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Abstract 

The principal aim of this paper is to define Kyrgyz music in Kyrgyzstan ethnomusicology in 
order to assess whether the traditional Kyrgyz music has an essential impact on the identity of 
the Kyrgyz people and, if so, how does this impact manifest itself. In order to assess the 
impacts during research, the author was concerned with the influence of urbanization, 
globalization on processes related to music, the preference of either traditional or modern 
music, and how music is perceived in a cross-generational perspective. Furthermore, the 
thesis focuses on related phenomena including folk music instruments of the Kyrgyz or the 
Kyrgyz storytellers and musicians, who call themselves aqyns and manaschi. Additionally, 
the relationship of the national pride and music or the most common forms of music 
education of children and adolescents and its financial and spatial availability are being 
explored and scrutinized. The unifying theme of this thesis is music in everyday life of the 
Kyrgyz. The analytical part of this research mainly draws on the results of the author’s 
month-long field research from 2018 which took place in various diverse regions of 
Kyrgyzstan. The research includes a questionnaire, overt participant observation, and semi-
structured interviews. 
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Úvod 

Hlavním cílem této studie je etnomuzikologicky definovat kyrgyzskou hudbu v Kyrgyzstánu 

a zjistit, zda má tradiční kyrgyzská hudba zásadní vliv na identitu Kyrgyzů, případně jak se 

projevuje. Prostřednictvím tématu, které budí mnohem menší vášně než například politika, lze 
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popsat množství dalších zajímavých okruhů. Jaký je vliv globalizace na kyrgyzskou hudbu? 

Upřednostňují místní spíše kyrgyzské nebo ruské autory? A jakou hudbu považují vlastně 

Kyrgyzové za tradiční? Na tyto a mnohé další otázky dává studie odpovědi.  

Výzkumné podcíle se věnují vlivu urbanizace a globalizace na procesy spojené s 

hudbou, preferenci tradiční či moderní hudby a tomu, jak je hudba vnímána napříč 

generacemi. Studie se zabývá i souvisejícími fenomény, např. kyrgyzskými národními 

hudebními nástroji či vypravěči a muzikanty, kteří se nazývají akyni a manasči. V neposlední 

řadě dochází ke zkoumání vztahu národní hrdosti a hudby, či ke zjištění nejčastější formy 

hudebního vzdělání dětí a mládeže a její finanční i distanční dostupnosti. Pojícím tématem 

studie je hudba v každodennosti Kyrgyzů. Praktická část studie vychází zejména z výsledků 

vlastního měsíčního terénního výzkumu v roce 2018, který probíhal v několika rozdílných 

oblastech Kyrgyzstánu. Výzkum byl tvořen dotazníkovým šetřením, zúčastněným zjevným 

pozorováním a polostrukturovanými rozhovory. 

„To, co nás k hudbě neustále přitahuje, je její vysoká komunikační hodnota. Je 

dokonce vyšší než u lidského jazyka. Neboť díky hudbě můžeme vyjádřit, či vyvolat pocity, 

nálady a představy takovými způsoby, jež jsou pro jazykové a výtvarné možnosti 

nedostupné.“1 

 

Hlavním cílem studie je dát odpověď na výzkumnou otázku a podotázky: 

Má tradiční kyrgyzská hudba zásadní vliv na identitu Kyrgyzů? 

1. Jaké jsou regionální zvláštnosti kyrgyzské hudby? 

2. Tvoří skupina městského a vesnického obyvatelstva Kyrgyzstánu 

z etnomuzikologického hlediska homogenní celek? 

3. Jaký vliv má globalizace a urbanizace na tradiční kyrgyzskou hudbu? 

4. Jaký systém hudebního vzdělávání funguje v Kyrgyzstánu? 

Metodologie 

Studie vychází především z výsledků střednědobého terénního výzkumu a materiálu 

získaného z lokality středoasijské republiky Kyrgyzstán. Důraz byl kladen na kvalitativní 

metody navazující na sekundární data z internetových zdrojů, tištěné literatury a statistických 

dat. Pro tuto studii byly použity jak primární, tak sekundární zdroje dat. Primárními zdroji dat 

se rozumí výsledky vlastního terénního výzkumu v dané lokalitě. Střednědobý výzkum byl 

                                                 
1 JUSTOŇ, Zdeněk. Hudba přírodních národů. Liberec: Dauphin, 1996. ISBN 80-901842-4-3., s. 14. 
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proveden v červnu roku 2018 na území Kyrgyzstánu a trval přesně jeden měsíc. Zatímco 

kvalitativní, nestandardizovanou použitou technikou jsou nestandardizované rozhovory 

s respondenty a zúčastněné, skryté i zjevné pozorování, kvantitativní použitou technikou jsou 

polostandardizované dotazníky. Získávání respondentů probíhalo technikou sněhové koule2, 

za vydatného přispění místních průvodců.  

