých rodinách.  

 

Stručné historické uvedení 

Uzbekistán jako státní útvar existuje relativně krátkou dobu. Jeho vznik se datuje do roku 

1924. V této době byl sice ještě formálně součástí vyššího celku SSSR, teprve od tohoto 

okamžiku je však možné hovořit o Uzbekistánu jako státu, resp. autonomní republice. 

V dřívějších dobách byly na území dnešního Uzbekistánu pouze menší útvary v podobě 

chanátů či emirátů, které si i později za nadvlády carského Ruska zachovaly jistou míru 

autonomie. V rámci těchto menších útvarů existovalo množství klanů1, na základě nichž se 

vytvářela skupinová identita místních obyvatel. Příslušnost k národu neexistovala a vznik 

uzbeckého národa tak byl až důsledkem sovětských nacionalizačních politik ve Střední Asii. 

V době, kdy se území dnešního Uzbekistánu dostalo do nadvlády Sovětského svazu, 

bylo oproti Rusku značně chudé a ekonomicky i sociálně zaostalé.2 Cílem moskevského 

vedení proto bylo jeho socioekonomickou úroveň zvýšit na průměrnou unijní hodnotu 

a politicky, ekonomicky a kulturně ho integrovat do Sovětského svazu. 

Záměr kulturní integrace Uzbekistánu do Sovětského svazu se sovětské vedení snažilo 

naplnit tlakem na změny v celé řadě oblastí života místních obyvatel od způsobu bydlení, 

oblékání, zaměstnání, způsobu trávení volného času až k struktuře rodiny a náboženství.3 

Mnoho z dosavadních kulturních projevů bylo označeno za zaostalé či přežité a v rámci 

přechodu k pokrokové a rovnostářské socialistické společnosti měly být tyto projevy 

změněny.  

Speciální pozornost v rámci modernizace společnosti kladlo sovětské vedení na změnu 

postavení ženy v rodině i na veřejnosti. Množství změn, kterých bylo v rodinné a veřejné 

oblasti života žen dosaženo, se však významně lišilo. Zatímco zapojení žen do veřejného 

                                                 
1 Klan je skupina lidí spojená určitými společnými zájmy a odvozující svůj původ od jednoho předka. 
JANDOUREK, J. Sociologický slovník. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001, s. 122.  
2 V porovnání se zbytkem Střední Asie však bylo stále ještě zdaleka nejméně zaostalé. Nacházela se tu největší 
města (Taškent, Samarkand, Buchara, Kokand, Fergana, Andižan), v Taškentu byla i univerzita a řada 
vědeckovýzkumných ústavů. LOBANOFF-ROSTOVSKY, P. The Soviet Muslim Republics in Central Asia. 
Journal of the Royal Institute of International Affairs, Vol. 7, No. 4 (Jul., 1928), s. 249–250.  
3 MÜLLER, K. Armut und Sozialpolitik in den zentralasiatischen Transformationsländern. Berlin: Deutsches 
Institut für Entwicklungspolitik, 2003, s. 15. 
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života bylo poměrně snadno vynutitelné, ovlivnění rodinného života bylo mnohem 

komplikovanější.4  

 

Legislativní a náboženský rámec postavení žen v Uzbekistánu 

Postavení žen v rodině může být v různých zemích zakotveno jednak legislativně, jednak 

může vycházet z kultury či náboženství, tedy často i nepsaných pravidel. V případě 

Uzbekistánu se jedná o kombinaci obojího. Práva žen jsou a již za Sovětského svazu byla 

upravena množstvím zákonů, zároveň však existovala a existuje ve společnosti i norma pro 

postavení žen vycházející především z islámu a místních tradic. Míra vzájemného souladu 

práva a náboženství v této otázce je však značně omezená. 

 

Postavení žen z hlediska práva v sovětském Uzbekistánu 

V době před připojením Střední Asie k Sovětskému svazu se v této oblasti praktikovalo 

muslimské právo šaría. Zároveň bylo v některých částech více, v jiných méně, přítomno 

rovněž zvykové právo. V oblasti dnešního Uzbekistánu, kde žilo převážně usedlé 

obyvatelstvo, hrálo však zvykové právo méně významnou roli a bylo rozhodováno na základě 

šaríi. Změna nastala po ovládnutí Střední Asie Sovětským svazem. Sovětský režim považoval 

islám za nejzaostalejší náboženství ze všech, antisociální, ponižující ženy a podporující 

„takové barbarské návyky jako obřízku a půst“.5 Hned po revoluci v roce 1917 se tak snažil 

postupně nejprve oddělit islám od práva, později však odstranit náboženství i z celé 

společnosti. Jedním z oficiálních důvodů k tomuto postupu byla právě i snaha 

o zrovnoprávnění žen, která byla podle sovětského vedení s islámem neslučitelná. Někteří 

autoři však dodávají, že sovětský boj za emancipaci žen nebyl zcela nezištný. Jeho cílem bylo 

vytvořit v oblasti tzv. náhradní proletariát, který zde téměř neexistoval. Od zrovnoprávnění 

žen si sovětské vedení slibovalo vznik skupiny loajálního a vděčného obyvatelstva.6  

Sekularizace a nahrazování muslimského práva státním právem probíhalo postupně 

a po určitou dobu fungoval dvojitý soudní systém. Většina soudů nadále vydávala rozsudky 

na základě šaríi, vedle nich však existovaly i soudy sovětské, řešící především případy Rusů. 

Pravomoci náboženských soudů nicméně byly v průběhu dvacátých let postupně čím dál více 

omezovány, byla jim odebírána finanční podpora, až na počátku třicátých let muslimské 

                                                 
4 EXNEROVÁ, V. Islám ve Střední Asii za carské a sovětské vlády: Na příkladu jednoho z center oblasti, 
Ferganské doliny. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2008, s. 79. 
5 EXNEROVÁ, V. Islám ve Střední Asii za carské a sovětské vlády: Na příkladu jednoho z center oblasti, 
Ferganské doliny. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2008, s. 32. 
6 EXNEROVÁ, V. Islám ve Střední Asii za carské a sovětské vlády: Na příkladu jednoho z center oblasti, 
Ferganské doliny. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2008, s. 42. 
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soudnictví zmizelo z veřejného života. Veškeré soudní pravomoci tak ležely v rukou 

sovětských soudů rozhodujících na základě sovětského práva navrhovaného v Moskvě a 

přizpůsobeného místním podmínkám.7  

První zásah do rodinné sféry ze strany sovětského režimu představovalo v roce 1917 

vydání nařízení o státní kontrole nad uzavíráním manželství. Legální mělo být pouze 

manželství uzavřené při civilním obřadu, oba manželé měli do svazku vstupovat dobrovolně a 

oba museli být před uzavřením svazku svobodní. Minimální věk nevěsty byl stanoven na 16 

let, ženicha na 18 let. Nařízení se nesetkalo s ohlasem místního obyvatelstva, neboť pro něj 

bylo v rozporu s dosud běžnou praxí. Vzhledem k praktické nevymahatelnosti nových 

právních předpisů v důsledku existence dvojího soudnictví tak toto nařízení nemělo v praxi 

valný dopad.8  

V roce 1928 stanovil zákon o rodině, že za právoplatná budou nově považována pouze 

manželství registrovaná na ZAGS9, přičemž dříve uzavřená manželství jsou rovněž platná. Při 

registraci na ZAGS manželé museli prokázat, že dosáhli potřebného věku a nejsou již 

v žádném dalším svazku. Rozvod byl možný jednak dohodou obou manželů, jednak na žádost 

kteréhokoli z nich a probíhal vždy na základě soudního řízení. V roce 1938 byl minimální věk 

při vstupu do manželství pro dívky zvýšen na 18 let.10 Přijetím trestního zákoníku v roce 1926 

se mnohoženství, svatby nezletilých, svatby z donucení a platba kalymu11 staly trestnými 

činy.12  

 

Postavení žen z hlediska práva po osamostatnění Uzbekistánu 

Po osamostatnění Uzbekistánu již pominuly ideologické důvody pro prosazování emancipace 

žen, přesto se však nově vzniklá republika rozhodla po vzoru všech moderních 

demokratických států práva žen do své legislativy zakotvit. A jelikož stát vznikl na 

sekulárním principu, je legislativa zbavena jakýchkoli pojítek s náboženskými normami. 

Práva žen jsou součástí nejen ústavy Uzbekistánu, nýbrž i mnoha dalších zákonů. V ústavě je 

v článku 18 a 46 zakotvena rovnost mužů a žen, dále řeší postavení žen v rámci rodiny zákon 

o rodině, občanský a trestní zákoník.  

                                                 
7 KAMP, M. The new woman in Uzbekistan: Islam, modernity, and unveiling under communism. Vyd. 1. 
Seattle: University of Washington Press, 2006, s. 68. 
8 KAMP, M. c.d., s. 69. 
9 Zapis Aktov Graždanskogo Sostojanija – matriční úřad. 
10 EXNEROVÁ, V. Islám ve Střední Asii za carské a sovětské vlády: Na příkladu jednoho z center oblasti, 
Ferganské doliny. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2008, s. 81. 
11 Forma platby, kterou rodina budoucího manžela musí vyplatit nevěstě a její rodině.  
12 KAMP, M. The new woman in Uzbekistan: Islam, modernity, and unveiling under communism. Vyd. 1. 
Seattle: University of Washington Press, 2006, s. 70. 



Postsocialistická transformace Uzbekistánu a její vliv na postavení žen v rámci rodiny  

 

 
49 

Zákon o rodině z roku 1998 reguluje vztahy v manželství a rodině, majetkové vztahy 

manželů a spory v manželství. Minimální věk pro svatbu stanovuje pro ženy na 17 let 

s možností snížení maximálně o rok ve zvláštních případech, pro muže je stanoven na 18 let.13 

Jak muž, tak žena má právo požádat o rozvod, muž je však v tomto právu omezen v případě, 

že je jeho manželka těhotná či je-li jejich dítěti méně než jeden rok, pokud manželka 

s rozvodem nevysloví souhlas. V případě rozvodu má těhotná žena či matka starající se 

o společné dítě nárok na platbu výživného od bývalého manžela. Oba manželé mají stejná 

majetková práva.14 

Kromě národní legislativy jsou práva ženám garantována i mezinárodními smlouvami, 

jichž je Uzbekistán signatářem. Jedná se především o Úmluvu o odstranění všech forem 

diskriminace žen15 přijatou OSN v roce 1979 a ratifikovanou Uzbeckou republikou v roce 

1995. Ačkoli by obsah této úmluvy měl odpovídat národní legislativě jejích signatářů, existuje 

v případě Uzbekistánu rozpor mezi minimálním věkem pro svatbu stanoveným uzbeckým 

právem na 17 let a Úmluvou na 18 let.16 

 

Postavení žen z hlediska náboženství 

Vedle právních předpisů mělo a má na postavení žen v uzbecké společnosti vliv 

i náboženství. Historicky byl islám pro postavení žen určující ještě mnohem dříve než 

legislativa, neboť nepředstavuje pouze náboženství ve formě vztahu člověka k Bohu, nýbrž po 

staletí byl rovněž právním kodexem určujícím a regulujícím vztahy mezi lidmi. Zatímco tedy 

státní legislativa prodělala při přechodu od sovětského Uzbekistánu k nezávislé republice řadu 

změn, islám a jeho náhled na postavení žen zůstával neměnný.  

Muslimské normy pro chování žen, vůči ženám a normy pro rodinný život jsou 

obsahem čtvrté súry koránu nazvané Ženy. V tradiční muslimské rodině existuje pevné 

rozdělení povinností mezi mužem a ženou. Muž má na starosti zabezpečení rodiny, žena 

domácnost. Rodinný majetek vlastní a rozhodnutí o výdajích rodiny dělá muž. Ten je 

svobodný v pohybu, zatímco žena vychází z domu jen málokdy a na ulici musí chodit 

                                                 
13 MEE, W. Women in the Republic of Uzbekistan. Manila: Asian Development Bank, Programs Dept. East and 
Office of Environment and Social Development, 2001, s. 9. 
14 Gender Expertise of Family and Labour Codes of the Republic of Uzbekistan. Asian Development Bank, 
2008, s. 29. 
15 Convention on Elimination of all Forms of Discrimination against Women (CEDAW). 
16 MEE, W. Women in the Republic of Uzbekistan. Manila: Asian Development Bank, Programs Dept. East and 
Office of Environment and Social Development, 2001, s. 9. 
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zahalená parandžou.17 Žena má manželovi vykat a nemá se zapojovat do rozhovoru mužů. 

V rodině i společnosti je vždy muž nadřazen ženě, starší mladšímu.18  

Hlavou rodiny je otec, který požívá největší autority. Jeho povinností je provdat své 

dcery a dohlížet na jejich správnou výchovu, což souvisí se značným omezením jejich 

svobody. Manžela dceři vybírají rodiče a není nic zvláštního na tom, že v době vdavek není 

plnoletá nebo svého ženicha vidí poprvé až na svatbě. Za nevěstu dostane její rodina od 

ženicha kalym. Žena nemá právo iniciovat rozvod. Muž má právo mít více žen, pokud je 

schopen všechny zaopatřit.  

V praxi se od dob Sovětského svazu v uzbecké společnosti střetávají normy 

náboženské a nově vytvořené normy právní, po staletí praktikované muslimské tradice a 

sekulární státní legislativa. Jelikož požadavky těchto dvou druhů norem jsou nezřídka 

v rozporu, jsou výsledné vztahy lidí ve společnosti kompromisem mezi oběma pohledy. I přes 

značnou snahu Sovětského svazu o potlačení role islámu ve společnosti k takovýmto 

kompromisům docházelo i v sovětském Uzbekistánu a nejinak je tomu i v současné době, kdy 

přes patrnou snahu o oživení tradic a norem islámu ve společnosti je legislativa státu 

vytvořena po vzoru moderních států na demokratickém a sekulárním principu. 

 

Postavení žen v rodině od Sovětského svazu po současnost 

K tomu, aby bylo možné zhodnotit změny v postavení žen, ke kterým došlo v rámci 

postsocialistické transformace Uzbekistánu, je třeba porovnat stav dřívější, tedy v období 

Sovětského svazu, a stav nynější. Mnoho zejména sovětských autorů vyzdvihovalo přínos 

politiky Sovětského svazu ke zlepšení postavení žen ve Střední Asii. Je však třeba upozornit 

na fakt, že myšlenka emancipace žen v tomto regionu existovala již před jeho ovládnutím 

Sovětským svazem a zároveň v té době nebyla ani unikátem v rámci muslimského prostoru. 

Ve stejné době jako v Uzbekistánu byla zvýšená pozornost postavení žen věnována například 

i v Turecku, a tak je poněkud obtížné určit, zda by ke stejným či podobným změnám ve 

Střední Asii nedošlo i bez sovětského vlivu.  

Sovětská politika vůči ženám byla do značné míry revolucí v této oblasti. Již dříve 

však byly patrné snahy o změny ve společnosti vycházející z muslimského reformního 

džadídistického hnutí. Mnoho jeho představitelů již na začátku 20. století pochybovalo 

o správnosti mnohoženství, provdávání nedospělých dívek či platby kalymu. Mnoho členů 

tohoto hnutí později vstoupilo do komunistické strany s nadějí, že s podporou státu se jim lépe 

                                                 
17 Typický ženský oděv užívaný ve Střední Asii zahalujícího tělo i hlavu ženy včetně obličeje. 
18 EXNEROVÁ, V. Islám ve Střední Asii za carské a sovětské vlády: Na příkladu jednoho z center oblasti, 
Ferganské doliny. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2008, s. 71. 
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budou uskutečňovat jejich myšlenky.19 Sovětská politika tak v podstatě do značné míry 

navazovala na předchozí reformní snahy džadídistického hnutí. 

Vztahy v rámci rodiny se staly jedním z nejdůležitějších bodů modernizačních snah 

sovětského režimu. Tradiční uzbecké velkorodiny podle něj byly příznakem zaostalosti, 

zatímco malé rodiny byly znakem pokrokovosti a modernity. Orgány místní správy se proto 

snažily zajistit čerstvým novomanželům byt či poskytnout prostředky ke stavbě domu, kde by 

mohli žít odděleně od rodičů. Tento model rodiny se však setkal s odezvou pouze u malé části 

obyvatel a i v těchto případech zůstávaly i nadále vazby mezi rodiči a dětmi velmi silné. 

Neúspěch sovětského modelu měl kořeny především ve výchově dětí, které byly od malička 

vedeny k úctě ke svým rodičům a starším členům rodiny a k povinnosti na stáří se o ně 

postarat.20 Proto byl ve většině rodin zachován tradiční vzor velké patrilokální rodiny. Synové 

přiváděli své ženy do rodiny a žili zde spolu se svými rodiči i dětmi, zatímco dcery své 

domovy opouštěly. Rodina zůstávala relativně uzavřeným prostorem, kde převládala autorita 

starších. Většina zejména venkovských domů se dělila na mužskou část a ženskou část, která 

byla cizím lidem nepřístupná. Mnoho mužů na venkově, ale i ve městě, ještě v 80. letech 

považovalo za nepřístojné objevovat se na veřejnosti se svými ženami.21 

Na rodinných vztazích se sovětská politika podepsala pouze minimálně. Na rozdíl od 

změn týkajících se veřejného života nebyly totiž ty rodinné tak snadno kontrolovatelné, 

a proto v soukromí uzbeckých domů a v jejich uzavřených dvorech, dál vcelku nerušeně 

probíhal rodinný život, jak na něj Uzbeci byli zvyklí. V zásadních rysech tak přetrvalo 

tradiční uspořádání rodiny až dodnes. 

Rodiny jsou patriarchální a patrilokální a status jejich členů je určen na základě 

pohlaví a věku. Dívky jsou vychovávány k poslušnosti vůči mužům a starším a k tomu, aby se 

jednou staly správnými manželkami a matkami. U dívek před vstupem do manželství je 

vysoce ceněna jejich cudnost a zdrženlivost, proto jsou v rámci rodičovské výchovy zejména 

venkovské dívky značně omezeny v pohybu. Není jim dovoleno bez doprovodu rodičů 

cestovat na větší vzdálenosti (většinou pouze v rámci oblasti) a pokud nemají legitimní důvod 

být mimo domov, měly by se zdržovat doma.22  

                                                 
19 KAMP, M. The new woman in Uzbekistan: Islam, modernity, and unveiling under communism. Vyd. 1. 
Seattle: University of Washington Press, 2006, s. 33. 
20 BACON, E. Central Asians under Russian rule: A study in culture change. Vyd. 1. Ithaca, N.Y.: Cornell 
University Press, 1980, s. 168–169. 
21 EXNEROVÁ, V. Islám ve Střední Asii za carské a sovětské vlády: Na příkladu jednoho z center oblasti, 
Ferganské doliny. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2008, s. 76–77. 
22 MEE, W. Women in the Republic of Uzbekistan. Manila: Asian Development Bank, Programs Dept. East and 
Office of Environment and Social Development, 2001, s. 21. 
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Tento postoj rodičů k výchově dcer je patrný i z výpovědi informátorky – matky pěti 

dětí z Ferganské oblasti (48 let): 

„Nenechávám svou jednadvacetiletou dceru chodit ven samotnou nebo jen 
s kamarádkami, ani při zvláštních příležitostech; ven může jít pouze v doprovodu 
svého staršího bratra. Sama jsem byla vychovávaná západním způsobem výchovy, ale 
za současných okolností nevěřím lidem venku. Musím na ni dát pozor než ji předám 
jejímu ho’jayin.“ 
 

Ho’jayin znamená v překladu majitel a je výrazem běžně kulturně akceptovaným 

zejména ve venkovských oblastech Uzbekistánu a v tradičních rodinách. Manželky dokonce 

místo oslovení svého muže jeho jménem používají výraz ho’jaiyinim znamenající v překladu 

můj majiteli. Jak v soukromí, tak na veřejnosti je toto oslovení považováno za vhodné 

a zdvořilé a může být poměrně názorným odrazem toho, jak samy ženy vnímají své postavení 

v rodině.23  

Status ženy v rámci rodiny a její vyjednávací síla je určena jejím věkem, sociálním 

statusem její rodiny, jejím příspěvkem do rodinných příjmů a především mateřstvím. Čím 

více dětí žena má a čím více z nich je chlapců, tím vyšší pozice v rámci rodiny je schopna 

dosáhnout. Ještě v současné době je patrná preference dětí mužského pohlaví, neboť syn je 

schopen zaopatřit své rodiče ve stáří24, chránit čest rodiny a nést dále její jméno. Naopak dítě 

ženského pohlaví je často považováno pouze za to, které finančně vysává rodinu a do 

budoucna rodině nemá co přinést, neboť se vdá a odejde z domu. O dcerách proto často 

i jejich vlastní matky hovoří jako o hostech v jejich vlastních domech. Tím pravým domovem 

je jim totiž rodina jejich budoucího manžela.25 

Přetrvávající tradice velkých patrilokálních rodin není pouze otázkou kulturních 

zvyklostí, nýbrž v ní hraje podstatnou roli i ekonomická stránka. Většina párů by ráda bydlela 

samostatně, nicméně často není dostatek financí na stavbu či koupi domu nebo bytu. Proto je 

jediným řešením bydlet s rodiči. V ideálním případě a při dobré finanční situaci je zvykem, že 

rodiče ženicha postaví novomanželům dům a rodiče nevěsty ho zařídí.26  

Většinový podíl velkých rodin i v současnosti demonstruje následující tabulka 

zachycující zastoupení rodin podle jejich typu v roce 2005. Rodin, v nichž žijí manželé 

společně s dalšími příbuznými, je téměř 55 %. 