Dotazník byl předem vyhotoven v české verzi a následně rodilými mluvčími přeložen 

jak do ruské, tak do kyrgyzské verze, pro nejvyšší komfort respondentů. Téměř všechny 

dotazníky byly respondenty vyplněny přímo během terénního výzkumu, písemně (66). Zhruba 

20 % dotazníků bylo vyplněno pomocí techniky sněhové koule tak, že se jeden z respondentů 

nabídl, že jeho přátelé či rodina mohou dotazníky vyplnit také, a donesl je na místo určení 

během několika následujících dní. Menšina dotazníků (v řádu jednotek) byla vyplněna 

elektronicky během výzkumu v Kyrgyzstánu pomocí techniky sněhové koule. Otázky byly 

jak uzavřené, tak polootevřené. Pro omezené množství získaných dotazníků3 je nelze 

považovat za plošně aplikovatelné a validní. Z důvodu množství otevřených otázek však 

slouží k ucelenému přiblížení situace v místě a čase.  

Nedílnou součástí výzkumu bylo pozorování, ze kterého byl vypracován každodenní 

výzkumný deník. Ve většině případů šlo o zjevné zúčastněné pozorování, tedy výzkumník 

participuje na každodenním životě lidí, které pozoruje, a ti jsou si vědomi toho, že výzkumník 

není přirozeným členem jejich kolektivu.  

Lokace terénního výzkumu 

Lokace terénního výzkumu byly vybrány tak, aby se zajistila co nejvyšší míra zachycení 

variability celého Kyrgyzstánu. Byl kladen důraz pro zaznamenání situace jak na venkově, tak 

v největších sídelních centrech jako je hlavní město Biškek a „hlavní město jihu“, Oš. 

Z časových důvodů nedošlo k porovnání všech regionů Kyrgyzstánu, ale pouze vybraných, 

které se svým charakterem liší od ostatních a mají z hlediska výzkumu zajímavější výpovědní 

hodnotu. Primární místa sběru dat pro výzkum je hlavní město Biškek (bezkonkurenčně 

nejlidnatější město, s cca devíti sty tisíci obyvateli), Oš (druhé největší město s cca. dvěma 

sty tisíci obyvateli) a severovýchodní město Karakol (čtvrté největší město se zhruba 

sedmdesáti tisíci obyvateli. Tato tři centra tedy tvoří základ pro vzájemnou komparaci. Nejsou 

uvedeny všechny lokality, jelikož mnoho respondentů nebylo přímo residenty daných měst či 

                                                 
2 Jedná se též o tzv. řetězový či referenční výběr, během kterého je nový vzorek nominován respondenty, kteří 

sami již ve výběrovém vzorku jsou. 
3 Celkové číslo alespoň částečně vyplněných dotazníků je 66.  
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oblastí, nebo pouze uvedli, že jsou z vesnice, kterou už ale dále nespecifikovali. Mnoho 

respondentů se také do měst přestěhovalo, ale svůj původ vidí mimo město. Velký počet 

respondentů byl osloven během cest po Kyrgyzstánu také mimo hlavní vyznačená centra 

výzkumu (Batken, Sary-Čelek a další nespecifikované vesnické oblasti). 

Polostrukturované rozhovory 

Polostrukturované rozhovory probíhaly primárně s narátory, kteří ovládají anglický jazyk, u 

ostatních pak v doprovodu překladatele z ruštiny či kyrgyzštiny.  

Z důvodu neochoty narátorů pořizovat z rozhovorů video- nebo audiozáznam jsou 

veškeré získané informace zaznamenány ve výzkumném deníku. Poznámky byly zapisovány 

během či bezprostředně po skončení rozhovoru. V jednom případě narátor rovnou uvedl, že 

zcela odmítá, aby rozhovor s ním byl pro práci použit, i pod pseudonymem. 

Zhruba polovina respondentů má probíhající či dokončené vysokoškolské vzdělání. 

Tento jev lze připisovat enormnímu zvýšení počtu vysokých škol, jak soukromých, tak 

veřejných. Jako v mnoha jiných zemích bývalého východního bloku, resp. Sovětského svazu, 

k tomuto jevu docházelo či dále dochází po přechodu na tržní ekonomiku. Na místě je 

zdůraznit, že vyšší počet vysokých škol nutně neznamená nárůst vzdělanosti, často je to spíše 

naopak a vedete k všeobecné devalvaci vysokoškolského vzdělání. Nejmarkantnější je tato 

situace v Biškeku, kde je v roce 2019 celkem 49 vysokých škol. V celém Kyrgyzstánu je 

v roce 2019 dohromady 64 vysokých škol4. V roce vyhlášení nezávislosti, tedy 1991 jich bylo 

pouze 12. V roce 2019 pak 45 %–55 % středoškolsky vzdělaných obyvatel pokračovalo ve 

vysokoškolském studiu. Kromě počtu vysokých škol se zvýšil i počet vysokoškolských 

studentů, v akademickém roce 2018/2019 na zhruba 223 tisíc.5 

Stručná charakteristika a historie Kyrgyzstánu 

Kyrgyzstán je hornatou zemí regionu Střední Asie, hospodářsky orientovanou nejvíce na 

primér (hlavně těžba nerostů a zemědělství). Jde o parlamentní republiku, v jejímž čele 

dochází k poměrně častým mimořádným změnám vládní garnitury. Nezávislost na Sovětském 

svazu získal Kyrgyzstán v roce 1991. Po rychlé implementaci tržních reforem se stal 

                                                 
4 KANTORO, Aigul. Does the Large Number of Universities in Kyrgyzstan Reflect the Quality of Higher 

Education? Central Asian Bureau for Analytical Reporting [online]. 2019 [cit. 2019-10-26]. Dostupné z: 
https://cabar.asia/en/is-the-large-number-of-universities-in-kyrgyzstan-reflect-the-quality-of-higher-
education/ 

5 Education and Culture: Dynamic tables. [online] National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic, 2019. 
[cit. 2019-10-26]. Dostupné z: http://www.stat.kg/ru/statistics/obrazovanie/ 
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Kyrgyzstán první zemí náležící do SNS6, která v roce 1998 vstoupila do WTO. V zemi je 

státním jazykem kyrgyzština a oficiálním jazykem ruština, oba jazyky jsou si rovnocenné. 

V roce 2019 v Kyrgyzstánu žije cca. 6,4 mil. obyvatel. Většinu obyvatelstva tvoří Kyrgyzové 

(73,3 %) následovaní Uzbeky (14,7 %) a Rusy (5,6 %)7. 

 

Kyrgyzské obyvatelstvo se historicky zabývalo pastevectvím na úrodných pastvinách a 

žilo kočovným životem. Na začátku 18. století na území dnešních středoasijských republik 

vznikl Kokandský chanát. Kokandský chanát postupně prochází krizí v důsledku vnitřní 

nestability, kdy eskalují různé bojůvky, ale i povstání. Od poloviny 19. století v oblasti 

Střední Asie začíná působit nový hráč, carské Rusko. Mnoho rodů z bezpečnostních důvodů 

postupně samo žádalo ruského cara o poddanství, a tak v 60. letech 19. století ovládalo Rusko 

již většinu Kokandského chanátu. Zbytek území, který nepřešel pod ruskou správu 

dobrovolně, byl definitivně dobyt roku 18768. Rodové a kmenové uspořádání si v určitých 

oblastech uchovalo svůj vliv dokonce i během éry Sovětského svazu. 

Sovětské období se nese jak v duchu velké modernizace, tak násilné kolektivizace a 

kulturních reforem. Od roku 1936 do roku 1991 existovala na území dnešního Kyrgyzstánu 

Kyrgyzská sovětská socialistická republika. Ruské obyvatelstvo v něm tvořilo elitu, a to 

zejména politickou. Teprve po roce 2000 získalo kyrgyzské obyvatelstvo v Kyrgyzstánu 

většinu, vlivem odlivu ruského obyvatelstva. V postsovětské éře je znatelný důraz na hledání 

národní identity. Proces se dá do jisté míry přirovnat k procesu národního obrození. 