                                                 
23 KURBANOVA, M. The Role of Traditional Gender Ideologies in the Empowerment of Women in Post Soviet 
Uzbekistan. Center for International Studies, 2005. Diplomová práce. Ohio University, s. 78. 
24 To je tradičně úkolem nejstaršího syna. Pokud není z nějakého důvodu schopen tento úkol splnit, přicházejí na 
řadu mladší synové.  
25 KURBANOVA, M. The Role of Traditional Gender Ideologies in the Empowerment of Women in Post Soviet 
Uzbekistan. Center for International Studies, 2005. Diplomová práce. Ohio University, s. 67. 
26 Informace získaná během výzkumu od informátorky z Fergany (24 let). 
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 % 

Manželský pár s dětmi 25,6 

Manželský pár bez dětí 3,4 

Manželský pár s dětmi/bez dětí a další příbuzní 36,6 

Dva a více manželských párů s dětmi/bez dětí a další příbuzní 18,3 

Rodiny bez otce v čele s matkou 2,3 

Rodiny bez matky v čele s otcem 0,2 

Rodiny bez otce (matky) v čele s matkou (otcem), rodiče matky (otce) a 
další příbuzní 

3,6 

Ostatní rodiny 10,0 

Celkem 100,0 

Tabulka 3: Rozdělení rodin podle typu v roce 2005 
Zdroj:  Women and Men of Uzbekistan 2000–2005. Taškent: State Committee of the Republic of Uzbekistan on 

Statistics, 2007, s. 40. 
 

Nejhorší postavení ve vícegenerační rodině má žena v roli snachy. Pokud je v rodině 

více synů i s manželkami, pak nejnižší status má žena nejmladšího syna. Patriarchální 

postavení tu už nezaujímá pouze otec, nýbrž i tchýně vůči snaše. Snacha je nucena vstávat 

vždy jako první, zastat většinu domácích prací a je značně omezena v počtu věcí, o kterých 

může sama svobodně rozhodovat. Dokonce, i pokud chce například navštívit své rodiče, musí 

jí to povolit její tchýně. Takovýto tlak na snachy je největší na počátku manželství, obvykle se 

však snižuje s příchodem jejich mateřství.27  

I přesto, že se z pohledu západní kultury může zdát postavení žen v uzbecké rodině 

neutěšené, ženy samotné ho tak často vůbec nepociťují. Za hlavní atribut moderní ženy totiž 

považují schopnost udržovat klid a štěstí v manželství. Dále zdůrazňují schopnost kreativity, 

která je důležitá pro nalezení rovnováhy mezi mnoha rolemi, které žena vykonává jako matka, 

manželka a snacha. Mateřství je pro ženy samotné rovněž významnou kvalitou.28 Společnost 

nahlíží na ženu nikoli jako na individuum, nýbrž zpravidla jako na součást rodiny, na člověka, 

který vytváří pevné rodinné zázemí a udržuje chod rodiny. V tradiční výchově je takováto 

představa od malička vštěpována i samotným dívkám, které ji pak automaticky berou za 

vlastní.  

                                                 
27 Domestic violence in Uzbekistan. Minneapolis, MN: Minnesota Advocates for Human Rights, 2000, s. 14–15. 
28 KURBANOVA, M. The Role of Traditional Gender Ideologies in the Empowerment of Women in Post Soviet 
Uzbekistan. Center for International Studies, 2005. Diplomová práce. Ohio University, s. 75. 
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S postavením žen v uzbecké rodině rovněž velmi úzce souvisí a do značné míry ho 

určuje několik dalších aspektů. Jedná se o způsob uzavírání sňatku, právo ženy na rozvod 

a problematiku mnohoženství. Na tato témata bude zaměřena následující část studie. 

 

Uzavírání sňatku 

Od 20. let 20. století byly zákonem o rodině a trestním zákoníkem stanoveny podmínky pro 

vstup do manželství. Tyto zákony se zásadně vymezovaly vůči většině do té doby 

prováděných, z muslimského práva vycházejících, svatebních tradic. Mezi ně patřily svatby 

z donucení, provdávání nedospělých dívek či platba kalymu. Zákon rovněž nařídil povinnou 

registraci sňatků na ZAGS. Plánem sovětského vedení zároveň bylo veškerou muslimskou 

obřadnost včetně té svatební nahradit sovětskou. V praxi však místní obyvatelé nové obřady 

buď ignorovali, nebo je v některých případech spojili s muslimskými.29 

Přestože do manželství podle zákona měli oba manželé vstupovat dobrovolně, vybírali 

i nadále svým dětem partnery ve většině případů rodiče. Pouze zástupci inteligence, kteří 

podlehli ruskému vlivu, si občas hledali své protějšky sami. I v tom případě však byl souhlas 

rodičů s jejich výběrem vysoce žádoucí a odporování vůli rodičů bylo zejména u dívek téměř 

nemožné. Dívka si měla vzít vždy muže stejného či vyššího sociálního statusu, než byla sama. 

Její status se odvíjel i od velikosti kalymu, který za ni měl být zaplacen a věna, které dostala 

od svých rodičů. I ta nejvíce poruštěná inteligence trvala na tom, aby se dívka vdávala jako 

panna.30  

Kalym, ačkoli byl podle oficiálních proklamací sovětského režimu ze společnosti 

vymýcen, se i nadále praktikoval většinou formou daru. Ještě v roce 1928 průměrný kalym 

představoval jednoho koně a třicet ovcí. Později jednak ve snaze platbu kalymu co nejvíce 

utajit a rovněž v důsledku kolektivizace, kdy rodiny neměly dobytek nazbyt, byla tato platba 

vykonávána ve formě hotovosti.31 

Novinkou při svatbách se stal sovětský svatební obřad, tzv. qizil-to’j  (v překladu rudá 

svatba), který měl nahradit tradičně prováděný muslimský obřad. V praxi však ve většině 

případů probíhal tradiční obřad i nadále a sovětský se stal pouze jeho méně oblíbeným 

doplňkem. Důkazem je fakt, že z 3 180 párů oddaných v Taškentu v roce 1980 více než 90 % 

absolvovalo muslimskou svatbu, což je úctyhodný podíl vzhledem k tomu, že hlavní město 

                                                 
29 EXNEROVÁ, V. Islám ve Střední Asii za carské a sovětské vlády: Na příkladu jednoho z center oblasti, 
Ferganské doliny. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2008, s. 148–149. 
30 BACON, E. Central Asians under Russian rule: A study in culture change. Vyd. 1. Ithaca, N.Y.: Cornell 
University Press, 1980, s. 169-170. 
31 BACON, E. Central Asians under Russian rule: A study in culture change. Vyd. 1. Ithaca, N.Y.: Cornell 
University Press, 1980, s. 140. 
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podléhalo největšímu vlivu sovětské propagandy a žilo zde značné množství inteligence či 

vládních představitelů.32 

Jako první z obou obřadů se obvykle provedl qizil-to’j , jehož hlavním cílem bylo 

nahlášení svatby na ZAGS. Poté se v domě ženicha konal muslimský obřad podle tradičních 

zvyklostí zvaný nikoh. Pár oddával mulla33 a svatbu provázela velká slavnost za účasti celé 

místní komunity. Rodiny k oficiální registraci sňatku neměly příliš velkou motivaci, proto se 

zejména na vesnicích často stávalo, že se manželé přišli zaregistrovat až po narození jejich 

prvního dítěte, neboť poté měli nárok na rodinný příspěvek. Dalším z důvodů, proč 

s registrací na ZAGS otáleli, byla stále přetrvávající praxe svateb nezletilých. Manželství se 

proto registrovalo se zpožděním až ve chvíli, kdy manželé dosáhli potřebného věku.34  

Dvojí obřad – civilní a církevní je běžnou praxí i dnes. Situace se nezměnila ani v tom, 

že většina obyvatel považuje muslimský obřad za důležitější a civilní bere pouze jako zápis 

do matriky. Za oficiální sňatek je však z pohledu práva považován pouze civilní.35 Svatba je 

v Uzbekistánu obrovskou slavností, na kterou je běžně zváno 600–1 000 lidí. Zejména na 

vesnicích jsou zváni nejen příbuzní a přátelé nýbrž i všichni lidé z ulice i širší komunity. 

Jelikož je tak velká svatba spojena i se značnými finančními náklady, je zvykem, že hosté 

přispívají jistým finančním obnosem. Podle informací místních se však velikost a nákladnost 

svatby v porovnání s dřívější dobou zmenšila. Je to údajně dáno tím, že dříve na svatbu mohl 

přijít každý, kdo chtěl, kdežto dnes jsou rozesílány jmenovité pozvánky, a tak je množství 

hostů omezené.  

Na svatbě se tradičně vaří čtyři chody, z nichž nejdůležitější je plov36, jídlo, které 

považují za své národní všechny středoasijské státy. Právě i na množství rýže potřebné pro 

uvaření svatebního plovu bylo demonstrováno, jak se svatby zmenšují. Zatímco před zhruba 

40 lety se plov dělal z 80 kg rýže, dnes už se připravuje pouze ze 40 kg. Rovněž délka 

svatebního veselí doznala změny. Dříve se slavilo i 3–4 dny, dnes se vše odbude za jeden 

den.37  

Mnoho svatebních tradic, které se v Uzbekistánu provádějí, je běžných i v Evropě. 

Z ruských tradic se ujalo pokládání květin k památníkům významným osobnostem 

                                                 
32 WANI, A, LONE S. Changes in the Institution of Marriage in Uzbekistan from Pre-Soviet to Post Independent 
Era. Journal of Eurasian Studies. 2012, IV, č. 2, s. 87. 
33 V překladu vzdělaný muž, je náboženskou autoritou v obci. 
34 EXNEROVÁ, V. Islám ve Střední Asii za carské a sovětské vlády: Na příkladu jednoho z center oblasti, 
Ferganské doliny. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2008, s. 149. 
35 Zákon o rodině Uzbecké republiky, čl. 13. 
36 Jídlo na způsob rizota, jeho složení se liší v závislosti na regionu, stálými složkami je však hovězí či skopové 
maso, mrkev, česnek, alternativně cizrna, vařené vejce, rozinky.  
37 Informace získaná během výzkumu informátora z Rištanu ve Ferganské oblasti (55 let). 
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Uzbekistánu či k pomníkům padlým vojákům. Od evropských svateb se neliší ani svatební 

oděv. Nevěsty mají dlouhé bílé šaty se závojem, ženichové oblek černé či bílé barvy. 

Od osamostatnění Uzbekistánu výrazně klesala míra sňatečnosti. Zatímco v roce 1991 

činila 12,9 sňatků na 1000 obyvatel, v roce 2011 to bylo pouhých 7,8 poté, co klesla v roce 

2004 až na šest sňatků na 1000 obyvatel.38 Důvodem snížení počtu sňatků je pravděpodobně 

značná nákladnost svatby, která se tak při momentální ekonomické situaci v zemi pro většinu 

rodin stává velkou finanční zátěží. 

Zejména ve venkovských oblastech dále převládá i tradice výběru budoucího partnera 

rodiči. V některých případech, zejména pokud rodiče mají vyšší vzdělání, může do výběru 

svého partnera mluvit i sama dívka. V zásadě je však téměř nemyslitelné prosadit si partnera, 

s nímž rodiče nesouhlasí. Jak chlapci, tak dívky však tento postup povětšinou akceptují 

a podřídí se jejich přání, neboť věří, že rodiče nejlépe vědí, co je pro jejich budoucnost dobré. 

Situace ve městech je často odlišná. Zde si mladí lidé mohou své protějšky vybírat sami a pro 

svatbu se rozhodnout až poté, co daného člověka lépe poznají. Přesto překvapivě svatby, které 

domlouvají rodiče, nejvíce ze všech informátorů obhajovala žena přímo z hlavního města. 

Evropské zvyky, při nichž se mladí lidé stále scházejí a rozcházejí, nepovažuje za správné. 

Když mladým jejich protějšky vyberou rodiče, je šance na úspěšné manželství mnohem vyšší, 

neboť rodiče se většinou navzájem znají a vědí tudíž, co od dětí mohou očekávat.39 

Změnou oproti sovětskému období se zdá být vymizení tradice platby kalymu. Všichni 

informátoři shodně odpověděli, že kalym je na většině území dnes již minulostí. Podle 

některých se běžně užíval ještě před 20–30 lety. Dnes se vyskytuje pouze výjimečně například 

při hranicích s Turkmenistánem.40 

Ženy se však stále ještě vdávají velmi mladé. Jejich průměrný věk při svatbě byl 

v roce 2005 22,2 let. U mužů činil 25 let. Nadpoloviční většina žen i mužů vstupuje do 

manželství ve věku 20–24 let. U žen je to konkrétně 65,2 %, u mužů 54 %. Významnější 

rozdíly však nastávají v dalších věkových kategoriích. Zatímco se totiž ve věku pod 20 let 

vdává 22,6 % žen, mužů se v tomto věku žení pouze 2,3 %. Podobná disproporce tudíž 

logicky nastává i v kategorii 25–29 let, kde se poměry obrací. V tomto věku se vdává pouze 

9,4 % žen, zato 36,5 % mužů.41 Důvodem k brzkému provdávání dcer může být snaha zbavit 

                                                 
38 Gender Equality in Uzbekistan: Facts and Figures 2000-2004. Taškent: State Committee of the Republic of 
Uzbekistan on Statistics, 2005, s. 13.; Quarterly Reports. State Committee of the Republic of Uzbekistan on 
Statistics [online]. 2012 [cit. 2012-11-01]. Dostupné z: http://www.stat.uz/en/reports/214/. 
39 Názor informátorky – matky dvou dětí z Taškentu (asi 30 let). 
40 Informace od učitele ruštiny z Šafirkonu u Buchary (45 let).  
41 Gender Expertise of Family and Labour Codes of the Republic of Uzbekistan. Asian Development Bank, 
2008, s. 21. 
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se nákladů, které pro domácnost představuje péče o ně. Po svatbě dcera odejde z domu 

a rodině se tím ekonomicky uleví. 

V porovnání s dobou Sovětského svazu se dnes rodí méně dětí. Pokles míry porodnosti 

je patrný z následujícího grafu. 

 

 

Graf 1: Vývoj hrubé míry porodnosti v Uzbekistánu 
Zdroj:  Zpracováno podle World Development Indicators. The World Bank [online]. 2012 [cit. 25. 10. 2012]. 

Dostupné z: http://data.worldbank.org/country/uzbekistan 
 

Na přelomu 60. a 70. let dosáhla míra porodnosti nejvyšší hodnoty v historii 

Uzbekistánu. V porovnání se sovětským průměrem bylo ve Střední Asii dvojnásobné 

zastoupení žen v plodném věku. Zároveň u středoasijských žen plodné období trvalo o 10 let 

déle než u průměrných sovětských žen. V polovině 80. let, kdy porodnost dosáhla dalšího 

vrcholu, se polovina dětí rodila ženám s třemi a více dětmi.42 Po rozpadu Sovětského svazu 

porodnost výrazně klesla, což může mít množství příčin. Země se po osamostatnění ocitla ve 

zhoršené ekonomická situaci, která byla spojena s poklesem životní úrovně pro značnou část 

obyvatelstva. Snížila se reálná mzda, zaměstnanost a tím i reálný příjem domácností, což 

spolu se zvýšením nákladů na děti ovlivnilo reprodukční chování populace. Budování rodin 

nenahrával ani fakt, že v důsledku nárůstu pracovní migrace se zejména muži zdržovali 

dlouhodobě mimo domov. Neméně podstatnou roli hrála i širší dostupnost antikoncepčních 

prostředků, které vláda začala poskytovat ženám zdarma a které tak nahradily nejčastější 

                                                 
42 LEWIS, R. Geographic perspectives on Soviet Central Asia. New York: Routledge, 1992, s. 207. 
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sovětský druh antikoncepce – interrupci.43 Dalším faktorem je bezpochyby také značná změna 

sociální politiky vůči matkám, provázející vznik samostatného státu.  

Po roce 2000 se porodnost opět lehce zvýšila, avšak už zdaleka nedosahuje hodnot 

běžných v sovětském období. Za optimální počet dětí více než třetina ze 4 000 respondentů 

dotázaných v roce 2011 považuje tři a více dětí. Vzrůstající preference většího počtu dětí 

v rodině v poslední době dokládá následující graf. 

 

 

Graf 2: Kolik d ětí má podle vás v současné době mít ideální rodina? 
Zdroj:  UBAJDULLAJEVA, R. A. Obščestvo i semja v Uzbekistane. Sociologičeskije issledovanija. 2011, č. 10, 

s. 94. 
 

Rozvod 

Podle muslimského práva bylo pro ženu na rozdíl od muže poměrně obtížné nechat se 

rozvést. Proto uzbecké ženy přivítaly příchod sovětského občanského práva, které jim tuto 

možnost poskytlo. Rozvodová procedura byla poměrně jednoduchá. Ženy podaly žádost 

k soudu, který žádosti povětšinou vyhověl. Nejjednodušší průběh měl rozvod bezdětného 

manželství. Pokud již manželé děti měli, byla péče o ně většinou svěřována matce. Vzhledem 

k muslimské tradici, která ve společnosti byla hluboko zakořeněna a která stále rozvod činila 

společensky těžko akceptovatelným, však ženy ve Střední Asii ve srovnání s dalšími 

                                                 
43 MAKSAKOVA, L. Demografičeskij puť Uzbekistana. In: Demoskop Weekly [online]. 2006 [cit. 2012-11-04]. 
Dostupné z: http://demoscope.ru/weekly/2006/0235/tema02.php. 
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sovětskými republikami práva na rozvod využívaly výrazně méně.44 V roce 1960 byla míra 

rozvodovosti v Uzbekistánu 0,3 rozvodů na 1000 obyvatel, do roku 1987 sice stoupla na 1,5, 

stále však byla více než dvakrát nižší než průměrná hodnota v Sovětském svazu.45  

Podle současného práva mají rovněž jak muž, tak žena shodně právo iniciovat rozvod. 

Jestliže se na rozvodu dohodnou a z manželství nevzešly žádné děti, mohou se manželé 

nechat rozvést administrativně na ZAGS po předložení místopřísežného prohlášení. Pokud se 

však manželé na rozvodu neshodnou nebo již mají spolu děti, musí o rozvod požádat u soudu. 

Soudce má právo nařídit čekací lhůtu v délce až 6 měsíců, během níž se mají manželé pokusit 

usmířit. Tato lhůta se nařizuje téměř pravidelně před tím, než se soud začne případem vůbec 

zabývat. Takový postup pochopitelně rozvod značně prodlužuje.46  

I přes existenci formálního práva je rozvod pro ženy společenské tabu. Většina z nich 

si myslí, že by měly být trpělivé a snažit se podřídit svému manželovi za každou cenu. Zůstat 

v nefungujícím manželství je pro ně často jistější, než rozvod, který s sebou nese riziko 

ekonomických těžkostí a připraví děti o otce. V manželství často setrvávají i v případě, že 

v něm dochází k násilí vůči nim. Tolerování a odpouštění násilného chování ze strany 

manžela je znakem síly a trpělivosti, což jsou vysoce ceněné kvality u žen v místní 

společnosti. Častou obavou žen je rovněž, že pokud neuspějí v prvním manželství, nevydaří 

se jim ani to další.47 Takovéto myšlenky jim jsou ostatně podsouvány i domácím tiskem. 