Jednoznačně největším hrdinou je Manas, bájný sjednotitel Kyrgyzů9. 

Kyrgyzská hudba 

Hudba v Kyrgyzstánu a její tradice úzce souvisí s původně kočovným způsobem života 

kyrgyzských obyvatel. Různé písně a zkazky se spolu s částmi eposu Manas předávaly 

z generace na generaci. V pozdějším období dějin Kyrgyzstánu, za období carského a 

sovětského Ruska, je zásadní ruský vliv na kyrgyzskou hudbu, zejména působení nových 

žánrů, ale i vážné hudby. Vliv Sovětského svazu je dodnes patrný zejména na střední a starší 

                                                 
6 SNS – Společenství nezávislých států zahrnuje 9 z 15 bývalých svazových republik SSSR. 
7 Kyrgyzstán: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled. Bussinesinfo.cz [online]. Praha: 

CzechTrade, 2019, 24. 5. 2019. Dostupné z: https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/kyrgyzstan-zakladni-
charakteristika-teritoria-17623.html, [cit. 2019-10-11]. 

8 KOKAISL, Petr a Amirbek USMANOV. Dějiny Kyrgyzstánu očima pamětníků: 1917-1938. Praha: Nostalgie, 
2012. ISBN 978-80-905365-0-0. 

9 KOKAISL, Petr et al. Kyrgyzstán a Kyrgyzové: Kyrgyzstan i kyrgyzy. V Plzni: Západočeská univerzita, 2008. 
ISBN 978-80-7043-772-8. 
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generaci, která si mnohdy pamatuje např. sovětský hudební hit z roku 1973 od skupiny 

Samocvěty Moje adresa je Sovětský svaz10. 

V Kyrgyzstánu existuje celá řada jedinečných hudebních nástrojů, původních či těch, 

které mají své kořeny v jiných státech Střední Asie. Jmenovitě např. kyl kyjak (strunný 

nástroj, na který se hraje lukem, mnohdy i ze hřbetu koně, v Kazachstánu zvaný kobyz), 

sybyzgy (kazašská či kyrgyzská flétna, která je spíše sólovým nástrojem), čopo čor (hliněná 

malá flétna z jižního Kyrgyzstánu, která byla používána v hustých lesích jako signalizační, 

často používaná jako dětská hračka) nebo brumle (jeden z nejstarších nástrojů s nejasným, 

nejspíše asijským původem, patřící do kategorie idiofonů). Jednoznačně největší prestiži se 

dodnes těší tradiční kyrgyzský strunný nástroj komuz, o kterém bude řeč v následující části. 

Dále dojde k popisu a vysvětlení rozdílů dvou profesí úzce spjatých s hudbou – akynů a 

manasči.  

 

Komuz. Když se řekne kyrgyzská hudba, asi nejvíc signifikantní je hudební nástroj zvaný 

komuz. V Kyrgyzstánu samozřejmě existuje celá řada tradičních hudebních nástrojů, kterým 

by mohl být věnován adekvátní prostor. Drtivá většina respondentů však identifikovala právě 

komuz jako to, co je napadne, když se řekne tradiční kyrgyzská hudba a spojovala ho i 

s určitou mírou národní hrdosti. Dokladem je například to, že během Světových nomádských 

her11 2016 v kyrgyzském městě Čolpon-Ata byla provedena skladba Maš Botoj jedním 

tisícem hráčů na komuz, kteří hráli dohromady pod širým nebem.  

Jde o dřevěný třístrunný nástroj, jehož hlava a krk jsou vyrobeny z jednoho kusu. 

Komuz může být vyhotoven od té nejjednodušší podoby, která zcela postrádá zdobení až po 

cenné umělecké dílo. Používá se jednak jako doprovodný nástroj (např. ke zpěvu či 

v ansámblovém hraní) nebo jako nástroj sólový. Způsob hry je velmi všestranný, schopný 

hráč na komuz dokáže vystoupení spojit s efektní vizuální podívanou, různě si ho přehazovat 

a vytvořit z něj i perkusní doprovod. Komuzči, jak se může nazývat hráč na komuz, hraje 

většinou vsedě, výjimečně vestoje. 