Národní časopis pro ženy Oila va Jamiyat (v překladu Rodina a společnost) například ve svém 

článku napsal: „Žena, která si nedokázala udržet prvního manžela, si nikdy neudrží druhého, 

je nevychovaná.“48  

Na zachování manželství a celistvosti rodin má enormní zájem i uzbecká vláda. 

Snahou je snížit míru rozvodovosti na minimum, což se díky velmi striktní rozvodové politice 

daří. Od roku 1991, kdy na 1 000 obyvatel připadalo 1,6 rozvodů, se do dnešních dnů podařilo 

míru rozvodovosti snížit na 0,6. V absolutních číslech se jednalo o pokles z 33 300 rozvodů 

v roce 1991 na 18 200 rozvodů v roce 2011.49 

Rozvodovost klesá především v důsledku množství překážek, které stát rozvodům 

klade. Soudy se za každou cenu snaží „zachovat rodinu“ a to často i přes zjevné důkazy 

                                                 
44 WANI, A, LONE S. Changes in the Institution of Marriage in Uzbekistan from Pre-Soviet to Post Independent 
Era. Journal of Eurasian Studies. 2012, IV, č. 2, s. 87. 
45 LEWIS, R. Geographic perspectives on Soviet Central Asia. New York: Routledge, 1992, s. 210. 
46 Human Rights Watch. Uzbekistan: Sacrificing Women to Save the Family?: Domestic Violence in Uzbekistan. 
New York, NY: Human Rights Watch, 2001, s. 26. 
47 KURBANOVA, M. The Role of Traditional Gender Ideologies in the Empowerment of Women in Post Soviet 
Uzbekistan. Center for International Studies, 2005. Diplomová práce. Ohio University, s. 64. 
48 Oila va Jamiyat, časopis pro ženy, 2001, č. 2.  
49 Women and Men of Uzbekistan 2000–2005. Taškent: State Committee of the Republic of Uzbekistan on 
Statistics, 2007, s. 43.; Quarterly Reports 2011. State Committee of the Republic of Uzbekistan on 
Statistics [online]. 2012 [cit. 2012-11-01]. Dostupné z: http://www.stat.uz/en/reports/177/. 
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domácího násilí. Na ženy žádající o rozvod je povětšinou pohlíženo s opovržením a jejich 

důvody pro rozvod nejsou považovány za dostatečně pádné. Ačkoli pro to podle zákona 

o rodině ani zákona o mahallách neexistuje opodstatnění, hraje v rozvodovém řízení roli 

i místní samosprávný orgán zvaný mahalla. Ten vydává doporučující dopis soudu, 

rozhodujícím o rozvodu. Pokud mahalla odmítne dopis vydat, je prakticky nemožné se nechat 

rozvést. Zabránit rozvodu se však mahalla snaží i mnoha dalšími způsoby. Vzhledem k tomu, 

že je zodpovědná za přerozdělování sociálních dávek, může ženám, které se nehodlají 

s manželem usmířit, odepřít jejich vyplacení, což také v praxi dělá. Dalšími prostředky 

k zamezení rozvodu ze strany mahally je odmítnutí vydat některý z dokumentů potřebných při 

rozvodu či požadování nelegálních poplatků za vystavení těchto dokumentů.50  

Situace je pak ještě obtížnější v letech, které prezident vyhlásí za rok rodiny.51 To se 

stalo v roce 1998 i aktuálně v roce 2012. V těchto letech je kladen obzvláštní důraz na nízký 

počet rozvodů a ZAGS odmítaly provést i ty rozvody, na nichž se oba partneři dohodli 

s odůvodněním, že tak nemohou učinit proto, že je rok rodiny.52 Kromě opatření pro snížení 

rozvodovosti na úrovni soudců a pracovníků ZAGS, jimž je nařízeno zamítnout co nejvíce 

žádostí o rozvod, je však výrazně působeno i na samotné občany, aby žádosti vůbec 

nepodávali. Zatímco se totiž běžně za rozvod platí 200–300 tisíc sumů (cca 1 600–2 400 Kč), 

bylo v roce 2012 třeba zaplatit 6 milionů sumů (cca 48 000 Kč53).54 V situaci, kdy se 

průměrný plat pohybuje kolem 560 000 sumů, není většina obyvatel takovýto poplatek za 

rozvod schopna zaplatit. Je tedy pochopitelné, že se v roce rodiny rozvod stává nejen 

z finančních, ale i byrokratických důvodů pro běžné žadatele téměř nemožným.  

V některých případech může pár „rozvést“ i mahalla, nejedná se však o skutečný 

rozvod nýbrž pouze o schválení jejich odloučení a navržení způsobu rozdělení majetku. 

Pokud jeden z páru, většinou muž, s urovnáním navrženým mahallou nesouhlasí a rozhodne 

se podle něj nejednat, nehrozí mu žádné postihy, neboť dotyčný muž a žena jsou oficiálně 

před zákonem stále ještě manžely.55  

                                                 
50 Human Rights Watch. Uzbekistan: Sacrificing Women to Save the Family?: Domestic Violence in 
Uzbekistan. New York, NY: Human Rights Watch, 2001, s. 28. 
51 Je tradicí, že každý rok v předvečer výročí založení samostatné republiky prezident vyhlašuje směr, jakým se 
stát bude ubírat v příštím roce. Každý rok je věnován nějakému specifickému tématu ze sociální či ekonomické 
oblasti. Rok 2011 byl např. rokem drobného podnikání, 2010 rokem harmonicky se vyvíjející generace či rok 
2009 rokem rozvoje venkovských oblastí. 
52 Human Rights Watch. Uzbekistan: Sacrificing Women to Save the Family?: Domestic Violence in 
Uzbekistan. New York, NY: Human Rights Watch, 2001, s. 25. 
53 Přepočet kurzem černého trhu z léta 2012. 
54 Informace od 22 leté informátorky z Rištanu ve Ferganské oblasti.  
55 Human Rights Watch. Uzbekistan: Sacrificing Women to Save the Family?: Domestic Violence in 
Uzbekistan. New York, NY: Human Rights Watch, 2001, s. 28. 
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Stejné následky má i tradiční muslimský rozvod, který je v Uzbekistánu stále ještě 

praktikovaný. Jedná se o rozvod, jež má právo iniciovat pouze muž a za rozvedeného se 

považuje poté, co třikrát za sebou řekne své ženě „Zapuzuji tě“. Takovéto typy rozvodů však 

staví ženu do značně nevýhodné pozice, neboť po právní stránce nemá nárok na vypořádání 

majetku se svým manželem. Manžel jí rovněž může odepřít styk se svými dětmi, nebo je 

naopak žena nucena se o děti starat sama a to bez nároku na finanční příspěvek od otce. Na 

spravedlivé řešení má tak žena naději pouze po oficiálním rozvodu soudní cestou. Ani zde 

však není plná spravedlnost zaručena. V případě dělení společného majetku se například 

může stát, že žena, která žila se svým manželem a jeho rodiči v jedné domácnosti, se 

nedomůže části svého majetku, neboť dům je oficiálně ve vlastnictví mužova otce.56 

 

Mnohoženství 

Mnohoženství v Uzbekistánu bylo běžnou tradicí vycházející z islámského práva. Islám 

opravňoval muže mít více než jednu ženu, pokud je byl schopen uživit a chovat se ke všem 

stejně dobře. Mnohoženství bylo zároveň i naprosto přirozeným řešením neplodnosti 

manželky, společensky mnohem lépe akceptovatelným než rozvod či odepření muži mít 

potomka.57 Již džadídistické hnutí však s tímto názorem polemizovalo a s příchodem Sovětů 

bylo mnohoženství definitivně prohlášeno za poškozující důstojnost žen, nelegální a trestné. 

Stejně jako mnoho dalších sovětských zákonů však byl i tento obcházen, a to díky existenci 

náboženského sňatku, který nebyl po právní stránce uznáván za oficiální. Dotyčný muž se tak 

proti zákonu neprohřešil, pokud byl oficiálně ženatý s jednou ženou a v náboženském sňatku 

si vzal ještě jednu či výjimečně i více dalších žen. Fakticky však praktikoval plnohodnotné 

mnohoženství.  

Ačkoli polygynie obecně nebyla ze strany žen žádoucí, po druhé světové válce došlo 

k situaci, kdy i samotné ženy žádaly o oficiální povolení mnohoženství. Ve válce zemřelo 

mnoho mužů zejména z Ferganské oblasti, a tak zde nastal jejich akutní nedostatek. Skupina 

50 místních žen proto požadovala, aby si muži mohli brát dvě až tři ženy a ony či jejich dcery 

tak měly šanci se regulérně vdát.58 

Mnohoženství je nelegální, ale stále ještě praktikované i dnes. Podle zákona je 

polygynie trestná, avšak vzhledem k definici mnohoženství, kterou zákon vnímá jako „soužití 

                                                 
56 Human Rights Watch. c.d., s. 30. 
57 JONES LUONG, P. The transformation of Central Asia: States and societies from Soviet rule to 
independence. Ithaca: Cornell University Press, 2004, s. 47. 
58 EXNEROVÁ, V. Islám ve Střední Asii za carské a sovětské vlády: Na příkladu jednoho z center oblasti, 
Ferganské doliny. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2008, s. 150. 
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s nejméně dvěma ženami v jedné domácnosti“59, umožňuje potrestání pouze, pokud manžel 

i všechny jeho ženy bydlí společně v jedné domácnosti. I z toho důvodu dnes mnohoženství 

v Uzbekistánu vypadá prakticky tak, že každá žena bydlí zvlášť a manžel je střídavě 

navštěvuje. Případů polygynie, jež jsou potrestány, je velmi málo, neboť je těžké je prokázat. 

V roce 2000 bylo zaznamenáno 41 takových případů.60 Mužům, jimž je dokázáno, že 

provozují polygynii, hrozí podle trestního zákoníku pokuta ve výši padesáti až stonásobku 

měsíčního platu, nebo veřejné práce po dobu až tří let, nebo vězení v délce až tří let.  

Některé zdroje uvádějí, že míra výskytu mnohoženství v Uzbekistánu po rozpadu 

SSSR vzrostla. Není také zdaleka záležitostí pouze venkovských oblastí a v poslední době se 

stala oblíbenou u mnoha mužů, kteří vydělávají dost na to, aby uživili více než jednu ženu. 

Patří mezi ně obchodníci, představitelé vlády a další muži na vysokých pozicích. Vzhledem 

k tomu, že jedněmi z nejlépe placených zaměstnanců v zemi jsou policisté, je právě mezi nimi 

polygynie velmi rozšířená.61 Častější výskyt mnohoženství v současné době by rovněž 

korespondoval s omezením tradice platby kalymu. Na ten totiž muž musel často dlouhou dobu 

šetřit a zaplatit kalym za více manželek si tak mohlo dovolit pouze málo mužů. V současnosti, 

kdy již kalym není běžný, se tak otvírá pole působnosti pro širší okruh mužů.  

Z výzkumu provedeného v roce 2012 vyplynulo, že někteří muži si nelegálnosti 

mnohoženství vůbec nejsou vědomi. Mnoho ostatních, ačkoli se osobně k polygynii 

nepřiznali, zasvěceně tvrdilo, že je prakticky možná, stačí k ní jen mít dostatek peněz 

a nebydlet s oběma ženami v jedné domácnosti. Druhou, případně další ženy, je pochopitelně 

nutné si vzít v náboženském obřadu, neboť oficiálně je možné se oženit pouze s jednou ženou. 

Další manželky ze zákona tudíž v případě odloučení nemají nárok na žádný majetek ani 

výživné pro děti.  

Ženy dotázané v roce 2005 ve Ferganské oblasti vyjádřily rovněž znepokojení 

z narůstající míry výskytu mnohoženství. Zejména mladé ženy ve věku 18–25 let zásadně 

odmítaly polygynii akceptovat a tvrdily, že než by se smířily s tím, že si jejich muž našel další 

manželku, raději by i přes společenské odsouzení požádaly o rozvod. Ostatní ženy většinou 

s mnohoženstvím rovněž nesouhlasily, ovšem poukazovaly na obtížnost situace, v níž je 

polygynie součástí kultury a tradic a v praxi jejímu provozování nelze účinně zabránit. Pouze 

                                                 
59 Trestní zákoník Uzbecké republiky, čl. 126. 
60 Human Rights Watch. Uzbekistan: Sacrificing Women to Save the Family? : Domestic Violence in 
Uzbekistan. New York, NY: Human Rights Watch, 2001, s. 31. 
61 Domestic violence in Uzbekistan. Minneapolis, MN: Minnesota Advocates for Human Rights, 2000, s. 17. 
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devět ze 46 žen by bylo ochotných setrvat ve svazku s mužem, který by měl další ženu a to za 

předpokladu, že by se k oběma choval stejně dobře.62  

 

Závěr 

Je zřejmé, že na postavení žen má mimo jiných faktorů vliv stát, jeho způsob vlády a státní 

zřízení. Jak se však ukázalo na příkladu postavení žen v rámci uzbeckých rodin, ne všechny 

aspekty v této oblasti je stát schopen ovlivnit zcela podle svých představ. Postavení žen totiž 

v některých případech zůstalo i přes změnu režimu téměř nedotčeno. I nadále jsou 

praktikovány náboženské sňatky bez oficiální registrace na ZAGS, což dává prostor nadále 

provdávat nezletilé dívky i provozovat mnohoženství. Jediným omezením pro mnohoženství 

je, že manžel nemůže bydlet s více manželkami v jedné domácnosti, což však pro muže 

zřejmě nepředstavuje výraznou komplikaci. Existují totiž domněnky63, že množství mužů 

provozujících mnohoženství po rozpadu SSSR vzrostlo. Dále je rovněž praktikována tradice 

výběru nastávajícího manžela rodiči nevěsty. 

Ke změnám, které je oproti sovětskému období možné identifikovat, patří vymizení 

tradice platby kalymu na většině území Uzbekistánu. Kalym byl ještě před 20–30 lety 

praktikovaná forma platby, kterou budoucí manžel či jeho rodina musí vyplatit nevěstě a její 

rodině. Ženami byl kalym často vnímán negativně, neboť evokoval představu, že rodiče 

vlastně prodávají svou dceru jejímu manželovi. Kalym byl navíc poměrně drahý a muž na něj 

často šetřil několik let. To poté vedlo k tomu, že se muži ženili v pokročilém věku a brali si o 

mnoho mladší ženy. 

Další změnou spojenou s osamostatněním Uzbekistánu je přehnaný tlak státu na 

udržení rodin a lpění na nízkých mírách rozvodovosti. Žena má sice právní nárok požádat 

o rozvod, nicméně v místní kultuře je tento krok považován pro ženy za tabu. Údělem ženy je 

přizpůsobovat se svému manželovi, být silná, trpělivá a umět snášet příkoří. Opětovný příklon 

k tradičním hodnotám po osamostatnění Uzbekistánu vedl k tomu, že i samotná vláda se 

rozvodům snaží všemožně zabránit. Rozvodová řízení provázejí obstrukce ze strany soudů či 

mahally a v prezidentem vyhlášených letech rodiny jsou poplatky za rozvody dohnány do 

částek, které si člověk s průměrnou mzdou ani v nejmenším nemůže dovolit zaplatit. Na ženy 

žádající o rozvod je automaticky pohlíženo svrchu a není jim vyhověno často ani v případech, 

kdy jsou zjevně oběťmi domácího násilí. 

                                                 
62 KURBANOVA, M. The Role of Traditional Gender Ideologies in the Empowerment of Women in Post Soviet 
Uzbekistan. Center for International Studies, 2005. Diplomová práce. Ohio University, s. 65–66. 
63 Skutečná míra výskytu mnohoženství je vzhledem k jeho nelegálnosti velmi obtížně zjistitelná. 
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Z celkového srovnání sovětského a postsovětského období vyplývá, že 

osamostatnění Uzbekistánu nepřineslo v oblasti postavení žen v rodině výrazně pozitivní 

změny. Stejně jako za Sovětského svazu i nyní existuje sekulární legislativa, která je však 

v praxi obcházena a rodinný život se nadále řídí do značné míry normami islámu a tradičními 

zvyklostmi. 
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Postsocialistická transformace společnosti v Kyrgyzstánu 
 

Dagmar Nováková 

 

Abstract 
This thesis deals with post-socialist transformation of society in Kyrgyzstan targeting 
southern part of the country - Talas region. The main goal of this paper is to find answers on 
singular objectives concerning everyday life: family, social status of women in the society and 
institution of marriage at pre-Soviet (till 1917), Soviet (1917 -1991) and post-Soviet period 
(1991 - up to now). Summarizing the changes, whether there have been based on 
transformational changes during these periods.  
 
Key words 
Kyrgyzstan, Soviet Union, Talas, transformation, everyday life. 
 

Tato studie se zabývá postsocialistickou transformací společnosti v Kyrgyzstánu se 

zaměřením na severní část země oblast Talas. Cílem předkládaného příspěvku je postihnout 

důsledky transformačních procesů ve středoasijských republikách bývalého SSSR na příkladu 

Kyrgyzstánu. Práce poukazuje na spektrum změn, ke kterým začalo docházet v souvislosti 

s ekonomickou transformací a které zásadním způsobem přetváří kulturu chápanou jako 

způsob života. Cílem této studie je zjistit, zda v Kyrgyzstánu v důsledku transformačních 

procesů došlo ke změnám v následujících oblastech každodenního života: rodina, postavení 

ženy ve společnosti a instituce manželství. Pro zpracování tématu tohoto příspěvku byla 

vybrána kvalitativní metodologie v podobě případové studie se střednědobým výzkumem.  

Dále byl důraz kladen na seznámení se s historickými okolnostmi v oblastech 

každodenního života. Každá kapitola je rozdělena na období předsovětské, sovětské a 

postsovětské. Předsovětské období je chápáno jako doba do roku 1917, nejčastěji jsou 

informace získány z 80. let 19. století, kdy do Kyrgyzstánu proudilo mnoho cestovatelů. 

Období sovětské je zde považováno od roku 1917, tj. od Velké říjnové socialistické revoluce 

(7. listopad). Od konce roku 1991, kdy vzniká Společenství nezávislých států (oficiálně 

přestal Sovětský svaz existovat 31. 12. 1991), začíná postsovětské období, které trvá až 

dodnes.  

Práci z kvalitativní stránky prokládají životní příběhy Kyrgyzů od studentů Americké 

univerzity ve Střední Asii (AUCA)1 a případové studie u dvou konkrétních rodin, u kterých 

probíhal střednědobý výzkum. Jan Hendl popisuje případovou studii jako „detailní studium 

                                                 
1 Preserving Kyrgyzstan´s History. [online]. 2010 [cit. 2012-09-18]. Dostupné z: 
http://www.centralasianhistory.org/ 
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jednoho případu nebo několika málo případů. V případové studii sbíráme velké množství dat 

od jednoho nebo několika málo jedinců. Jde v ní o zachycení složitosti případu, o popis 

vztahů v jejich celistvosti“.2 Díky případové studii bylo možné získat zřejmé informace o 

konkrétních jedincích, jejich činnostech a každodenním životě v Kyrgyzstánu.  

Na výzkumné cestě v Kyrgyzstánu byl proveden výzkum u dvou rodin na severu země 

v oblasti Talas. První rodina žila ve vesnici Tash-Aryk, kde se nachází rovněž slavné Manas 

Ordo (kyrgyzský nacionální komplex postavený k tisíciletému výročí eposu Manas). 

Výzkumný tým bydlel přímo v rodině a sdílel s ní každý den. Rodina se skládala ze šesti lidí 

– Musa, manžel, otec, hlava rodiny, farmář pracující na svém hospodářství čítající dvě krávy 

(dojnice), dvě telátka, čtyřicet ovcí (v té době v horách na džajlo – letní pastviny) a jednoho 

psa a několik hektarů polí s fazolemi a vlastní techniku na pole – traktor, kombajn; Isl – 

manželka, matka, bez zaměstnání, se starala o chod domácnosti a pomáhala svému manželovi, 

pečovala o čtyři děti; nejstarší ze všech byl chlapec jménem Abaj, který měl po prázdninách 

nastoupit do osmé třídy, jeho prací přes léto bylo chodit na pastvu s krávami a telaty; nejstarší 

z dívek se jmenovala Ajdžan, po prázdninách šla do sedmé třídy a její sestra Guldžan do páté 

třídy, obě děvčata se především starala o nejmladšího člena rodiny, čtyřletého chlapečka 

Kibu. Výzkum probíhal v rodině celkem čtrnáct dní během června 2011. Manželé mluvili oba 

středně pokročile rusky, někdy nastal problém se slovní zásobou, oba navštěvovali kyrgyzské 

školy. Děti navštěvovaly místní kyrgyzskou základní školu, rusky se neučily, jen Ajdžan 

uměla pár základních ruských slov. Rodina se mezi sebou dorozumívala kyrgyzsky. Protože 

jsme pobývali v rodině v době, kdy není hlavní zemědělská sezóna, tak bylo poznat, že ne 

každý den se pracuje „od slunka do slunka“. Mezi zemědělci ve vesnici rodina patřila k těm 

větším (z hlediska počtu dobytka i rozloze polí). Avšak bylo vidět, že ekonomická situace 

rodiny není ideální, matka by chtěla obě děvčata posílat do Biškeku na turecké lyceum, ale 

musí na to být dostatek peněz.  