 

Existuje množství legend, které se zaobírají vznikem komuzu – jedna z nich říká, že 

komuz byl poprvé vyroben dávným lovcem Kambarem, který se stal také prvním komuzči. 

Často bývá vyroben z meruňkového dřeva, občas z ořechu. Do 20. století se používala místo 

                                                 
10 V refrénu je kladen důraz na jednotnost sovětského národa – moje adresa není dům ani ulice, moje adresa je 

Sovětský svaz. Píseň ke shlédnutí zde: https://www.youtube.com/watch?v=3CeBtpC4eds 
11 Světové nomádské hry se konají od roku 2014 jednou za dva roky, zejména státy Střední Asie v nich soutěží 

v tradičních sportovních hrách tohoto regionu. Součástí her je i bohatý kulturní program. 
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strun ovčí střeva, později se přešlo k průmyslově vyráběným kovovým strunám12. Velikost 

komuzu záleží na individuální lokální tradici nebo na tvůrci, většinou se však pohybuje 

v rozmezí: délka nástroje 85-90 cm a šířka 20 cm. Komuz byl vyobrazen i na bankovce 

s nominální hodnotou jeden som, z roku 1999, spolu s významným kyrgyzským skladatelem 

Abdylasem Maldybayevem. 

 

Dnes je hra na komuz vyučována ve všech 87 státních hudebních školách. Spolu 

s moderním stylem výuky se stejně tak znovuobjevují staré metody výuky ve vztahu mistr-

učeň. Kolem každého významného hráče na komuz, který dosáhl určitého mistrovství, se 

vytvoří určitý počet učedníků. Mistr nevysvětluje pouze technickou stránku hry, ale klade 

důraz i na sdělení původu a významu jednotlivých písní a ukáže rozdíl v interpretaci 

jednotlivých písní podle různých mistrů13. 

 

Akyn. Důležitá jsou v tomto ohledu dvě jména, totiž akyn a manasči. Pojďme si nejprve 

představit prvního z nich. Akyn je lidový hudebník, jehož vystoupení má spíše charakter 

koncertu, který může být do značné míry založen i na vlastní písňové tvorbě. Akyni cestují, 

hrají na různých místech a jejich vystoupení mohou mít do značené míry i politický charakter. 

V předsovětské éře také jejich díla odrážela stav společnosti, lidské myšlenky a emoce, a byli 

do značné míry hlasem společnosti. Hlavním rozdílem mezi akynem a manasči je to, že 

manasči během svého vystoupení předávají pouze pasáže z eposu Manas. Akyn má mnohem 

širší pole působnosti a píše a předvádí své vlastní písně a básně. 

                                                 
12 Stringed instruments. [online]. Wisco, 2007 [cit. 2019-10-19]. Dostupné z: 

https://www.kyrgyzjer.com/en/kg/section27/section253/3207.html 
13 Komuz teaching methods in formal and informal systems in kyrgyzstan. Intangible Cultural Heritage Courier 

of Asia and the Pacific [online]. 95 Seohak-ro, Wansan-gu, Jeonju, Jeollabuk-do 55101 Republic of Korea: 
ICHCAP, (Volume 33) [cit. 2019-10-20]. Dostupné z: https://ichcourier.ichcap.org/article/komuz-teaching-
methods-in-formal-and-informal-systems-in-kyrgyzstan/ 
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Bezesporu nejznámějším kyrgyzským akynem je Toktogul Satylganov. Je po něm 

pojmenováno město Toktogul na západě země a o jeho důležitosti svědčí to, že je vyobrazen 

na bankovce s nominální hodnotou sto somů. Slavný akyn, známý prostě jako Toktogul, byl 

ve dvanácti letech poslán do služeb místního krutého baje (feudála), což do velké míry 

ovlivnilo jeho budoucí tvorbu14. Jeho tvorba byla protestem proti bezděčné existenci a absenci 

práv. Proslaven je tvorbou mnoha satirických, filosofických a lyrických písní, které jsou 

v Kyrgyzstánu dodnes známy. Po Toktogulově účasti v Andižanské rebelii v roce 1898 byl 

nejprve odsouzen k smrti, ale později byl rozsudek zmírněn k sedmi letům vyhnanství na 

Sibiři. Tam potkal Toktogul mnoho ruských revolucionářů, kteří byli odsouzeni ke stejnému 

osudu, což velmi inspirovalo jeho tvorbu. S pomocí ruských přátel se mu podařilo uprchnout 

a navrátit se zpět do vlasti, což bylo další velké téma jeho písní. V mnoha z nich předpověděl 

pád carského Ruska. V pozdějších letech se ukázal jako bojovník za práva chudých, 

pracujících a vítal Říjnovou revoluci. Toho později využila sovětská propaganda zejména 

v interpretaci jeho předsovětské tvorby, která byla identifikována jako popis třídního boje 

navzdory tomu, že moderní interpretace se přiklání spíše k inspiraci klanovou rivalitou15. 