V druhé rodině strávil výzkumný tým stejnou dobu a tentokrát probíhal výzkum ve 

vesnici Aral, nedaleko kazašských hranic. Rodina čítala pět členů – otec rodiny Bektur, 

farmář na svém hospodářství čítající cca dvacet koní, dvacet ovcí, tři krávy, jednoho osla, 

slepice, husy, krůty a tři psy; manželka Adilet pracovala v domácnosti a starala se o malého 

tříletého Nurislama; dalším členem rodiny byla 56letá Salira, která byla matkou Bektura, 

starala se také o chod hospodářství a pomáhala mladé Adilet (23 let) starat se o Nurislama a 

hospodářské a domácí činnosti; poslední členkou byla Mirim (16 let), která do této rodiny 

úplně nepatřila. Mirimina matka pracovala v obchodě v Sankt-Petěrburgu a její otec byl 

                                                 
2 HENDL, J. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum, 1997, s. 104. 
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zpěvák v Biškeku, protože se rozvedli, tak Mirim vyrůstala se svojí babičkou Salirou. V Aralu 

žila druhým rokem a chodila zde do školy. Rusky uměla nejlépe Mirim, se kterou jsme také 

trávili nejvíce času a stala se nám průvodkyní po vesnici a okolí. Adilet ani Bektur téměř 

rusky neuměli a Salira rozuměla rusky dobře, mnohem hůře však mluvila. Komunikace v této 

rodině tudíž byla obtížnější. Rodina také žila v lepších poměrech, než rodina předchozí, což 

bylo patrné z více faktorů. Obytné byly dva zděné domy – jeden pro běžné bydlení rodiny a 

druhý jako reprezentativní pro hosty, na stole se při jídle pravidelně objevovaly různé 

bonbóny, sušenky apod. Rodina si držela na zahradě ve stanu pomocníka na každodenní práce 

– etnického Rusa, který po dvou prvních dnech, které jsme u rodiny strávili, utekl. Tvrdil, že 

je zde tvrdá práce za málo peněz a odešel do města. Při výzkumu jsme přišli do kontaktu i 

s lidmi mimo tyto dvě rodiny, ať už se jednalo o jejich příbuzné, známé, sousedy či zcela cizí 

lidi. 

Aplikace transformace v Kyrgyzstánu 

Bývá poměrně obvyklé rozdělovat při analýze transformačních procesů postkomunistické 

země bývalého východního bloku do tří oddělených skupin: střední Evropa, jihovýchodní 

Evropa a postsovětská Evropa, popřípadě dělení ještě na evropskou část a na Střední Asii se 

Zakavkazskem. Na základě dělení podle Pavla Machonina3 by Střední Asie, a tudíž i 

Kyrgyzstán, patřila do skupiny východoevropských, popř. balkánských společností, jež 

nebyly v předkomunistickém období v dostatečné míře industriálně rozvinuté. 

Předrevoluční Střední Asie byla oblastí agrární, úroveň zemědělství v podstatě 

nepřesáhla naturální formy hospodaření. Tyto formy charakterizovaly zemědělství Střední 

Asie až do začátku 20. století. Valná část výroby produktů nezemědělské povahy vycházela 

z řemeslnických dílen nebo manufaktur, kam technická civilizace pronikla jen ve velmi 

omezené míře. Hlavním výrobním prostředkem tu byl člověk, společenská úroveň výroby 

nepřekročila rámec primitivního využití hrubé lidské síly.4 

Republiky ve Střední Asii vznikly ve 20. a 30. letech 20. století autoritářsky a uměle 

bez ohledu na existující realitu. Projektovali je byrokraté, neznající tamní národy, jejich 

dějiny, tradice a zažité zvyklosti. Tyto umělé celky nereprezentovaly národ, jehož jméno 

nesly. Byly to mozaiky větších a menších etnik, jejichž území byla přeťata nadiktovanými 
                                                 
3 MACHONIN, P. Postkomunistická sociální transformace a modernizace. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 
2009. s. 1–2. [online] 2009 [cit.2012-08-20]. Dostupný z: 
http://samba.fsv.cuni.cz/~cabanova/UVOD%20SP%202009/7_p%C5%99edn%C3%A1%C5%A1ka/Machonin.p
df 
4 Kolektiv pracovníků Oddělení Středního východu a Afriky. Rozdílnými cestami. Srovnání sociálně 
ekonomického vývoje sovětské Střední Asie, Kazachstánu a Zakavkazska s vývojem v Turecku, Íránu a 
Afghánistánu. Praha: Orientální ústav ČSAV, 1977, s. 170. 
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hranicemi. Transformace společnosti v Kyrgyzstánu bývá označována převážně jako 

ekonomická, zahrnovala však i nové vytváření ideologie. Projevy transformace se dotkly celé 

společnosti a vyústily v kulturní změny. Bylo nezbytné, aby po zhroucení starého systému byl 

vytvořen systém nový, cíl transformace se přitom zdál neurčitý a nejasný. Některé z cílů byly 

vyhlášeny zpětně – až při hodnocení transformačních kroků bylo poukazováno na dosažené 

záměry, se kterými se ovšem na začátku příliš nepočítalo. Pokud není jasně vidět do 

budoucnosti (nebo pokud se v budoucnosti objevuje rozsáhlá nejistota), pak se intuitivně 

vracíme k minulosti. Tyto kroky zpět se můžou projevit např. vypjatým historismem. Při 

vyzdvihování slavné minulosti a zdůrazňování té doby se lidé snaží přestát neutěšenou 

přítomnost a vzpomenout si na jistotu slavné budoucnosti. Právě ono hodnocení sovětské 

minulosti často od obyvatel Střední Asie nevyznívá vůbec negativně.5 

Postsovětská rozvojová strategie zvolená vládou Kyrgyzstánu byla založena na 

hluboké a komplexní ekonomické transformaci, která by nakonec vytvořila pevný základ pro 

samostatnou existenci státu. Tyto změny znamenaly nejen reformy v oblasti hospodářské 

politiky, nebo zlepšení v systému ekonomického řízení a regulace, ale také zásadní 

reorganizaci v celkovém ekonomickém systému země, zahrnovaly deregulaci veřejného 

sektoru a trhu práce, liberalizaci cen, velkou privatizaci, vytvoření moderního bankovnictví a 

finanční infrastruktury, rozvoj legislativních norem pro efektivní fungování soukromého 

sektoru a řadu dalších opatření.6  

Pro Kyrgyzstán byla otázka reformy národního hospodářství obzvláště obtížným 

úkolem. Země zdědila ze sovětského ekonomického systému vážné problémy, které byly dále 

komplikovány zhoršujícím se postsovětským hospodářským prostředím. Kyrgyzské národní 

hospodářství bylo zářným příkladem sovětské ekonomické modernizace. Těžkopádný a 

neefektivní veřejný sektor prakticky ovládal národní hospodářství a podíl státního vlastnictví 

dosáhl téměř 100 % v průmyslu, dopravě a zčásti v zemědělství a v odvětví služeb.7  

Na základě reforem přijatých v Kyrgyzstánu byl proveden jeden z nejradikálnějších 

programů privatizace v regionu, byl stanoven jeden z nejliberálnějších ekonomických režimů 

a podařilo se omezit zásahy státu do soukromého sektoru. Podle oficiálních statistik bylo 

                                                 
5 KOKAISL, P.; PARGAČ J. Pastevecká společnost v proměnách času: Kyrgyzstán a Kazachstán. Praha: 
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2006, s. 277. 
6 ABAZOV. R. Policy of economic transition in Kyrgyzstan. Oxford: Tailor & Francis Ltd., 1999, s. 197–223. 
ISSN 02634937. [online] 2012 [cit. 2012-09-13]. Dostupné z: databáze Proquest 
7 ABAZOV. R. c. d. 
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v období 1991–1996 privatizováno 8 500 podniků. Jednalo se o podniky v oblasti 

maloobchodu, stavebnictví, dopravy, výroby a sektoru služeb.8  

Velké změně se díky transformace dostalo oblasti zemědělství. V Kyrgyzstánu dodnes 

velkou roli v zemědělském sektoru hraje extenzivní pastevecký chov dobytka, který vždy 

zásadním způsobem ovlivňoval celou kulturu. Dřívější velké hospodářské jednotky 

(kolchozy9, sovchozy10), které měly i značnou sociální funkci, se rozpadly. Základní výrobní 

jednotkou se stala rodina (dohromady s dalšími příbuznými), která se adaptovala a část 

sociální funkce od kolchozů a sovchozů přejala. Více než 82 % zemědělských farem (dřívější 

kolchozy a sovchozy) se přeměnilo na více než 32 200 soukromě hospodařících rolníků 

(soukromé farmy), 687 zemědělských družstev, 73 akciových společností a 226 zemědělských 

sdružení. Soukromý sektor se stal převládajícím sektorem hospodářství země.11  

Celkově lze říci, že vnitřní a vnější liberalizace a deregulace národního hospodářství 

vytvořila poměrně dynamické podnikatelské prostředí, které se stalo otevřené pro zahraniční 

investice a mezinárodní spolupráci. Dále byla úspěšně zavedena nová národní měna12 a i přes 

všechny ekonomické a finanční problémy zůstává jednou z nejvíce stabilních měn nejen ve 

Střední Asii, ale také v zemích SNS (Společenství nezávislých států), od roku 1995 až do 

roku 1998. 13 

V ekonomické rovině zahájil Kyrgyzstán ekonomické reformy podle ruského vzoru, 

tzv. šokovou terapií, tj. prudkou a rychlou liberalizací ekonomiky. Ta ale nepřinesla 

očekávaný efekt, naopak došlo k prudkému poklesu životní úrovně, přinesla jeden 

z největších hospodářských propadů v zemích SNS. Obyvatelům byla předkládána zástupná 

témata, nejčastěji již zmiňovaný vypjatý historismus, doprovázený i nacionalismem. 

Transformace zde byla předkládána na rozdíl od ostatních středoasijských států více 

ekonomicky – jednoznačně od plánovitě řízeného hospodářství k hospodářství tržnímu. I když 

reformy byly skutečně progresivní, životní úroveň obyvatel prudce klesla.14 

Na začátku 90. let po rozpadu Sovětského svazu byl díky rychlým reformám a šokové 

terapii Kyrgyzstán považován za nejsvobodnější zemi na přechodu mezi centrálně 

plánovaným systémem a demokracií. Byl také brán jako nejlépe ekonomicky a hospodářsky 

                                                 
8 ABAZOV. R. c.d. 
9 Kolchoz je formou kolektivního zemědělství, obdobná jako JZD v ČSSR. 
10 Sovchoz (sovetskoje chozjajstvo, sovětské hospodářství) je státem vlastněný zemědělský podnik.  
11 ABAZOV. R. c.d. 
12 100 somů (KGS) = cca 41 Kč 
13 ABAZOV. R. c. d. 
14 KOKAISL, P.; PARGAČ J. Pastevecká společnost v proměnách času: Kyrgyzstán a Kazachstán. Praha: 
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2006, s. 279.  
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prosperující země ze všech zemí SNS. V současnosti toto označení patří jiné zemi – 

Kazachstánu. Možná právě díky skutečnosti, že zde šoková terapie neproběhla, je dnes tato 

země považována za ekonomicky nejvyspělejší zemi ze Střední Asie. Pro Kyrgyze je to 

dokonce druhá nejvíce navštěvovaná země (po Rusku), kam jezdí za pracovními příležitostmi.  

Rodina, klanový systém 

Předsovětské období 

Celou společenskou soustavou od nejvyšších složek společnosti až po chudé zemědělce a 

kočovníky pronikaly patriarchální rysy. Většinu obyvatelstva předrevoluční Kirgizie a 

některých dalších oblastí Střední Asie tvořili kočovníci a polokočovníci. Existovaly však 

rozdíly mezi oblastmi dnešního Kyrgyzstánu – na severu bychom nalezli obyvatelstvo 

většinou usedlé, oproti tomu na jihu země zatím ještě existovalo více kočovníků a 

polokočovníků. 

Jednotlivec spolu se svou rodinou náležel k určitému rodu, spolu s rodem k určitému 

kmeni a spolu s kmenem k nějakému kmenovému svazu či sjednocení. Pojem klan je 

původem ze Skotska, Irska a Walesu. Přeneseně se pojem „klan“ používá pro potomstvo, rod 

nebo také skupinu lidí spojených určitými společnými zájmy. Členové odvozují původ od 

jednoho předka (někdy mytického), ale nemohou určit vzájemnou spojitost. Rodem myslíme 

skupinu pokrevních příbuzných v jedné linii, kdy jsou příbuzenské vztahy přesně dané. Kmen 

je politická jednotka. Jedná se o větší skupinu lidí, kteří cítí sounáležitost a vytvořili 

rozsáhlejší a stabilnější kulturní a politické instituce, nemají však ještě atributy státu. Pro 

výraz kmen se v současné době používá výraz etnikum.15 

 Základní jednotkou kyrgyzské společnosti byla rodina (tutun = kouř). Pak přišla uluu 

(synové), kteří mají společného předka. Uskupení několika těchto skupin tvořili uruk = klan 

pokrevních příbuzných, a kmen –  uruu – bude obsahovat několik takových klanů. Klanem se 

v Kyrgyzstánu rozumí seskupení na základě příbuzenských vazeb – sestupně od společného 

předka. Klany byly obvykle úzce propojené komunity, které se identifikovaly s konkrétním 

zeměpisným regionem, nebo dokonce vesnicí. Kmen na druhé straně může být považován za 

shromáždění mnoha takových klanů.16 

V čele kmenových svazů stáli lidé, kteří svůj původ odvozovali od Čingischána. Celá 

kmenová a rodová struktura odpovídala struktuře mocenské a výrobně vztahové. V čele 
                                                 
15 KOKAISL P. Základy antropologie. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická 
fakulta, 2007. s. 116.  
16 Tribes and Clans. Travel Encyclopedia of Kyrgyzstan. [online] 2009 [cit. 2012-10-29]. Dostupné z: 
http://celestial.com.kg/articles/people/Culture/Tribes-and-Clans/Tribes-and-Clans_70.htm 
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jednotek této struktury stáli stařešinové (aksakalové = doslova bílý vous) a náčelníci, jejichž 

autorita vyplývala nejen z tradičních patriarchálních zvyklostí, ale i z bohatství, které drželi ve 

svých rukou. Nižší jednotkou než rod byla kočovná vesnice (auyl, ajyl, aul, atd.), skládající se 

z několika rodin (shluk jurt a jejich obyvatel), a obvykle ji ovládal nejbohatší člen tzv. baj, 

boháč. Všechny rodiny aulu tvořily příbuzenstvo, které bylo sjednoceno vědomím 

sounáležitosti k témuž rodu a kmeni. Jednalo se o rodiny, které byly propojeny v mužské linii. 

Vnitřní struktura rodiny byla rovněž založena na patriarchálních principech.  

Kyrgyzové určovali svoji rodovou příslušnost vždy od rodu svého otce – jedná se o 

zásadu patrilinearity. Povědomí o předcích z matčiny strany nebylo nijak důležité při 

stanovování rodové příslušnosti. Žena si zajisté dobře pamatovala předky ze svého rodu, ale 

po svatbě se stávala prakticky zcela příslušnicí rodu svého manžela.17 

Totéž platilo o rodině usedle žijícího venkovského obyvatelstva. Rodina, obdobně jako 

u kočovníků, se vyznačovala rysy tzv. velké rodiny, v níž žili společně rodiče s rodinami 

synů. V čele velké rodiny stál otec, muž z nejstaršího rodičovského páru, jehož místo po jeho 

smrti zaujal nejstarší ze synů. Hlava takovéto rodiny měla v rukou rozhodování o všech 

záležitostech rodiny, především o jejím majetku a o důchodech z něho. Tomuto postavení 

odpovídaly i vnější formy chování, podle nichž hlavě rodiny přináležela nejvyšší autorita a 

úcta.    

Ve vztazích mezi ostatními členy rodiny existovala hierarchie, pro niž kritériem bylo 

pohlaví a stáří. Z toho vyplývalo nerovnoprávné postavení ženy nejen v rodině, ale i ve 

vyšších složkách společnosti.18 Výjimku tvořily starší ženy (především vdovy), které měly 

v rámci rodiny velkou roli a vysoké postavení. Pokud takové ženě zemřel manžel a nejstarší 

syn byl ještě mladý, hlavou rodiny se stala vdova. Příkladem z historie je i v Kyrgyzstánu 

velmi známá Kurmandžan datka (1811–1907). Byla to energetická vůdkyně povstání 

v Alajské dolině a Ferganě. Byly jí podřízeny alajské a ferganské kmeny a pod tímto tlakem 

uzavřely s Ruskem mír a „alajská královna“ (jak se jí také přezdívalo) byla uvedena mezi 

ruský důstojnický sbor jako první žena.19 Jako poctu jí v roce 2004 postavili sochu v parku 

Erkindik v Biškeku a její portrét umístili na 50 somovou bankovku.  

                                                 
17 KOKAISL, P.; SAPARBEKOVA J. A.; MICHÁLEK P. Kyrgyzstán a Kyrgyzové. Plzeň: Západočeská 
univerzita v Plzni, 2008, s. 60. 
18 HVOSLEF H.E. Tribalism and modernity in Kirgizia. The third Nordic conference on Middle Eastern Studies: 
Ethnic encounter and culture change. Joensuu, Finland, 19-22 June 1995. [online] 1995 [cit.2012-10-19]. 
Dostupné z: http://www.hf.uib.no/smi/paj/Hvoslef.html 
19 HORÁK, S. Rusko a Střední Asie po rozpadu SSSR. Praha: Univerzita Karlova v Praze –  Nakladatelství 
Karolinum, 2008, s. 101. 
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Smyslem existence velké rodiny bylo udržet pohromadě rodinný majetek, především 

polnosti (zejména na jihu země). Pastviny bývaly většinou společné ve vlastnictví celého 

rodu. Počet členů velké rodiny se pohyboval přibližně mezi deseti až sty lidmi.20 Dělba práce 

mezi mužem a ženou byla striktně dána a nesetkali bychom se s mužem, který dojí krávu, na 

druhé straně zase se ženou, která by opravovala nějaký stroj. Je zcela přirozené, že nejstarší 

děti (především děvčata) se starala o nejmladší děti, aby chazajka (paní domu) měla více času 

na péči o chod domácnosti a celého hospodářství. Děti také chodily na pastvu s domácími 

zvířaty (např. s krávami) – tuto činnost většinou prováděli chlapci.  

V kyrgyzštině existuje několik slov a výrazů, které mohou být použity k vysvětlení 

vztahu mezi členy rozšířené rodiny. Jedním z důležitých termínů je urutčuluk. Přeloženo do 

češtiny urutčuluk znamená: „těsný a nesvobodný vztah mezi příbuznými“. Ke členům klanu 

se počítali všichni potomci v mužské linii sedm generací zpět (džeti ata). Členové klanu jsou 

spojeni s obcí nebo oblastí, nezáleží však na tom, zda tam členové klanu žijí, nebo ne. Před 

ruskou okupací patřilo do takového regionu několik vesnic.21 

Sovětské období 

V povědomí obyvatel Střední Asie se uplatňovala odlišnost rodová či kmenová, nebo 

náboženská (muslim – nemuslim). Pro sovětskou společnost je charakteristické, že proces 

dovršení národnostního vývoje probíhal s prudkostí, jež nemá v dějinách obdoby.22  

Nejdůležitější organizační jednotkou mezi Kyrgyzy byla stále rozšířená rodina a klan. 

Typická, průměrná rozšířená rodina pro celou Střední Asii se pohybovala kolem šesti osob – 

naproti tomu na Ukrajině nebo v pobaltských republikách obsahovala taková rodina tři osoby. 

Hlava široké rodiny byl obvykle jeden ze starších (aksakal). Ve vesnicích žilo společně 

mnoho početných rodin, jeden z aksakalů byl obvykle hlavou obce. Při obtížných otázkách, 

které bylo třeba řešit, projednávalo několik aksakalů otázky u vesnické rady. Za vlády 

komunismu bylo mnoho otázek rozhodnuto shora. Navzdory této skutečnosti bylo velmi 

mnoho místních otázek nutno řešit po starém způsobu. Obecní rada byla důležitá také během 

sovětské nadvlády.  

                                                 
20 Kolektiv pracovníků Oddělení Středního východu a Afriky. Rozdílnými cestami. Srovnání sociálně 
ekonomického vývoje sovětské Střední Asie, Kazachstánu a Zakavkazska s vývojem v Turecku, Íránu a 
Afghánistánu. Praha: Orientální ústav ČSAV, 1977, s. 171-172. 
21 HVOSLEF H. E. Tribalism and modernity in Kirgizia. The third Nordic conference on Middle Eastern 
Studies: Ethnic encounter and culture change. Joensuu, Finland, 19-22 June 1995. [online] 1995 [cit. 2012-10-
19]. Dostupné z: http://www.hf.uib.no/smi/paj/Hvoslef.html 
22 Kolektiv pracovníků Oddělení Středního východu a Afriky. Rozdílnými cestami. Srovnání sociálně 
ekonomického vývoje sovětské Střední Asie, Kazachstánu a Zakavkazska s vývojem v Turecku, Íránu a 
Afghánistánu. Praha: Orientální ústav ČSAV, 1977, s. 189-190. 
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Na rodinu byl a je stále kladen obrovský důraz. Své o tom ví i Kaliyjan Januzakova 

(*1928, Ak Bashat): „Tehdy (pozn. autorky: myšleno v sovětské době) měly ženy více 

sebekázně, a byly více pracovité. Proto si ženy našly manžele23 a měly velké rodiny a 

uspokojující životy. Neměla jsem problém s výchovou svých dětí – všechny jsou slušné a 

vzdělané. Tajemství, jak mít dobrou, silnou rodinu, je udržet před dětmi dobrou pověst rodiny 

a navzájem si projevovat úctu a lásku. Téměř všechno záleží na rodičích. Můj manžel a já 

jsme byli příklady pro naše děti.“ 24 

V prvních letech ruské nadvlády byli do předních pozic dosazeni obyvatelé 

Kyrgyzstánu. Rusové si mysleli, že by díky tomu mohli získat lepší kontrolu nad kočovníky, 

ale noví lídři měli potíže při získání respektu od kyrgyzské populace. Až do této doby nebyl 

vůdce Kyrgyzů nikdy zvolen, ale dosáhl svého postavení vzhledem ke svému věku, osobnosti 

a znalostem kyrgyzských pravidel a tradic.25 

Postsovětské období 

V kmenově organizované společnosti členové širší rodiny a klanu hrají zvlášť 

důležitou roli pro jednotlivce. Městští obyvatelé v případě potřeby dostávají od svých 

příbuzných na venkově brambory, zeleninu, ovoce a maso. Získat přístup k prestižnímu 

postavení a možnost studovat na vysoké škole závisí na rodinných vztazích nebo kontaktech. 

Příbuzní ale také pro jednotlivce mohou znamenat překážku, někdy je totiž obtížné splnit 

jejich očekávání.26 

V moderní době je termín klan poměrně mlhavý a používá se odlišným způsobem – 

skupina jednající společně se odkazuje na dosažení společných politických nebo 

ekonomických výhod – často na regionální bázi. Jiný případ je odkaz příbuznosti na základě 

původu od společného předka a je často používán v souvislosti odkazu na širší rodinu nebo 

skupiny rodin dvou největších „mocenských bloků“ v Kyrgyzstánu – severní (Čujská, 

Talaská, Issyk-kulská a Narynská oblast) a jižní (Ošská, Džalalabádská a Batkenská oblast), 

které tradičně soutěží o moc a vliv.27 

                                                 
23 Doslovný překlad sice zní: „ženy si našly manžele“, ale ve skutečnosti si ve většině případech muži našli ženy. 
24 ANNAMURADOV, M. Preserving Kyrgyzstan´s History: The Beet Farmer: Kaliyjan Januzakova (Kyrgyz, 
1928) [online]. 2010 [cit. 2012-11-13]. Dostupné z:  
http://web.archive.org/web/20100810013307/http://www.centralasianhistory.org/index.php?option=com_content
&view=article&id=59:the-beet-farmer-kaliyjan-januzakova-kyrgyz-1928&catid=34:interviews&Itemid=29 
25 HVOSLEF H.E. Tribalism and modernity in Kirgizia. The third Nordic conference on Middle Eastern Studies: 
Ethnic encounter and culture change. Joensuu, Finland, 19-22 June 1995. [online] 1995 [cit.2012-10-19]. 
Dostupné z: http://www.hf.uib.no/smi/paj/Hvoslef.html 
26 HVOSLEF H.E. c.d. 
27 Tribes and Clans. Travel Encyclopedia of Kyrgyzstan. [online] 2009 [cit.2012-10-29]. Dostupné z: 
http://celestial.com.kg/articles/people/Culture/Tribes-and-Clans/Tribes-and-Clans_70.htm 
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Kyrgyzové si plně uvědomují, jakou roli tradičně klany hrály a jsou si stále velmi 

dobře vědomi, jaké sociální a ekonomické výhody členství v klanu přináší. Kyrgyzové – muži 

často nosí tradiční černo-bílou pokrývku hlavy z plsti, která informuje o jejich postavení v 

klanu a jak velký respekt mu mají projevovat. Podpora členů klanu je silná především v 

severních provinciích. 

V dnešní době panuje vládní názor, že je nutné podporovat staré mocenské struktury 

na úrovni obcí. Dokonce padl návrh, dát aksakalům ve vesnicích platy zaměstnanců státu. Od 

roku 2003 platí zákon o soudech starších (aksakalů). Hlavními úkoly soudu starších jsou: 

ochrana porušovaných nebo zpochybňovaných práv a oprávněných zájmů občanů; podpora 

právního státu, pořádku a předcházení trestné činnosti ve městech; vzdělávání občanů o 

právu, morálce a etice, historii, zvycích a tradicích.28 Vysoké postavení aksakalů v obci je 

stále vidět. Lidé si k nim chodí pro rady a mají určité pravomoci ohledně rozhodování 

obecných věcí v aulu. Pokud je soud starších ve městě či aulu zřízen, mají aksakalové ještě 

větší rozsah pravomocí než v dřívějších dobách. 

Stejně jako ostatní středoasijské skupiny Kyrgyzové uctívají historii a sami sebe jako 

součást dlouhého toku událostí. Klanová identita rozšiřuje tuto tradici ještě dále, aby byl znám 

legendární původ kyrgyzských lidí. Kyrgyzské klany prý odvozují svůj původ od "prvních 

otců," z nichž většina se objevuje v ústních legendách a historii. Klanová historie a genealogie 

je svěřena aksakalům. Vzhledem k tomu klanová identita stále zůstává důležitým prvkem 

sociálního postavení, ale Kyrgyzové občas tvrdí, že pocházejí z vyšší větve jejich klanu, než 

je ve skutečnosti pravda. 

Dělba práce mezi mužem a ženou v kyrgyzských rodinách je především na venkově 

velmi výrazná. Všechny práce mohou samozřejmě vykonávat muži i ženy a často se tomu tak 

skutečně děje, ale před návštěvou nebo před cizími lidmi se dbá na rozdělení činností. Na 

základě terénního výzkumu můžeme konstatovat, že tomu tak není pokaždé. Ve vesnici Aral 

před námi hospodář bez ostychu dojil kobylu. Podobný případ se nám přihodil nedaleko 

v horách, kde na farmě zaměstnávají tři pomocníky a jednomu z nich nebylo proti mysli před 

námi dojit krávu.  

Kyrgyzská rodina má mít více jak čtyři děti, špatná rodina je pouze s jedním až dvěma 

dětmi, za malou rodinu lze označit rodinu se třemi až čtyřmi dětmi. Kyrgyzové kladou velký 

důraz na hlavu rodiny – na patriarchálního otce, který drží nad rodinou pevnou ruku. Abdysh 

                                                 
28 ZAKON KYRGYZSKOJ RESPUBLIKI. O sudach aksakalov. [online]. 2002, 2002-07-04 [cit. 2012-11-15]. 
Dostupné z: http://www.legislationline.org/ru/documents/action/popup/id/14320  
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Asanov (*1925, Ken-Aral) se za takového otce považuje: „A čkoli se v průběhu let mnoho věcí 

změnilo, můj rodinný život se příliš nezměnil. Podařilo se nám vybudovat integrovanou, 

silnou a zdravou rodinu. Podle mého názoru za účelem vybudování tohoto druhu rodiny by 

měl stát silný patriarchální otec. V rámci rodiny by neměla být demokracie. Pokud tam 

demokracie je, rodina se rozpadne – mezi členy rodiny nebude jednota a děti nebudou 

poslouchat své rodiče. Islám říká, že muž by měl vést ženu, a ne naopak. K dispozici máme 

příhodné kyrgyzské přísloví: Vychovávej řádně děti od raného dětství, trénuj svou ženu od 

začátku.“29 

Ke kapitole o rodině a klanovém systému by se závěrem hodilo malé shrnutí. Od dob 

předsovětských a sovětských se rodina a klanový systém Kyrgyzů změnily jen velmi málo. 

Změny však nalezneme, např.: nejstarší ze synů by měl zdědit po svém otci celé hospodářství, 

ale stává se, že se nejstarší syn rozhodne pro kariéru ve městě a o statek se postará některý 

z mladších, což v dřívější době nebylo možné. Rodina by takového syna vyčlenila ze svých 

řad a takový člověk by byl společensky degradován. Aksakalové oproti dřívějším dobám 

dospěli k uzákonění svých pravomocí v aulech, kdy byly za sovětské doby některé problémy 

řešeny shora, ale také se ponechalo mnoho případů v pravomocech aksakalů. Klany mají stále 

velký vliv na mnoho aspektů života Kyrgyzů, lidé mohou z klanových vazeb profitovat 

(možnost vysokoškolského studia, či způsob výběru kandidátů u voleb). Můžeme tedy říci, že 

kyrgyzská společnost i po transformaci zůstala převážně patriarchální a na bázi klanového 

systému.  

Postavení ženy 

Předsovětské období 

Žena za patriarchálních poměrů ve Střední Asii stála na periferii společenských vztahů a 

vstupovala do nich jen prostřednictvím své rodiny nebo svého manžela. Neznamená to, že 

byla vždy vyloučena z působení na společenské záležitosti, ale takové působení bylo téměř 

vždycky závislé na postavení rodiny nebo manžela, bylo tedy zprostředkované. Manželka 

společensky vysoko stojícího muže (nebo dcera otce) měla větší možnosti společenského 

uplatnění, než tomu bylo u nižších vrstev. Polygamie (polygynie) byla prvkem zvyšujícím 

distanci mezi společenským postavením muže a ženy. To znamená, že omezovala zmíněnou 

korelaci mezi společenským postavením muže a ženy, neboť čím muž stál společensky výše, 

                                                 
29 TULOBERDIEV M. Preserving Kyrgyzstan´s History: Haji: Abdysh Asanovich Asanov (Kyrgyz, 1925) 
[online]. 2010 [cit. 2012-11-13]. Dostupné z: 
http://web.archive.org/web/20100810112516/http://www.centralasianhistory.org/index.php?option=com_content
&view=article&id=77:the-haji-abdysh-asanovich-asanov-kyrgyz-1925&catid=34:interviews&Itemid=29 
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tím byl bohatší a tím více žen si mohl dovolit. Uvnitř polygamního svazku stály manželky 

v hierarchii, která byla podmíněna mimospolečenskými faktory (krása, stáří, plodnost, pořadí 

uzavřených sňatků), jež vyrůstaly z patriarchálních základů. Chudí zemědělci a chudobní 

obyvatelé měst většinou žili v monogamii. Rozvod byl v té době naprosto nepřijatelný, 

docházelo k němu pouze v ojedinělých případech. 

V předrevoluční chudé rodině žena často pracovala jako námezdní síla a zajišťovala 

tak značnou část rodinných příjmů. Tím se uvnitř rodiny zvyšovala její prestiž, jež však 

nemohla přerůst rámec rodiny. Naproti tomu středoasijský cestovatel Nikolaj Alexandrovič 

Severcov (1827–1885) si na svých cestách všímal dělby práce mezi mužem a ženou a neměl 

pocit, že by kyrgyzská žena byla svému muži nějak výrazně podřízena. Severcov viděl 

kyrgyzské hospodyně na své cestě Ťan-šanem v roce 1873 jako skutečné paní domu, i když se 

to na první pohled nemuselo zdát. Ten, kdo přišel do jurty jen na krátkou návštěvu, mohl mít 

pocit naprosté podřízenosti a služebnosti kyrgyzské ženy vůči svému muži, ale skutečnost 

byla dle jeho názoru naprosto odlišná.30 

Zcela jiný názor na postavení ženy má Oktiabr Akmoldoev (*1939, Ken-Aral), který 

tehdejší život kyrgyzské ženy shrnul takto: „P řed vznikem sovětské vlády byly životy žen 

omezeny. Ženskou prací bylo mít děti, vařit a uklízet dům. Všechna venkovní práce byla 

obstarávána manžely nebo otci. Ženy v kyrgyzské společnosti neměly žádná práva. Neměly 

právo rozvést se se svými manžely. V případě, že jejich manžel zemřel, musel si ji jeden 

z příbuzných manžela vzít.“31 

Velmi podobný názor na postavení ženy ve společnosti má i Abdysh Asanov (*1925, 

Ken-Aral): „P řed zřízením sovětské vlády ženy opravdu neměly žádný hlas. Měly poslouchat, 

co říkají jejich manželé a obecně jim nebylo dovoleno vycházet ven. Většinu svého života 

strávily ve svých domech. Ženy by se ani neměly dohadovat se svými manžely, pokud s nimi 

nesouhlasí.“32 

                                                 
30 KOKAISL, P.; SAPARBEKOVA J. A.; MICHÁLEK P. Kyrgyzstán a Kyrgyzové. Plzeň: Západočeská 
univerzita v Plzni, 2008, s. 32. 
31 TULOBERDIEV M. Preserving Kyrgyzstan´s History: Driver: Oktiabr Akmoldoevich Akmoldoev (Kyrgyz, 
1939) [online]. 2010 [cit. 2012-09-12]. Dostupné z: 
http://www.centralasianhistory.org/index.php?option=com_content&view=article&id=78:the-driver-oktiabr-
akmoldoevich-akmoldoev-kyrgyz-1939&catid=34:interviews&Itemid=29 
32 TULOBERDIEV M. Preserving Kyrgyzstan´s History: Haji: Abdysh Asanovich Asanov (Kyrgyz, 1925) 
[online]. 2010 [cit. 2012-09-13]. Dostupné z: 
http://www.centralasianhistory.org/index.php?option=com_content&view=article&id=77:the-haji-abdysh-
asanovich-asanov-kyrgyz-1925&catid=34:interviews&Itemid=29 
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Sovětské období 

Již od počátku sovětské doby probíhaly akce na zrovnoprávnění žen. Během druhé světové 

války stejně jako z jiných oblastí Sovětského svazu i ze Střední Asie odčerpala fronta 

kvalifikované a zapracované dělníky a pracovníky v zemědělství. Na jejich místa nastoupily 

ženy, jejichž povinností se stalo nahradit ve všech složkách společenského života muže, kteří 

odešli do války. Nesly tak valnou část břemene zvýšených hospodářských úkolů. Za války se 

důsledné prosazování zrovnoprávnění ženy stalo hospodářskou nutností. Práce žen 

v továrnách a na polích během válečných let se stala zřejmým a důrazným argumentem při 

odstranění starých představ o postavení ženy. Za války středoasijské ženy svoji rovnocennost 

prokázaly.33  

Za druhé světové války musela zastávat pozice za muže odvedené na frontu i Kaliyjan 

Januzakova (*1928, Ak Bashat): „B ěhem války nebyli ve vesnici žádní muži, a my – ženy – 

jsme dělaly všechny povinnosti mužů, jako řezání sena na farmách. Nebylo žádné vybavení, 

vše dělaly ženy ručně.“ 34 

Potlačením islámu za sovětské éry byly narušeny ideologické základy, z nichž bylo 

závislé postavení ženy odvozováno. Ovšem v obecném povědomí, na němž se z části podílely 

i samy ženy, zůstávaly i nadále závislou složkou společnosti. Během změn, probíhajících díky 

sovětské okupaci, žena získala společenskou rovnost v pracovním procesu a funkcích z něho 

přímo odvozených. Ženy začaly pracovat i jako vedoucí brigád, někdy dokonce ve vyšších 

funkcích, např. jako předsedkyně kolchozů (např. matka respondentky z Talasu tuto funkci 

během sovětské éry zastávala). Vyvolávalo to žádoucí změny i ve vnitřních rodinných 

vztazích, neboť žena často pracovala ve vyšší funkci než její muž. Zároveň byly ženám 

otevřeny všechny možnosti společenské seberealizace, z nichž na prvním místě nepochybně 

stojí vzdělání. Další uzavírání polygamních sňatků a kalymu za nevěstu bylo hned na počátku 

vlády Sovětů přísně zakázáno zákonem. Začaly se objevovat rozvody ve městech. Změna ve 

společenském postavení ženy představuje jedno z nejpodstatnějších narušení kyrgyzské 

tradice.35  

                                                 
33 Kolektiv pracovníků Oddělení Středního východu a Afriky. Rozdílnými cestami. Srovnání sociálně 
ekonomického vývoje sovětské Střední Asie, Kazachstánu a Zakavkazska s vývojem v Turecku, Íránu a 
Afghánistánu. Praha: Orientální ústav ČSAV, 1977, s. 214-215. 
34 ANNAMURADOV, M. Preserving Kyrgyzstan´s History: The Beet Farmer: Kaliyjan Januzakova (Kyrgyz, 
1928) [online]. 2010 [cit. 2012-09-13]. Dostupné z: 
http://www.centralasianhistory.org/index.php?option=com_content&view=article&id=59:the-beet-farmer-
kaliyjan-januzakova-kyrgyz-1928&catid=34:interviews&Itemid=29 
35 Kolektiv pracovníků Oddělení Středního východu a Afriky. Rozdílnými cestami. Srovnání sociálně 
ekonomického vývoje sovětské Střední Asie, Kazachstánu a Zakavkazska s vývojem v Turecku, Íránu a 
Afghánistánu. Praha: Orientální ústav ČSAV, 1977, s. 206-208. 
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Se změnou postavení ženy na veřejnosti se tím samozřejmě změnilo i postavení muže 

ve společnosti. Jejich role na veřejnosti klesala a naopak se doma museli zapojovat do 

domácích prací. Tak se k tomu vyjádřil i Abdysh Asanov (*1925, Ken-Aral): „Když vznikla 

komunistická vláda, byl přijat nový zákon, který stanovil, že muži a ženy si jsou rovni. Potom 

začaly ženy chodit do škol a dokonce i na vysoké školy. Začaly zastávat vysoké pozice ve 

vládě. Jejich role v rodině se snížila a role ve veřejném životě zvýšila. Vzhledem k tomu, že 

role žen na veřejnosti stoupala, role mužů na veřejnosti klesala a jejich povinnosti doma 

rostly.“36 

Postsovětské období 

V moderní době, a to zejména v prvních letech nezávislosti, ženy hrály důležitější roli 

v Kyrgyzstánu, než v ostatních zemích Střední Asie. Od roku 1991 ženy zastávaly pozice 

státní prokurátorky, ministryně školství, velvyslankyně ve Spojených státech a Kanadě a 

ministryně zahraničních věcí. Ženy také vynikají v oblasti bankovnictví a podnikání, jsou 

editorkami většiny nezávislých novin ve Střední Asii. Roza Otunbajeva (1950), která v roce 

1996 obsadila post ministryně zahraničních věcí, byla dokonce zvolena po dubnové revoluci 

2010 na přechodné období (od 7. dubna 2010 do 1. prosince 2011) prezidentkou republiky.37 

„Od zhroucení Sovětského svazu začali mnozí manželé sedět doma, obstarávat domácí 

práce a pečovat o děti, zatímco jejich ženy pracovaly a vydělávaly peníze na podporu 

rodiny,“  dodal nakonec i k současné situaci Abdysh Asanov (*1925, Ken-Aral).38 

Žena jako článek rodiny má v dnešní době již více možností k rovnocennému 

postavení ve společnosti. Najde se ale několik věcí, které jsou pro ženu nevhodné, nebo je 

nesmí vykonávat. Například by se žena měla vyhnout kouření, jízdě na koni, nesmí vstupovat 

do mešity a na hřbitovy. Je ale značný rozdíl mezi ženami ve městě, na vesnici či v horách. 