 

Manas a manasči. Manasči jsou profesionální interpreti, kteří se zaměřují na předávání 

příběhů z nejvýznamnějšího kyrgyzského eposu Manas. Vyprávění příběhu z eposu probíhá 

formou recitativu16 a to zásadně a capella. Příběhy předávali manasči pouze orálně, nikdo nic 

nezapisoval. Celé umění je samozřejmě spjato i s určitou mírou improvizace. Samotný proces 

učení není příliš jasný. Manasči tvrdí, že nedochází k žádnému memorování příběhů, ale spíše 

mají vidiny, během kterých příběhy Manase sami prožijí. Hrdinové eposu přijdou za 

manasčim a dají mu své požehnání šířit tyto epické příběhy dále mezi obyvatele. Tyto živé 

                                                 
14 Toktogul Satilganov (1864 – 1933). Kyrgyzmusic.com [online]. Frequency Glide, 2002 [cit. 2019-10-19]. 

Dostupné z: http://www.kyrgyzmusic.com/satilganov.html 
15 Toktogul Satylganov (1864 – 1933). Kyrgyzjer.com [online]. Wisco, 2007 [cit. 2019-10-19]. Dostupné z: 

https://www.kyrgyzjer.com/en/kg/section27/section253/3207.html 
16 Jedná se o styl zpěvu, při kterém interpret imituje běžnou mluvu, objevuje se hojně např. v operách.  
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sny či vidiny se mohou odehrávat například i během nemocí. Manasči se těší všeobecné úctě a 

mohou se během recitace dostat i do transu17. Nasnadě je paralela s rituály přírodních národů: 

„Mnohé z těchto recitací jsou samy o sobě hudební formou, jiné jsou nemyslitelné bez 

hudebního doprovodu za sólového nebo chórového zpěvu a v mnoha případech jsou 

obrovským divadelním představením, jehož choreografie předčí všechno, co si my – tvůrci i 

spotřebitelé – pod tím dovedeme představit.“18 

Umění být dobrým manasči se často trénuje již od útlého dětství. Nejmladším manasči 

může být i pět let. O vlivu rytmu a melodie na lidský hlas zmiňuje Zdeněk Justoň následovně:  

„I když souhlasíme s tím, že pohyb a zvuk byly u samého zrodu hudby, že pohybová 

projekce musela být nezbytným impulsem k tvorbě zvukových efektů, musíme uznat, že 

artikulovaný jazyk mohl ovlivnit následný vývoj hudby. Vždyť rytmus a melodie vlastního 

lidského slova mohly vést přímo k hudebnímu ztvárnění.“19 

Samotný epos Manas, který je například dvacetkrát delší než Homérova Odyssea, a 

tvoří ho na 500 000 řádků20 (pozn.: údaje se značně liší, lze dohledat i zmínky o jednom 

milionu řádků), líčí sjednocení kyrgyzského lidu, boj s mnoha nepřáteli (např. Číňany) a 

kyrgyzskou cestu za svobodou. Hlavní roli v něm má bájný hrdina Manas, který bojuje jak 

s reálnými, tak mytickými nepřáteli. Epos je od roku 2013 zapsán do seznamu mistrovských 

děl ústního a nehmotného dědictví lidstva UNESCO. Kromě jiného epos líčí i výjevy ze 

všedního života, kyrgyzské tradice, zvyklosti nebo festivaly. Manas je tak cenným 

historickým exkurzem do kyrgyzské minulosti21. Navzdory tomu, že epos je přes tisíc let 

starý, do psané formy byl převeden až v 19. století. Nejvíce podle slavného manasči 

Sajakbajeva Karalajeva, kterého můžeme nalézt na pětisetsomové bankovce. 