V dnešních kyrgyzských městech už nepanují tak striktní pravidla jako na vesnicích. Ženy se 

nemusí vdávat v nízkém věku, často si partnera vybírají samy, panuje zde i snaha o stejné 

pracovní uplatnění jako u mužů a ženy mají stejné možnosti jít studovat na vysoké školy. Na 

vesnicích už tyto pravidla tak často neplatí. Dívce je ve většině případů sňatek dohodnut, 

                                                 
36 TULOBERDIEV M. Preserving Kyrgyzstan´s History: Haji: Abdysh Asanovich Asanov (Kyrgyz, 1925) 
[online]. 2010 [cit. 2012-09-13]. Dostupné z: 
http://www.centralasianhistory.org/index.php?option=com_content&view=article&id=77:the-haji-abdysh-
asanovich-asanov-kyrgyz-1925&catid=34:interviews&Itemid=29 
37 CURTIS G. E. Kyrgyzstan: A Country Study. Washington: GPO for the Library of Congress, 1996. [online] 
2003-2012 [cit.2012-11-04]. Dostupné z: http://countrystudies.us/kyrgyzstan/11.htm 
38 TULOBERDIEV M. Preserving Kyrgyzstan´s History: Haji: Abdysh Asanovich Asanov (Kyrgyz, 1925) 
[online]. 2010 [cit. 2012-09-13]. Dostupné z: 
http://www.centralasianhistory.org/index.php?option=com_content&view=article&id=77:the-haji-abdysh-
asanovich-asanov-kyrgyz-1925&catid=34:interviews&Itemid=29 
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dochází k únosům nevěst (to se stává i dívkám ve městech), žena se často po skončení 

povinné školní docházky (11 tříd) vdá a na vyšší vzdělání může zapomenout, stará se o rodinu 

a o běžné domácí úkony okolo manželova hospodářství atd. Muž může své ženě zakazovat 

různé činnosti – např. pití alkoholu. Takové striktní podmínky ale více nalezneme na 

venkově. 

Objevuje se již mnoho případů, kdy dochází k rozvodu. Ženy po rozvodu se pak vrací 

do své původní rodiny (k matce a otci), kde žijí pohromadě často i s dalšími příbuznými. Mezi 

venkovem a městem jsou také velké rozdíly v podílu rozvodů – na venkově připadá na 1 000 

sňatků 93 rozvodů, zatímco ve městech je to více než trojnásobek (319).39 Svobodné matky 

jsou na společenském žebříčku velmi nízko. Rodina s nimi často nekomunikuje, nezajímá se o 

ženu ani o její dítě. Takové ženy mají finanční potíže a dochází u nich často k závislosti na 

alkoholu.  

 Z výše uvedených informací vyplývá, že postavení ženy ve společnosti se od 

předsovětské doby po tu dnešní radikálně změnilo. Hlavním impulzem pro změnu tradiční 

role ženy byla 2. světová válka. Kvůli nedostatku mužské síly na všech pozicích dříve 

zastávaných muži bylo nutné tato prázdná místa zaplnit a kdo jiný tak mohl učinit než ženy, 

kterých se odvod do války netýkal. Prosazování jejich zrovnoprávnění se stalo přímo 

hospodářskou nutností. Posléze za komunismu zastávaly ženy vysoké funkce ve veřejné 

správě či zemědělství např. jako předsedkyně kolchozů. Žena začala mít možnost být 

nadřízenou mužům, povolovaly se rozvody, apod. Rusové začali v Kyrgyzstánu zavádět 

stejné postavení žen, jaké bylo běžné v Rusku. V dnešní době samozřejmě existuje mnoho 

tabu pro ženy (koupat se společně s muži, pít alkohol bez dovolení svého manžela, apod.), 

záleží však na tom, zda se jedná o ženu z města či vesnice, kdy na vesnici nalezneme více 

tradiční společenské postavení ženy. Postavení ženy bylo významným způsobem 

přetransformováno do jeho dnešní podoby.  

Manželství 

Předsovětské období 

Uzavírání sňatku patřilo v dřívějších dobách mezi nejdůležitější obřady, které byly velmi 

složité a okázalé. Tato složitost zároveň ukazovala na společenskou důležitost instituce 

manželství. Při uzavírání sňatku hrálo nejen v Kyrgyzstánu, ale i v celé Střední Asii velkou 

roli zvykové právo a manželství zde bylo trochu jiné, než bylo zvykem v našich podmínkách. 
                                                 
39 KOKAISL, P. Manželství a rodina obyvatel Kavkazu a Střední Asie. Praha: Za hranice –  Společnost pro 
rozvojovou spolupráci při Provozně ekonomické fakultě ČZU, 2011, s. 179. ISBN 978-80-254-9365-6 
(NOSTALGIE : VáZ.). 
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Před zahájením transformačních změn v souvislosti s VŘSR po roce 1917 bylo u 

Kyrgyzů poměrně běžné mnohoženství a zároveň bylo velice obvyklé uzavírat sňatek 

v nízkém věku (dívkám mohlo být i 12 let, chlapcům 18 let; v 15 letech byly dívky 

považovány za staré panny). Chudší muži však nemohli uzavírat manželství v nízkém věku, 

museli totiž čekat, až jejich příbuzní, nebo oni sami nashromáždí dostatek prostředků na 

zaplacení kalymu za nevěstu (výše platby za nevěstu).40 

Obyvatelstvo Kyrgyzstánu se v době před VŘSR vykazovalo značnou endogamií. 

Přestože příliv evropských etnik do oblasti Střední Asie (tehdejšího Turkestánu) je možné 

datovat už od 19. století, etnicky smíšené sňatky (mezi nově příchozími a původním 

obyvatelstvem) obvyklé nebyly. Sňatky se uzavíraly pouze uvnitř vlastní skupiny. Skupiny 

obyvatel rozdělené na základě náboženského vyznání se vyznačovaly také svojí endogamií. 

Odlišná kultura a způsob života pastevců a usedlých zemědělců vedl k tomu, že příslušníci 

těchto skupin mezi sebou sňatky téměř neuzavírali. 

Sovětské období 

Počet sňatků stejně jako věk snoubenců se v průběhu let měnil. Od druhé poloviny 60. let až 

do počátku 90. let počet uzavíraných manželství stoupá, věk novomanželů se v sovětské době 

pohyboval okolo 16 let u dívek a 18 let u mužů. Posléze se postupem času uzákonila hranice 

uzavírání sňatků na 18 let, ale přesto se část sňatků týkala novomanželů mladších. Sovětské 

pořádky postupně téměř vymýtily mnohoženství a částečně i další praktiky, které zcela 

omezovaly lidem vstupujícím do manželství samostatný výběr partnerů. Rusové po 

Kyrgyzech začali chtít potvrzení o svatbě z úřadu. Mnoho novomanželů tak však neučinilo, 

potvrzení pro ně nebylo potřebné, stačilo, že je jako manžele akceptovalo jejich okolí. 

Po 2. světové válce se začaly objevovat případy o uzavřených manželstvích, 

především mezi místními muži a ruskými ženami. Avšak smíšené sňatky byly stále výjimečné 

i v dobách SSSR.41 Sovětské sčítání z roku 1989 ukazuje, že Kyrgyzů (mužů) bylo ze všech 

sovětských národností nejméně v „mezinárodním“ manželství (pouze 6,1 %) a u žen toto číslo 

bylo ještě menší – 5,8 %. A nejčastěji se pak stalo, že v takovém manželství se „cizinec“ 

v manželství naučil kyrgyzsky a i své děti učil kyrgyzskou kulturu.42  

                                                 
40 HERMANNOVÁ Z. Postsocialistická transformace společnosti ve Střední Asii. Případová studie v jižním 
Kyrgyzstánu, oblast Batken. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2012, s. 64. 
41 KOKAISL, P. Manželství a rodina obyvatel Kavkazu a Střední Asie. Praha: Za hranice –  Společnost pro 
rozvojovou spolupráci při Provozně ekonomické fakultě ČZU, 2011, s. 138. (NOSTALGIE : VáZ.). 
42 CURTIS G. E. Kyrgyzstan: A Country Study. Washington: GPO for the Library of Congress, 1996. [online] 
2003-2012 [cit.2012-11-04]. Dostupné z: http://countrystudies.us/kyrgyzstan/10.htm 
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Pokles uzavírání sňatků v 60. letech byl způsoben následky druhé světové války. Dětí 

narozených během války bylo méně, což se projevilo i v nižším počtu sňatků v 60. letech, 

které v této době lidé narození během války uzavírali. V následujících letech se nerovnováha 

ve věkové sestavě vyrovnává a počet sňatků se vrací na stejný počet jako před válkou, 

dokonce jejich množství roste, a to až do roku 1991, kdy Kyrgyzstán získal nezávislost na 

Sovětském svazu. Kyrgyzové se začali po vzoru Rusů rozvádět.43 Jednou z žen, která se 

k takovému, v té době jistě zavrženíhodnému činu odhodlala, byla Kaliyjan Januzakova 

(*1928, Ak Bashat): „Byla jsem vdaná dvakrát. Moje první manželství bylo silně založené na 

kyrgyzské kultuře – neměla jsem na výběr. Moji rodiče mi našli manžela, kterého jsem nikdy 

neviděla, než se stal mým manželem. Žila jsem s ním po dobu tří let. Bylo mi 20 let, když jsem 

se rozvedla. Mého druhého manžela jsem si vzala, když mi bylo 27 let a žila jsem s ním 50 let. 

Měla jsem s ním 10 dětí: pět dcer a pět synů, z nichž každý získal vyšší vzdělání.“ 44 

Postsovětské období 

Podle současného zákona musí být manželům minimálně 18 let. Existuje možnost snížení 

věkové hranice, ale pouze ženám a ne více jak o jeden rok. Průměrný věk novomanželů se 

zvýšil na dnešních 20 let u dívek a 26 let u mužů. To souvisí s tím, že základní škola trvá v 

Kyrgyzstánu 11 let. Jakmile dívka vyjde školu, je jí právě 17 nebo 18 let a pokud nechce 

pokračovat ve studiu například na univerzitě, snaží se co nejdříve vdát. Věk nevěsty je na jihu 

obecně nižší – požaduje se, aby se dívka vdávala v 19 až 20 letech, pokud je jí více, už je kara 

daly („černá záda“, u nás stará panna) a uzavřít sňatek je pro ni velice obtížné. Mnoho 

manželství je dnes uzavíráno po vzájemné dohodě manželů, otcovský souhlas je stále 

požadován ze zvyku, aby se udrželo zdání, že pořád funguje tradice dohodnutých sňatků. Ze 

stejného důvodu probíhají i únosy nevěst, ty tradiční však nevylučují dobrovolnost uzavírání 

sňatků.45  

Ještě v 80. letech 20. století byly únosy naprosto běžné a ani dnes nejsou výjimkou, 

přestože jsou postaveny mimo zákon z důvodu porušování osobní svobody. Dokonce i státní 

zaměstnanci nebo milicionáři si takto nelegálně unášejí ženy. V minulosti byl však sňatek 

uzavřen až po splacení celého kalymu, oproti tomu v dnešní době je preferováno jeho 

                                                 
43 HERMANNOVÁ Z. Postsocialistická transformace společnosti ve Střední Asii. Případová studie v jižním 
Kyrgyzstánu, oblast Batken. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2012, s. 64. 
44 ANNAMURADOV, M. Preserving Kyrgyzstan´s History: The Beet Farmer: Kaliyjan Januzakova (Kyrgyz, 
1928) [online]. 2010 [cit. 2012-09-13]. Dostupné z: 
http://www.centralasianhistory.org/index.php?option=com_content&view=article&id=59:the-beet-farmer-
kaliyjan-januzakova-kyrgyz-1928&catid=34:interviews&Itemid=29 
45 CURTIS G. E. Kyrgyzstan: A Country Study. Washington: GPO for the Library of Congress, 1996. [online] 
2003-2012 [cit.2012-11-04]. Dostupné z: http://countrystudies.us/kyrgyzstan/10.htm 
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postupné splácení. V daném prostředí stále přetrvává endogamie. Ani v dnešní době není 

zcela běžné, že by Kyrzové/Kyrgyzky uzavírali sňatky s jinými příslušníky etnik. U většiny 

Kyrgyzů v Kyrgyzstánu je žádoucí uzavírat sňatky mimo vlastní rod, nebo alespoň podrod. 

Není však neobvyklé nalézt v novinách inzerát znějící na téma: „Žena/muž hledá 

cizince/cizinku (z Evropy nebo Ameriky), který/á si mě vezme a odveze si mě s sebou domů, 

pryč z Kyrgyzstánu“.  

Kvůli vysokému poklesu životní úrovně, odchodu nepůvodního obyvatelstva do 

zahraničí a kvůli masové migraci původního obyvatelstva v zemi se počet sňatků krátce po 

získání nezávislosti propadl na úroveň počtu sňatků v 60. letech. Některé z těchto faktorů 

vedly mladé a střední věkové skupiny k odložení sňatků a u starší věkové skupiny k 

odkladu uzavření druhého sňatku. Zároveň vrůstající nejistota životní strategie vede k nárůstu 

počtu neregistrovaných sňatků.46  

Instituce manželství prošla od svého počátku velkou proměnou. Věk nevěst a ženichů se 

zvýšil, ztrácí se vliv rodičů, kteří sňatky svých dětí dohadují, dnes není neobvyklé se rozvést, 

stále ale není běžné vstupovat do manželství s příslušníky cizích etnik. Některé prvky 

provázející svatbu však zůstaly neměnné. K únosům nevěst stále dochází, zvyšuje se počet 

neregistrovaných sňatků, kalym za nevěstu je i dnes požadován, i když v menší míře a lze i 

postupně splácet. 

Závěr 

Transformace společnosti v Kyrgyzstánu bývá označována převážně jako ekonomická, 

zahrnovala deregulaci veřejného sektoru a trhu práce, liberalizaci cen, velkou privatizaci, 

vytvoření moderního bankovnictví a finanční infrastruktury, rozvoj legislativních norem pro 

efektivní fungování soukromého sektoru, vznik nové národní měny a řadu dalších opatření. 

Kyrgyzstán prošel také transformací hledání a vytváření nové ideologie. Transformace se 

projevila v celé společnosti a vyústila ve změny v celé kultuře. Tento požadavek se 

vyznačoval různými projevy – lidé se navraceli k náboženství, vznikla tzv. dočasná 

religiozita, utváření nové národní kyrgyzské identity skrze národního hrdinu Manase, 

vytlačení ruského jazyka z úředního styku, apod. Velkou změnou díky transformaci prošly 

také oblasti zemědělství, dřívější kolchozy a sovchozy se rozpadly. Došlo k privatizaci půdy, 

část půdy dostal každý občan Kyrgyzstánu, zbytek půdy se prodával. Soukromý sektor se stal 

převládajícím sektorem hospodářství státu.  

                                                 
46 HERMANNOVÁ Z. Postsocialistická transformace společnosti ve Střední Asii. Případová studie v jižním 
Kyrgyzstánu, oblast Batken. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2012, s. 64-65. 
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Instituce rodiny má stále velmi vysokou důležitost v životech Kyrgyzů. Jedním 

z hlavních cílů každého Kyrgyze je mít velkou a zdravou rodinu. Stále není neobvyklé setkat 

se s rodinami, které mají až deset dětí, i když ve městech se tato tendence mění a začíná se 

objevovat více rodin „západního“ typu, tedy s 1–2 dětmi. Za hlavu rodiny se nejčastěji 

považuje muž, ve městech ale ženy začínají mít větší vliv v rodinném životě. Lidé si mezi 

sebou v rámci rozšířené rodiny pomáhají, v rámci klanu si projevují loajalitu. Není neobvyklé, 

že voliči volí kandidáta ze stejného rodu, když jeho předvolební sliby jim nejsou tak blízké 

jako jeho konkurenta. Velmi je rozpoznatelný rozdíl mezi severními a jižními klany, které 

mají v mnoha směrech protikladné názory. Status aksakala je i dnes velmi váženým titulem 

v aulu, dočkal se i uzákonění. Na tomto případě je vidět snaha zachování tradic. Kyrgyzská 

společnost i po transformaci zůstala převážně patriarchální a na bázi klanového systému. 

Část každodenního života Kyrgyzů na příkladu postavení ženy ve společnosti prošla 

během zkoumané doby největší proměnou. Již od 2. světové války se role ženy v rodině i ve 

společnosti měnila. Kvůli nedostatku mužské síly se staly ženy stěžejními osobami, na 

kterých stálo hospodářství země. Prosazování jejich zrovnoprávnění se stalo přímo 

hospodářskou nutností. Díky zrovnopravňování žen za komunismu (především 

v hospodářství) se role žen opět ve společnosti upevnila. Žena zastávala nadřízené funkce 

vůči mužům, tudíž se i její postavení v patriarchální rodině měnilo. Na venkově mívá žena 

stále stejné podřadné postavení jako dříve, ale ve městech někdy zastává velmi významné 

pozice v zaměstnání. Již není jen ženou v domácnosti k ruce svému muži, není povinna ho 

poslouchat na slovo, jedná sama za sebe, může se nechat rozvést či pít alkohol. Postavení 

ženy bylo významným způsobem přetransformováno do jeho dnešní podoby. 

Manželství se v Kyrgyzstánu považuje za jednu z hlavních institucí celé společnosti. 

Neplatí zde způsob žití nesezdaných párů „na hromádce“, ženy a muži chtějí žít spořádaným 

životem podle tradičních měřítek, stále však roste počet nezaregistrovaných manželství. Mladí 

lidé do manželství vstupují v pozdějším věku. Od průměrného 17. roku u dívek se dnes věk 

pohybuje okolo 20. roku. U mužů to bylo tradičně déle, protože musí mít dostatek prostředků 

na kalym za dívku, dnes je tento věk okolo 26 let. Tradičně je stále velký problém s únosy 

dívek. Jsou sice zákonem zakázány, ale nevěsta a její rodiče ze strachu z pomluv raději se 

sňatkem urychleně souhlasí, jen zanedbatelný počet případů končí u soudu. 
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Studentská sekce 

 

Následující sekce časopisu je nerecenzovaná, slouží jako studentský časopis a je tvorbou 
studentů oboru Hospodářská a kulturní studia na Provozně ekonomické fakultě České 
zemědělské univerzity v Praze. Do časopisu ovšem mohou přispívat všichni studenti z České 
zemědělské univerzity. 

 

 

 
 
Milí čtenáři, 

 
 

Konečně! Je hned několik důvodů povědět právě toto slovo. Pro ty z vás, kteří již nemohli 
samou nedočkavostí ani spát přinášíme dobrou zprávu. To ostatně platí i pro ty z vás, kteří 
zatím nevědí, co je časopis „Kulturní studia“ zač. 
 
Konečně ho máte v ruce – nově se formující studentský časopis vznikající na České 
zemědělské univerzitě. Každý půlrok vám bude přinášet spoustu zajímavých informací. První 
číslo vás jistě ohromí spoustou zajímavých článků. Společně s autory se vydáme na cestu po 
Cornwallu, Praze, či Rumunsku. Ondřej Uchytil vám představí skvělou kapelu s lidsko-
právními texty, Linda Kollmanová doporučí knihy na čtení.  
 
Konečně, i vy máte příležitost stát se redaktorem, grafikem či spisovatelem ☺. Napište nám 
na kulturnistudia@seznam.cz.  
 
Konečně, je čas poděkovat celému týmu, který s časopisem proběhl celou překážkovou 
dráhu. 

  
Pavel Hanuš, šéfredaktor studentské sekce 
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Články studentů 
 

Cornwallané se opět hlásí ke slovu  

Lucie Javůrková a Kateřina Hassmanová 

Je červnový pátek třináctého. Ideální den pro let z Prahy do Bristolu. Stojíme na letišti, 
to léto ještě s názvem Ruzyně, a přemýšlíme o cíli naší cesty. V rámci projektu Pestrá Evropa 
se vydáváme do anglického Cornwallu, kde máme zjistit, jaká je situace tamější keltské 
menšiny. Pokud tam vůbec nějakou keltskou menšinu najdeme. Náš kamarád z Londýna nás 
totiž upozornil, že směřujeme do kraje, kde jsou „jen kopce a ovce“. My ale zůstáváme 
optimisty a v letadle na poslední chvíli vymýšlíme, na co se vlastně budeme ptát. Zatím máme 
zajištěné tři rozhovory a doufáme, že objevíme i další respondenty. V klidu si užíváme letu a 
plánujeme co a jak.  

Po noci strávené ve spacácích na letišti, se probíráme k životu nad černým čajem 
s mlékem a sušenkami. Následně se vydáváme na cestu do Trura –  prvního záchytného bodu 
naší cesty. Tam se máme setkat s Julliet a její matkou. Potom, co nevěřícně zaplatíme značně 
velkou částku za jízdenku, se usadíme do vlaku a užíváme si cestu malebnou, téměř kýčovitou 
krajinou. Po chvíli cesty nám příjemný pán nabídne jak jinak než octové brambůrky, o 
kterých se říká, že je lze pouze milovat nebo nenávidět. U nás platí ta první možnost. Do 
Trura přijíždíme brzy odpoledne, takže nám ještě zbude čas se porozhlédnout po městě.  

Truro je maličké a krásné, ale ať koukáme, jak koukáme, nikde nevidíme žádné do očí 
bijící známky keltské kultury. Představovali jsme si keltské kříže a mohutné muže 
s plnovousem, dlouhými vlasy a amuletem na kožené šňůrce. Vzpomínáme na obraz Keltů v 
amerických historických filmech i „českou“ představu Keltů v Čechách, kteří jsou často 
spojováni s druidy.  

Místní kultura je přítomna v 
podobě cornwallských vlajek, které 
jsou vyvěšeny na každé druhé budově, 
ať už rodinného domu nebo obchodu. 
Sem tam je k vidění nějaký 
dvojjazyčný název ulice. V angličtině a 
pak v kornštině. V jazyku, který v roce 
1777 vymřel a dnes dochází k jeho 
znovu obnovení. Na lavičkách je 
spousta jedlíků, kteří si dopřávají 
typický pokrm pro tuto oblast – 
cornwallské taštičky, které jsou 
k sehnání v každém obchodě a ve specializovaných pekárnách. Vlaječky nacházíme úplně 
všude. Jsou na autech, střechách i na pytli s bramborami, které jsme našli v Tescu. Právě 
potraviny vyrobené v Cornwallu, označené vlajkou St. Piran, jsou v supermarketu vyprodané, 
zatímco brambory označené vlajkou Union Jack leží netknuté, přestože jsou levnější.  
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Druhý den se dozvídáme, že dvě schůzky z domluvených tří, nám respondenti zrušili. 
Začínáme být trošku vyděšeny, že tu vlastně žádní opravdoví Keltové nejsou. Naším 
zachráncem se stal Garry, učitel na univerzitě v Exeteru, který se zčistajasna ozval po téměř 
měsíci, kdy nám neodpovídal na maily. Garry se ukázal nejen jako skvělý vypravěč, 
dozvěděly jsme se mnoho o festivalech a tradicích, které vycházejí z keltských tradic a 
v Cornwallu jsou populární, povídal nám o kornštině a dal nám mnoho užitečných kontaktů 
na další respondenty. Druhý rozhovor jsme měli s Julliet a její matkou, byl to jediný rozhovor, 
který jsme domlouvaly už v České republice a nakonec se i uskutečnil. Julliet i její matka 
zastávaly pro nás poměrně radikální názory. Byly dost vyhraněné vůči zbytku Království a 
náš rozhovor se točil hlavně kolem politiky. Oběma ženám se zdá, že peníze i pozornost 
směřuje hlavně do Londýna a Cornwall je přehlížen. Vyprávěly nám o petici, kterou 
podepsalo 50 000 lidí a která se zasazovala o to, aby při sčítání lidu v roce 2011 bylo možné 
zatrhnout jako svou národní příslušnost políčko Cornwallan. Snaha však byla marná. Je 
možné zatrhnout políčko Rus, Ind, Němec a další, ale když se někdo cítí být Cornwallanem, 
musí zatrhnout políčko „Jiný“ a národnost vypsat. Někomu se to může zdát jako 
malichernost, ale pro ně to znamená hodně. Petice nebyla jedinou politickou aktivitou, takže 
Julliet pokračuje ve výčtu nepravostí a v kritice „prolondýnské“ politiky. Přemýšlíme nad tím, 
zda to cítí všichni obyvatelé Cornwallu stejně? Kromě politiky nás zaujala i další věc. Když 
jsme se jich ptali na to, proč se cítí být keltského původu, překvapivě často zmiňovaly pojem 
„Cornish“, což bychom mohli volně přeložit jako Cornwallan. Proč nám nevypráví o Keltech, 
ale o Cornwallanech?  

Až po dalších třech rozhovorech se nám začíná vyjasňovat, co v Cornwallu vlastně 
znamená být Keltem. Část obyvatel Cornwallu má opravu doložitelné keltské předky. 
Můžeme je poznat podle toho, že jejich příjmení začíná na Tr a vychází z kornštiny. V těchto 
rodinách panuje úcta k předkům a děti jsou vychovávány ve víře, že jsou Keltové, 
Cornwallané, že jsou odlišní a že rozhodně nejsou Britové. V rodinách, kde keltské předky 
nemají, tomu však není jinak. Zdejší lidé jsou na prvním místě Cornwallané, pak teprve 
Keltové, a to naprosto nezávisle na tom, zda mají keltské kořeny nebo ne. V posledních 
čtyřiceti letech se tak nerozvíjí jenom kornština ale také povědomí o vlastní identitě. 
Cornwallané se tedy před sto lety nutně nemuseli cítit Cornwallany, ale po letech opomíjení 
se rozhodli se od zbytku Británie diferencovat pomocí návratu ke keltské kultuře, chtěli na 
sebe upoutat pozornost a dosáhnout silnějšího postavení podobně jako Skotsko a Wales. 
Zatím se to postupně zlepšuje a všichni doufají, že postupem času se zlepší politická i 
ekonomická situace. Jak nám řekla Helen, jedna z našich respondentek, Wales byl na tom 
stejně jako Cornwall asi před čtyřiceti lety. Helen věří tomu, že za čtyřicet let bude mít 
Cornwall stejné postavení jako Wales.  
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Josif – Slovák v Rumunsku 

Pavla Behrová 

Kořeny Slováků v Rumunsku sahají do 17. století. V té době probíhala turecko-
habsburská válka, což znamenalo, že Horní Uhry (Slovensko) byly pod Habsburskou 
nadvládou. V roce 1683 Turci utrpěli zdrcující porážku u Vídně a v následujících letech 
ustoupili až za Budín. I v následujících letech bylo Slovensko neustálým dějištěm ničivých 
válek. Což mělo samozřejmě vliv na zvýšení daní a roboty v Horních Uhrách. Po porážce 
Turků v roce 1718 bylo prakticky celé území Uherska osvobozené. Uherští země páni se 
snažili vydobýt si opuštěné majetky a zúrodnit je. Proto zvyšovali povinnosti poddaných a 
nedodržovali jejich právo stěhovat se. Nejdříve přicházeli Slováci na Dolní zem (dnešní 
území Maďarska do roku 1918) jen na letní práce a stavby a vraceli se zpět domů. Při této 
sezónní práci poznali Slováci, jak úrodná je půda v dolnozemských krajích a přišli natrvalo. 
Důvodem nebyla jen úrodnost půdy, utíkali také před hladem a vykořisťováním, které 
způsobila válka. A také byli nábožensky pronásledováni. Nejvíc poddaných odcházelo v 
letech 1715–1720, jednalo se hlavně o odchod ze stolic (část územnoprávního dělení v bývalé 
Habsburské říši) Orava, Liptov, Zemplín, Abov. Slováci také přicházeli ze slovenských osad, 
které vznikly na území dnešního Maďarska, a které se rychle přelidnily. První dědinou v 
dnešním Rumunsku, obydlenou Slováky, se stala vesnice Mokrá, bylo to v roce 1747. 
Největší lokalitou se stal Nadlak, kam Slováci přišli v roce 1803. Zakládaly se další osady – 
Pitvaroš, Čanádalberti, Butín, Vukovú, Brestovec, Velký Pereg, Cipár. První rodiny, jako 
odborníci na zpracování dřeva, přišli z Gemerskej a Zemplínskej župy a roku 1790 se usadili 
v Bodonoši, Borumlake a ve Varzali.47 

Josif se narodil v Rumunsku před 22 lety, protože jeho rodiče žili a žijí v Rumunsku. 
Cítí se být Slovákem a zároveň je držitelem rumunského občanství. Perfektně ovládá 
slovenštinu, ale rumunština mu také není cizí a říká: „Hovorím viac slovensky ako rumunsky, 
ale v škole sa používa slovenčina. Miešam slovenčinu s rumunčinou.“  Pravidelně navštěvuje 
své sourozence na Slovensku, kterým se v Rumunsku nelíbilo a odešli na Slovensko kvůli 
studiím. S nimi se baví slovensky. Školu vystudoval ve slovenštině, ale naučil se tam i 
rumunštinu.  

Po maturitě začal tančit ve folklorním souboru slovenské kultury v Rumunsku, protože 
od mala rád tancoval a má rád slovenské zvyky. Práci zatím nehledá, poněvadž by chtěl 
studovat tanec a kvůli studiu by byl ochotný odejít z Rumunska. O situaci Slováků 
v Rumunsku povídá: „Slováci sa mali dobre za komunizmu. Boli bane a každý mal prácu. 
Teraz tu nie sme spokojní, nie je práca, musíš ísť von, keď chceš pracovať. V meste je práca, 
ale málo sa za ňu platí. Platy znížili, dôchod otcovej znížili. Vláda zaviedla po kríze 
nepopulárne opatrenia.“ Ve volném čase se rád dívá na slovenské, rumunské či maďarské 
programy v televizi. Jeho životním snem je oženit se s křesťankou, protože je sám křesťan, a 
tvrdí: „Rumuni majú iné vierovyznania, keby to bola Rumunka a ku všetkemu nie kresťanka, 
tak by sa musela překřtít na inú vieru.“ Doposud však žádnou velkou lásku nenašel.  

                                                 
47 KUKUČKA, Ján.  Dejiny a tradicie  Slovákov v Rumunsku. Nadlak: Vyd. Ivan Krasko, 2004. ISBN 
9738324602. 
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Celkem žije v Rumunsku podle odhadů asi 18 000 Slováků. Většina mladých ale 
slovenštinu neovládá kvůli vzdělání a zaměstnání. Josif je výjimkou, a to z toho důvodu, že 
má slovenštinu a slovenskou kulturu rád. Podle něj je hlavním problémem rozpadu jejich 
komunity to, že mnoho lidí odchází za prací do větších měst, a tudíž dochází k pomalému 
zániku soudružnosti této menšiny v Rumunsku, „ale snad se to zliepše,“ vzápětí dodává.  

 

Frísové: Koně vs. etnikum?  

Kateřina Rybenská 

Jsou Frísové koně nebo etnikum? Tato otázka asi napadla každého, kdo se někdy 
pokusil slovo „Frís“ vygooglit. Není se čemu divit. Sama se musím přiznat, že před nástupem 
studia na ČZU mi slovo „Frís“ vůbec nic neříkalo, natož pak to, že se tak říká koním i etniku. 
Snad právě proto jsem si vybrala tuto minoritu jako téma hodné hlubšího poznání.  

Provincie Frísko se rozkládá na pobřeží Severního moře. Jeho původní obyvatelé jsou 
náležitě hrdí na to, že se zasloužili o záchranu a rozšíření své pevniny, vždyť právě oni 
vymysleli valy, hráze proti moři (pouldery). Možná kvůli tomu se zde tento původní 
germánský kmen vyskytuje již dlouhá staletí. Když se podíváte na jejich území z ptačí 
perspektivy, jedná se o malá políčka – ostrůvky propojené řadou kanálů. Doprava lodí je zde 
běžná věc, jako že nasednete do autobusu. Samozřejmě jako nejlepší a nejlevnější varianta 
dopravy je kolo nebo pěšky. Jak jsme zjistily na vlastní kůži, přemisťování formou 
autobusové dopravy je na poměry českého studenta velmi drahé, zato ale neméně zajímavé. 
Cesta po silnicích lemovaných dalekosáhlými políčky s větrnými mlýny nám připomínala ony 
typické pohledy na Nizozemí, které jsou v naší domovině předkládány cestovními 
kancelářemi a cestovatelskými průvodci a časopisy.  

Frísové jsou zajímavé etnikum. S většinou z nich se bez potíží domluvíte anglicky. 
Fríština je totiž tomuto jazyku velmi blízká. S dorozuměním tedy problém není. Mnohem 
horší už to je s jejich otevřeností. Většina lidí, se kterými jsme mluvily, byli zaměstnanci 
služeb, zvyklí na kontakt a konverzaci s turisty. Všichni byli velice milí a vstřícní. Manažer 
jednoho z muzeí, která jsme navštívily, nám pověděl o svém synovi, který byl na výměnném 
pobytu tady v Čechách. Jak už to tak bývá, dozvěděly jsme se, že zde máme dobré pivo, 
krásné ženy a záviděníhodné památky.  

Většina z obyvatel, se kterými jsme mohly mluvit, byla na svůj fríský původ hrdá. 
Poměrně dost nás zarazil fakt, kterým je nepodpora Fríska, především fríského jazyka, 
nizozemskou vládou. Sami Frísové se prý snaží svůj jazyk udržovat, ale přiznávají, že je to 
práce velmi obtížná.  

Někteří nám povyprávěli i o typických zvycích, ze kterých se vyklubaly spíše tradiční 
sporty. Nikdo si však nevzpomněl na jeden z hlavních důvodů, proč jsou v ČR aspoň 
některým lidem známí, a to na své vyhlášené koně. Málokdo ví, že jediný hřebec, který může 
šířit své dokonalé geny a plodit hříbata kladrubských běloušů je právě fríský kůň.  



Role „národní strunky“ při volbě na Hrad  
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O Frísech – koních se toho dozvíte více na zahraničních stránkách než na jejich 
vlastních, ačkoli jsou jedním ze znaků Fríska. Zářným příkladem mohou být právě české 
portály. Zatímco pro zahraničí jsou naprosto unikátní, doma jsou všední ukázkou 
chovatelského umu. S Frísy - etnikem je to naopak. Tamější tisk, internet, knihy a další 
poskytují spoustu článků a informací, zejména o historii, jazyku a snahách o rozšíření a 
obnovení tradic. Nejednou jsem byla vděčná za to, že je většina stránek vedena dvoj i více 
jazyčně, přece jenom i přes blízký vztah angličtiny s fríštinou, je mi ta angličtina 
srozumitelnější. Najít o nich něco v českém jazyce je ojedinělé, ale ne nemožné. I přesto 
musím konstatovat, že spoustě medií je prostě bližší podávat informace o reprodukci koní než 
o jiné kultuře.  

Role „národní strunky“ p ři volbě na Hrad 

Irena Cejpová 

Český národ je velmi hrdý na své dějiny, ať už jsou z dnešního pohledu jakkoli 
rozporuplné. Tak například neskonalý obdiv k období První republiky. Ano, byly to zlomové 
časy, konečně měli Češi vlastní stát, ale málokdo ví a odváží se říct nahlas, jaký v tomto 
dětském věku republiky panoval chaos, vláda země byla v rukou pár vyvolených, protože 
zbytek vládní garnitury kvůli svým politickým rozepřím neměl čas zemi vést. Významně byla 
omezována svoboda médií, o čemž se dnes téměř neví a bohužel ani neučí. Tímto obdobím 
začíná problém nekritického pohledu na dějiny, který ovlivnil i přímou volbu prezidenta 
České republiky. Připomeňme si, jak tato naivní představa ovlivnila volbu prezidenta 2013. 

Na počátku boje o prezidentský post stálo devět kandidátů a přicházela první 
novodobá obrozenecká vlna. Nejprve připlula malá vlnka v podobě debaty o ryze českých 
výrobcích. Jen si vzpomeňte, kolik času v televizních debatách zabrala kauza „Škodovka na 
Hrad! aneb „Superb drncá. Ne, nedrncá! Ale drncá!“. Kandidáti chtěli dokázat, jak moc jsou 
čeští, jak moc chtějí bránit výrobky a hlavně, jak moc stojí o lukrativní adresu na Pražském 
hradě. A na heslo „co je české to je hezké“ Češi náramně slyší! Český prezident ať klidně 
jezdí se Škodou, když chce ukázat sympatie firmě s českými kořeny, ale stavět na tom část 
kampaně? To je laciné a trapné! Na druhou stranu, volební týmy naprosto přesně vědí, na co 
občany lapit. Nebylo by vhodné se tedy trochu více zamyslet nad hodnotou předvolebních 
slibů a otřepaných frází politiků a nenechat si vnutit názor médií?  

Nacionální vlnka se začala měnit v pořádné tsunami. Česká vlastnost, závist, smíchaná 
s nacionalismem opravdu rozpoutala boj mimo rámec fair play. Náš národ si do jisté míry 
nespojuje některá historická fakta se současností. Tatíček Masaryk byl přece také vzdělaný 
muž a měl za ženu cizinku. Jenže to byl Masaryk! Dovolte si ho kritizovat na veřejnosti a 
spácháte společenskou sebevraždu. Pro občany demokratické země by neměl být hlavní 
argument to, jestli má kandidát dvě občanství, ženu cizinku nebo špatnou výslovnost, ale 
jakou má např. politickou minulost, vzdělání či postavení v české a světové politice. 

A Karel Schwarzenberg si dovolil zhodnotit dějiny s časovým odstupem a nastínil, jak 
by jedna etapa naší historie byla vnímána dnes, tak to bylo příliš! Říct o Benešovi a jeho 
vládě, že nezvládli odsun, že řešení situace bylo špatné? Zapomeň na Hrad! Nekritický pohled 
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na dějiny je naším národním nedostatkem, ať už se jedná o Bílou horu, Benešovy dekrety 
nebo odsud Němců z pohraničí. Kolektivní vina by neměla být uplatňována nikdy a nikde.  

Opět Karel Schwarzenberg pobouřil české nacionalisty, v čele s nezlomnou Janou 
Bobošíkovou, když řekl, že českému státnímu znaku by víc než lev slušel krteček, protože je 
profesionální tunelář. O sprosté útočné kampani na manželku kandidáta a její rodinu se 
netřeba zmiňovat. 

Nacionální smýšlení chtěli oba kandidáti na úřad prezidenta využít ve svůj prospěch. Z 
levé strany jsme slyšeli „Zde domov můj!“ a z té pravé jsme si mohli opsat recept na tradiční 
česká jídla. Oba kandidáti dokazovali, jak moc jsou čeští, i když to národ očividně více uvěřil 
vítězi prezidentského maratónu. Češi jsou velmi zvláštní v tom, že svoje až příliš vlastenecké 
cítění vytasí pouze ve volbách. 

Volby rozhodli Češi svým zarytým češstvím, na které si vzpomenou pouze při 
vítězství v hokeji, fotbalu a v poslední řadě ve volbách. V čase mimo voleb jsou Češi nejvíce 
hrdí na pivo a knedlíky a možná na hokej, i když to záleží spíše na aktuální formě týmu.  

 

Írán: Punk is not dead! 

Linda Kolmanová 

Stejně jako v Hřebejkově muzikálu Šakalí léta je vysněná značka amerických cigaret 
Lucky Strike a mladí v totalitním Československu baží po rock‘n‘rollu, na jiném kontinentě 
dospívající Íránci obdivují Iron Maiden a chtějí být jako Bruce Lee. 

Film Persepolis, netradiční zpracování životního příběhu íránské autorky Marjane 
Satrapi, záměrně trochu porovnávám s českou tvorbou a historií. V otázce vyznávání 
protiamerického režimu našich vlád ve 2. polovině 20. století nezáleží, zda jste 
svobodomyslná česká rodina, která musí snášet domovní prohlídky, mít se na pozoru před 
udavači a zažívat věznění svých příbuzných, nebo ta stejná íránská – obě jsou na tom 
podobně. 