                                                 
17 Manaschi 
Kyrgyzfilms 1965, dir. Bolotbek Shamshiev (Mанасчи кыргызфильм 1965, реж. Болотбек Шамшиев). 

Youtube [online]. 10. 1. 2017 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: 
https://www.youtube.com/watch?v=kXjB5gGKdCs kanál uživatele Paolo Dillies. 

18 JUSTOŇ, Zdeněk. Hudba přírodních národů. Liberec: Dauphin, 1996. ISBN 80-901842-4-3., s. 14 
19 JUSTOŇ, Zdeněk. Hudba přírodních národů. Liberec: Dauphin, 1996. ISBN 80-901842-4-3., s. 14 
20 The Manas epos. Bars International [online]. 72000 Sadyrbaev Str, 28a, Bishkek, Kyrgyz Republic: 

Adicom.kg, 2019 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http://bars.kg/the-manas-epos/ 
21 Epic of Manas as national identity of kyrgyz people. Intangible Cultural Heritage Courier of Asia and the 

Pacific. [online] 95 Seohak-ro, Wansan-gu, Jeonju, Jeollabuk-do 55101 Republic of Korea: ICHCAP, 
(Volume 22) [cit. 2019-10-20]. Dostupné z: https://ichcourier.ichcap.org/article/epic-of-manas-as-national-
identity-of-kyrgyz-people/ 
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Manas byl chrabrým vzorem hrdosti, patriotismu a upřímnosti, jde o vysoce váženou 

morální autoritu. Ačkoliv v Kyrgyzstánu je po něm pojmenováno mnoho míst, ulic a má 

mnoho soch, nejsou přesvědčivé důkazy, že tato postava skutečně existovala. V kyrgyzském 

prostředí lze do značné míry hovořit o obsesi Manasem. Největší letiště v zemi, v hlavním 

městě Biškeku, nese název Manas International Airport a operují na něm mj. aerolinky Air 

Manas… Manas je dodnes synonymem národní identity. 

Kvalitativní syntéza výsledků dotazníkového šetření 

V následujících oddílech jsou otázky rozděleny do příslušných sekcí, které reflektují původní 

zadání výzkumných otázek a podotázek. Jsou zde komplexně vyhodnoceny a interpretovány a 

stěžejní závěry jsou shrnuty v jednotlivých resumé na konci každé části. 

Hudba v každodennosti Kyrgyzů 

Na dotaz, jaký vliv má hudba v každodennosti Kyrgyzů odpověděla drtivá většina 

respondentů tím, že zastává buď zcela zásadní, nebo zásadní postavení v jejich životě. Zcela 

zásadní přitom znamená, že jsou díky ní např. šťastní, jde o profesionální hudebníky, mají s ní 

spojeny vzpomínky na dětství nebo je to pro ně důležitá součást obřadů atd. Zásadní je to, že 

hudbu rádi poslouchají, vždy když je to možné nebo rádi chodí na koncerty či hudební 

vystoupení nebo s ní mají spojené hezké momenty. Pouze zhruba pětina tázaných otázku 

vynechala nebo uvedla, že nevnímá zásadní roli hudby v jejich životě.  

Vesměs totožný, velmi vysoký počet respondentů (zhruba čtyři pětiny, jako v první 

otázce) uvedl, že poslouchá hudbu při každodenních činnostech. Zbytek odpověděl tak, že 

hudbu při každodenních činnostech naopak neposlouchá a několik jedinců otázku vynechalo. 

Takový výsledek můžeme připisovat rozmachu moderních technologií, díky kterému je 

dostupnost hudby prakticky neomezená. Zatímco dříve byli posluchači odkázáni na kočovné 

manasči nebo akyny, dnes mohou často online vyhledávat své oblíbené interprety. 

„Hudbu poslouchám každý den v práci, se studenty, které učím na housle.“ 

(pedagožka konzervatoře, 60 let, Biškek) 
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Při zjišťování okolností poslechu hudby v každodennosti Kyrgyzů už tak 

jednoznačných výsledků dosaženo nebylo. Přesto lze říct, že majoritní podíl respondentů se 

shodl v tom, že hudbu poslouchá buď vždy a všude nebo kdykoliv během volného času. Je to 

často spojeno s emocemi, které mohou být jak pozitivní, tak negativní. Další možností, kdy 

poslouchat hudbu je během cestování, zejména v autě nebo při domácích pracích.  