V Persepolis se setkáváme s příběhem mladé dívenky Marjane, která se musí vyrovnat 
s revoluční přeměnou despotické vlády šáha Muhammada Rezy Pahlavího k ještě 
despotičtějšímu režimu duchovního Rúholláha Chomejního. Bohužel s Chomejním vznikl 
silně konzervativní muslimský stát, kde pravidla vycházejí z islámského práva šaría. Marjane 
po několika problémech s novým režimem a jeho pravidly, kdy revoltuje proti oblékání 
teniskami s čádorem, či proti fabulaci ve škole, odjíždí studovat do Vídně, ve své podstatě 
kvůli bezpečí svému i celé rodiny. Bohužel ani zde se Marjane necítí v bezpečí, ať už díky 
svému původu, životu s anarchisty či zlomeným srdcem, a tak se vrací domů. Je zase ráda 
mezi svými rodiči, babičkou a přáteli a začne chodit do umělecké školy. Jsme svědky výuky 
malby aktů, která probíhá kresbou zahalené dívky, proti čemuž se snaží Marjane protestovat. 
Její okolí i my diváci vidíme, že pro tak silnou a svéráznou osobnost není stále tvrdý režim 
Íránu snesitelný a tak nadobro odjíždí na západ. 
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Marjane Satrapi, dnes velmi známá a talentovaná francouzská spisovatelka a 
ilustrátorka, patří s Vincentem Parronaudem mezi autory komiksu i filmu Persepolis. Jejím 
specifikem jsou autobiografické knihy, ve kterých jsou její životní příběhy zpracované 
formou černobílého komiksu. Zajímavé je, že u její tvorby nikdy nevíte, jak dlouho bude 
tragická a humorná scéna trvat, nezamění-li se jedna za druhou či nebudou pohromadě. Což je 
podle mého názoru díky velké dávce nadsázky a přirozené ironie, pro kterou má autorka 
skvělý cit. 

Primární nevyznavače komiksu, jako jsem já, vizuální stránka příběhu nadchne, aniž 
možná postřehne, co bylo tím poutem, které ho s dějem tak svázalo. Najednou ho prostě cítíte, 
přirozený pocit soudržnosti. Oproti tomu zapálený komiksový expert velmi rychle rozpozná, 
v čem tkví kvalita této animace. Je to jednoduchost, tedy černá, bílá, dětské představivost, ale 
občas také letmo načrtnuté linie postav. Jako kdyby to nebyli lidé, ale loutky z papíru, kterým 
autorka tužkou vytvořila povahu a pocity. Takto Satrapi vyjadřuje své vzpomínky na 
minulost, přítomnost je potom vykreslena barevně. Spojení uvedených nápadů zajistilo 
snímku Persepolis naprostou autentičnost a podalo situace realističtěji než kdejaké hrané 
filmy. Obdiv a hodnotnost, kterou si u mě film získal, nemá kořeny jen ve výše popsaném, ale 
také v přístupu autorky ke svým čtenářům a divákům. Cítím totiž otevřenost a upřímnost, 
která má projevy nejen v zobrazení špatných rozhodnutí a zážitků, ale také těch úsměvných a 
radostných. Protože obě stránky dávají dohromady život a ten není jen černobílí, stejně jako 
Írán. 

S uvedením filmu na plátna kin je spojena chvála a úspěch, ale také kritika a obavy. 
Íránská vláda se dopisem, zaslaným na francouzskou ambasádu v Teheránu, snažila 
znemožnit zařazení Persepolis mezi filmy promítané na festivalu v Bangkoku. Odůvodněním 
nesouhlasu s filmem bylo jeho vyznění, které je podle vlády podporou fobie z islámu, ukazuje 
Írán ve špatném světle a vyjadřuje kulturní a politické nepřátelství. Film ale nakonec byl 
veřejně promítán, dokonce oceněn Cenou poroty na festivalu v Cannes. Satrapi psala 
Persepolis proto, aby se lidé naučili nevěřit tomu, co slýchají, ale uvažovat nad vším 
svobodně. 

Mezi dalšími doporučeními k této autorce, bych ráda zmínila předlohu pro film 
Persepolis, tedy knihy Persepolis 1 a 2. Kdy pravidlo potvrzuje pravidlo a knižní zpracování 
je i v tomto případě lepší než film. 

Velmi zajímavé je ale i poslední dílo Marjane Satrapi Šitíčko, kde se v černobíle 
komiksové podobě a retrospektivě, dostáváme mezi běžné odpoledne íránské skupinky žen. 
Muži rozjímají na kanapi, zatímco ženy debatují a vyprávějí si o rodině, známých, nebo 
plastických operacích. Stejně jako u Persepolis, i zde není nouze o tragické, komické a s 
nadsázkou vykreslené íránské příběhy. A co vůbec znamená zmíněný název Šitíčko? Kdo si 
představuje krabičku s nitěmi, jehlami a špendlíky, je na omylu. 
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K zamyšlení  
Praha ráj turist ů 

Pavel Hanuš 

Představa, že jsme sledováni na každém kroku? Nebo že nás pomalu začínají ovládat 
počítače a čipy? Pro některé z nás je to opravdová noční můra, ale některým lidem tato 
myšlenka nevadí. Mezi ty, kterým to nevadí, se v Praze budou řadit právě turisté. A proč? To 
za chvíli pochopíte sami… 

V našem stověžatém městě byl před časem zaveden čip pro každého. To bylo všude 
slávy. Jediné štěstí je, že ho zatím nemáme pod kůží či přímo v mozku. Je tu pouze jako 
plastová kartička, na které bychom časem měli mít snad úplně všechny naše údaje. Pro 
našince je tato kartička doslova každodenní průvodce, chce-li cokoliv udělat, neobejde se bez 
ní. Vypovím vám tedy nyní příběh z naší metropole. 

Byl krásný březnový den, škoda jen, že všichni museli do prací, do škol a nemohli si 
užívat sněhu. Takový den jsem měl i já. Ráno vstát, jet do práce, tam stále někdo něco chce a 
tak není divu, že když přijdu domů, jsem rád, že si na chvíli sednu. Dnes mi ovšem neměl být 
dopřán klid. Všechno to začalo, když jsem doma našel lísteček se vzkazem od mé ženy. Na 
lístečku stálo: Večeři máš v kuchařce na straně 35. Šla jsem s kamarádkami na kafe. Péťa. To 
mne opravdu vyděsilo, protože když jsem naposledy vařil, skončilo to výjezdem šesti 
hasičských jednotek. Proto jsem se rozhodl, že si objednám nějaké jídlo s donáškou domů. Po 
chvíli bloudění internetem jsem zjistil, že objednal-li bych si jiné jídlo než pizzu, asi bych 
usnul dříve, než by mi bylo dovezeno. Vzal jsem tedy telefon a vytáčím telefonní číslo servisu 
„Pizza přímo do domu“. Rozhovor vypadal zhruba takto: 

Pizza (P): Dobrý den, Pizza přímo do domu. V případě, že máte trvalý pobyt v Praze, 
zmáčkněte jedničku. Máte li trvalý pobyt mimo Prahu, zmáčkněte dvojku. 
Nevěda co mne čeká, zmáčkl jsem tedy jedničku. 
P: Pro přepojení na operátora prosím zadejte číslo vaší OC. 
Hledám tedy mou novou plastovou kartičku a poctivě vyťukávám 6793863503188 do telefonu. 
P: Dobrý den, oddělení pro Prosek a Letňany, přejete si, pane Vopička? 
Já (J): Dobrý den, chtěl bych si objednat velkou pizzu s žampiony a šunkou. 
P: Jste si jistý, že chcete pro jednu osobu velkou pizzu? 
J: Jak víte, že ji chci pouze pro sebe? 
P: Vaše žena totiž před pěti minutami parkovala na druhém konci města a žádné děti nemáte. 
J: Jak to můžete vědět? 
P: Mám zde otevřen váš OC účet. 
J: I přesto bych prosil jednu velkou pizzu se sýrem a šunkou. 
P: Dobrá, dáme vám na ni místo šunky sóju, máte příliš vysoký krevní tlak… 
J: Ne, udělejte mi prosím standardní se šunkou! 
P: To nám ale vaše zdravotní pojišťovna nedovolí. Zadávám tedy pizza 84632-S. Přejete si 
pizzu dodat až domů? Cena této služby je 50 Kč. 
J: Jsem už silně naštvaný. Tak to si pro to zajedu sám, vyjde mě to levněji. 
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P: Ehm, tím si nejsem jistý, jelikož auto má vaše žena, budete muset jet MHD, na které 
nemáte již od 22. ledna legitimaci. Stálo by vás to tedy dvakrát 27Kč. 
J: ∑₧Ωھ€₤≈‼ 
P: Nechte toho! Za nadávání na veřejnosti jste byl již jednou trestán. 
J: Pochopil jsem, že říct cokoli je naprosto zbytečné. Dodejte mi tedy tu vaši z… 
žampionovou pizzu, ale rychle. 
P: Děkujeme za objednávku a přejeme vám příjemný večer. Aa, počkejte chvíli: objevuje se 
tu zpráva od vaší ženy. 
J: Jakže? 
P: Vaše žena vám vzkazuje, že za hodinu bude doma. Brzy tuto zprávu dostanete i na mobil. 

Tak to bylo tedy mé strastiplné objednávání jídla. Potom vše dopadlo naštěstí dobře. 
Pizza dorazila (byla i celkem dobrá) a moje žena skutečně přijela zhruba po hodině. Když 
jsem jí vyprávěl svůj příběh, tak se mi smála. Říkala, ať příště zmáčknu na začátku rozhovoru 
dvojku a předstírám turistu. 

A skutečně, když jsem zhruba týden na to objednával jídlo a předstíral turistu, stačilo 
říct, co chci a kam si to přeji dovést. Po dodání jsem dokonce dostal malý dárek. Žít v Praze je 
tedy úplně šílené, ale pro turisty to je ráj… 

 

Rise Against: To, že nemůžeme změnit všechno, neznamená 
nepokusit se změnit vůbec nic 

Ondřej Uchytil 

Rise Against je hardcore/punková skupina z Chicaga, která již řadu let prostřednictvím 
energických melodií, chraplavých až roztrhaných vokálů a ostře vybroušených textů, vysílá 
světu zprávu, rozléhající se do všech jeho stran: „Dost apatii a cynismu! Jsou zde problémy, 
kterým bychom měli věnovat pozornost. Týkají se nás, všichni můžeme něco změnit!“ Rise 
Against není jen hudební skupina, ale také příběh lidí, kteří se rozhodli přestat nečinně 
přihlížet a být architekty aktivního snažení za lepší svět. Vyzdvihují ignorovaná témata, snaží 
se vytvářet dialogy, aktivně podporují mnoho projektů a neziskových organizací. Jejich 
muzika je přímým prostředkem odrážející jejich aktivismus. Sami nabízí své názory, všímají 
si dění ve společnosti, dotazují politiky. Namísto nekonečné popularity nebo bohatství potom 
doufají v jediné, že zasáhnou alespoň několik myslí z mnoha. 

Příběh kapely Rise Against začíná na konci 90. let v Chicagu u frontmana Tima 
McIlratha, jakožto stálé duše kapely. Právě on je autorem všech textů a také se z něj stal v 
podstatě mluvčím kapely. Narodil se v Indianapolis roku 1978, jako dítě navštěvoval 
katolickou školu, kde byl terčem posměšků díky různobarevnosti očí, tzv. heterochromii. V 
teenagerovských letech kromě zájmu o muziku také velmi rád četl – ve svých patnácti letech 
se dostal k dílům George Orwella – 1984, Aldouse Huxleyho – Konec civilizace, nebo Raye 
Bradburyho – 451 stupňů Fahrenheita, které se spolu s další četbou staly inspirací jeho 
pozdější tvorby. Všechny tyto knihy popisují totalitní světy, kde je jedinec považován za 
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pouhé kolečko ve stroji. Nejprve bral díla za výborné dystopické příběhy, později si však 
začal uvědomovat jasné paralely mezi dystopií a realitou ve které žije. 

Pro Tima byly inspirací klasické punkové kapely, například Black Flag, později 
začátkem 90. let alternativní skupiny jako Nirvana a další. To ovšem platilo převážně do té 
doby, než objevil chicagskou hardcorovou scénu. Ta na něj měla obrovský vliv. Bylo to právě 
zde, kde prvně slyšel muziku, fungující jako prostředek předání myšlenek a idejí na změnu. 
Hudba v podání místních skupin nevelkých jmen, ale o to silnějších a výbušnějších poselství, 
v něm vyvolala zájem dát se na aktivní cestu. Cítil, že má co říct, s vidinou širokého 
potenciálu tohoto média. 

Kořeny Rise Against spočívaly v undergroundové muzice plné energie se snahou hrát 
a něco změnit. S postupem času si však čím dál více všímají dění ve společnosti kolem sebe. 
Začínají vnímat velké problémy dnešního světa – sociální, environmentální i politické a s 
nimi spojené velké množství ignorovaných témat. Toto vnímání se pak postupně odráží v 
jejich textech. Snaží se naplnit muziku něčím víc, dát jí širší smysl. Rise Against se tak stávají 
prostředkem, který za pomoci muziky překračující veškeré hranice, aktivně poukazuje na 
nepohodlná témata, otvírá opomíjené dialogy a snaží se probudit apatickou společnost. 

Po druhém albu Revolutions Per Minute a třetím Siren Song of the Counter Culture, 
kde je hlavním tématem období života vytváření si vlastní identity, zda být součástí 
mainstreamové kultury či jít proti ní, vychází v roce 2006 zlomová deska The Suffer and The 
Witness. Právě na této desce již Rise Against jasně ukazují, co od svých písní a kariér chtějí. 
Velmi silně zde rezonují problémová témata našeho světa a už název alba evokuje jeho obsah. 
Poukazuje na skutečnost, že z důvodu volného toku informací v naší společnosti, jsme svědky 
velkého množství utrpení: války, chudoba, hlad, ničení životního prostředí. McIlrath vidí 
album jako položenou otázku posluchačům: „Nyní jste toho svědkem. Nemůžete nad tím jen 
zavřít oči. Co se s tím rozhodnete udělat?“ Texty odrážejí nejen celospolečenská témata s 
nastíněnými názory kapely, ale také aktivitu jejích členů ohledně daných témat. Například 
texty Prayer of the Refugee, nebo Ready to Fall, který reprezentuje podporu organizace PETA 
(organizace za práva zvířat). Všichni členové skupiny jsou vegetariány a dlouhodobě tuto 
organizaci aktivně podporují. 

Videoklip k tomuto singlu, obsahující záběry znečišťování životního prostředí a jeho 
dopady, tání ledovců, odlesňování, záběry z velkochovů nebo lovu, byl vůbec prvně zveřejněn 
právě na oficiálních stránkách organizace PETA. Podpora zvířecích práv a životního 
prostředí, ale rozhodně není jedinou aktivitou skupiny. 

Aktivně se účastní například tématu imigrace, kde podporují neziskovou organizaci 
FLORENCE PROJECT pomáhající přistěhovalcům (bezplatné právní služby atd.). Společně 
také podporují „smysluplnou“ imigrační reformu. Dále věnují pozornost lidským právům v 
mnoha jiných směrech – práva žen, svoboda slova, homofobie. Angažují se také například ve 
snaze přivést převážně mladé lidi k volbám. Všem svým aktivitám a mnoha dalším tématům k 
diskuzi přímo věnují sekci na oficiálních stránkách skupiny. 

Rise Against poukazují na lidsko-právní témata, pobízejí posluchače k zamyšlení. V 
kontextu s těmito činnostmi si však silně uvědomují velice tenkou linii, mezi kázáním, ve 
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smyslu tohle je jediná cesta, tak to musí být, a sdílením svých názorů a myšlenek, ve které 
věří. 

Posledním příkladem je singl Make It Stop (September’s Children) z nejnovějšího alba 
Endgame. Píseň společně s videoklipem odráží problematiku homofobie, k níž se skupina 
dostala zcela náhodně – díky dopisu jejich fanynky, která se jim s velkou obavou přiznala, že 
je lesba. Pro Tima to byl tehdy šok. Donutilo ho to podívat se do zrcadla, kdo jsou jako 
kapela. Uvědomil si, že rocková scéna téma homosexuality převážně ignoruje. Nahrávku a 
videoklip poté kromě rozhovorů s fanoušky ovlivnily i tragické události v září 2010, kdy byla 
v USA ve všech titulcích k nalezení zpráva o vlně sebevražd dospívajících homosexuálů kvůli 
šikaně na škole. Rise Against nejen že vystoupili proti ignoranci, ale také se připojili k 
projektu IT GET’S BETTER, který ve videu prezentují. 

Ač mají Rise Against stále jiskru menší undergroundové kapely, stejně tak 
vyprodávají obrovské plochy a promlouvají ke stále většímu a vzdálenějšímu publiku. 
Přestože mnoho lidí v České republice o nich nikdy neslyšelo, dá se nesměle říct, že Rise 
Against jsou jednou z nejvýraznějších punkrockových hudebních skupin jednadvacátého 
století. Již několikrát byla možnost vidět Rise Against u nás na živo, a věřte, že to je obrovský 
zážitek. O dalším koncertu v ČR zatím není rozhodnuto.  

Karel, Lenka a Zeman 

Pavel Hanuš 

„Pojď, půjdeme se podívat na prezidenta,“ řekl Karel Lence. 

„A není to příliš depresivní?“ 

„Bude to stát za to.“ 

Ve skutečnosti se Karel těšil víc na tu tlačenici, protože nebude zbytí a Lenka se k 
němu bude muset pořádně přitisknout. Lenka neví, jak se z toho vykroutit. Vždyť jí politika 
vůbec nezajímá! 

Vteřiny míjejí neskutečně pomalu. Aby to ukončila, tak se Lenka nakonec zeptá: „Tak 
zítra v 9 na Želivského?“ „A nechceš radši na Malostranský?,“ zeptá se Karel. Lenka to má 
blíž, tak souhlasí. Po pár nervózních pohledech se oba rozloučí a Lenka spěchá na poradu. 
Myšlenky na zítřejší setkání jí přetne až její šéf. Nemá toho chlapa ráda, vždycky si 
vzpomene, co všechno ještě nedodělala! 

Karel se pomalu šourá zpátky do svojí kanceláře a v duchu už si všechno pěkně 
plánuje. „P řenos prezidentského slibu a následná vojenská přehlídka? To musí být tlačenice, i 
kdyby tam nikdo nebyl!“ Když už je přede dveřmi své kanceláře, uvědomí si, že je pořád 
pěkně nervózní. Konečně se po půl roce odvážil Lenku někam pozvat! No nic kafe to spraví. 
Z automatu na něj vypadne kelímek hnědé tekutiny, o které se už několik let snaží přesvědčit 
svůj žaludek, že to je káva. Vypito. Hurá do práce. Po chvíli marného soustředění to ale 
vzdává. Místo parabol, hyperbol a elips má před očima úplně jiné křivky. 
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To byla zase porada, myslí si Lenka ještě cestou domů v tramvaji. Neodbytně se jí do 
hlavy vkrádá myšlenka, že na něco zapomněla. No co, asi to nebylo důležitý. Doma má sílu 
už jen na zmáčknutí televizního ovladače. Chvíli na to usne před ještě běžící televizí. 

Lenka se vzbudí až za zvuku famfáry. Co se děje? Velmi rychle se vzpamatovává a na 
obrazovce vidí hlavu státu. To přitáhne její pozornost a na chvíli zaposlouchá: „Já, já, já. 
Moje předpovědi se naplnily. Já jsem nejlepší, všechno vím, všude jsem byl. Amnestie…“ 
Nevěnuje tomu dál pozornost a jde si uvařit ranní kafe. Třeba si konečně vzpomene, co to 
chtěla udělat. Hrnek od kafe už je skoro prázdný a v tom ta myšlenka přijde. Vždyť se má jít 
podívat na pana Prezidenta! 

Rychlým pohledem na hodinky zjišťuje, že má asi tak půl hodiny aby stihla sraz s 
Karlem. Ve stresu hodí do kabelky dvě svíčky, oblíkne si černé šaty, nanese trochu pudřenky 
a hurá na Malostranskou. 

Všude jsou davy lidí. Po chvíli se objeví i Karel. Evidentně ve výborné náladě. Už se 
těší. Krátce se přivítají.“Tak pojďme, ať nás všichni nepředběhnou!“ Vezme Lenku za ruku a 
chce vykročit směrem k hradu. 

„Kam jdeš? Neměli bychom spíš do metra?“ 

„Vždyť ta přehlídka je tady na hradě.“ 

„Jaká přehlídka, já myslela, že se chceš jít podívat na pana Prezidenta. 

„Vždyť jo! Dneska složí přísahu.“ 

„Vždyť už je mrtvej!“ 

„Co Zeman je mrtvej?“ 

V tu chvíli to Lence všechno dochází. 

Bere Karla za ruku a vyrazí k metru. 

„To jsi měl říct hned, že jsi chtěl na Zemana. Není prezident jako Prezident přece.“ 

To už ale Karel skoro nevnímá a bere Lenku kolem pasu. Vždyť jemu bylo vlastně od 
začátku jedno, kdo tam sedí. 
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