„Hudbu poslouchám při odpočinku, pro inspiraci a motivaci.“ (chlapec z Karakolu, 

17 let) 

Další otázka se týkala nejdůležitější písně. Odpovědi byly vysoce diverzifikované a 

často se shodovaly pouze v jednom – na písni od Mirbeka Atabekova s názvem Muras22 (lze 

volně přeložit jako dědictví). Na serveru YouTube má videoklip, jehož premiéra proběhla 

v roce 2018, po jednom roce zhruba 7,7 milionu shlédnutí. Videoklip sklízí množství 

pozitivní kritiky zejména důsledkem kvalitního zpracování animovaného videa dvěma 

mladými umělci Šahnazarem Borbojevem a Tilekem Asekovem. Tvůrčí duo si jako inspiraci 

vybralo epos Manas, kyrgyzské filmy a dílo Čingize Ajtmatova, slavného kyrgyzského 

spisovatele a představitele magického realismu. 

„Kontaktoval nás manažer Mirbeka Atabekova a nabídl nám možnost vytvořit pro něj 

videoklip. My jsme samozřejmě souhlasili. Pracoval jsem se svým kamarádem Tilekem. 

Udělali jsme to nejlepší, co bylo v našich silách, a doufáme, že naše budoucí tvorba bude mít 

podobný mediální dopad,“ dodává jeden z tvůrčí dvojice, Šahnazar Borbojev23. 

Tento na kyrgyzské poměry velký úspěch lze interpretovat mnoha proměnnými a 

nejspíš jde o souhru více činitelů. Jednak je to kvalitní hudba oblíbeného kyrgyzského 

interpreta, dále jde o vlastenecké video zobrazující mnoho odkazů na kyrgyzskou historii a 

tradice. Vidíme kyrgyzskou vlajku, jurty, koně, či orly. Videoklip aspiruje na mezinárodní 

rozšíření už tím, že úvodní část videa s informacemi o interpretech je napsaná latinkou24. 

Forma videa je velmi dynamická. Časté jsou výjevy z bitev, na konci videoklipu je dlouhý 

záběr na koně běžícího tryskem kyrgyzskými horami a celé video končí siluetou kyrgyzských 

hor v komuzu. 

„Když zpěvák zpívá o naší zemi, motivuje mne to něco pro naši zem udělat.“ (muž 

z Oše, 22 let) 

                                                 
22 Odkaz na shlédnutí videa s anglickými titulky je: https://www.youtube.com/watch?v=7ALPIons9NU 
23 Two students depict Kyrgyz heritage in animated music video. [online] AKIpress. [cit. 2019-10-26]. Dostupné 

z: https://m.akipress.com/video:816/ 
24 Kyrgyzština je západoturkický jazyk (konkrétně kypčacká větev), jehož forma zápisu prošla mnoha změnami. 

Nejprve se zapisovala starými tureckými runami, pak arabským písmem, za éry SSSR na krátký čas latinkou 
a nakonec cyrilicí. Přestože existují úvahy o návratu k latince, nezdá se příliš pravděpodobné, že by se takové 
změny začaly dít v nejbližším horizontu. 
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Předposlední otázka z kategorie hudba v každodennosti Kyrgyzů se týkala toho, jak 

přímo ovlivňuje kyrgyzská hudba život Kyrgyzů. Dvě třetiny respondentů se k této otázce 

postavily tak, že hudba kladně ovlivňuje jejich život, a to v různé míře. Od stručných 

odpovědí, že má dobrý vliv až po ty, že s poslechem hudby cítí respondent hrdost na svůj 

národ nebo že se rozpomínají na své dětství. Velmi často byl hudbě přisuzován uklidňující 

efekt nebo možnost rozpomenout se na dětství. Je to dokladem toho, že hudba má velmi často 

asociační vliv na důležité životní etapy, které během ní nastaly. Jedním ze zajímavých 

přirovnání bylo to, že hudba ovlivňuje život pozitivně, jako barva kreslení. Zbylá třetina 

otázku buď vynechala či odpověděla, že neovlivňuje. 

„Hudba ulevuje od stresu, únavy a přidává víc vzpomínek o minulosti.“ (žena z 

Biškeku, 46 let) 

V rámci studia hudební každodennosti se nabízí otázka, zda a při jakých příležitostech 

Kyrgyzové aktivně provozují hudbu (zpěvem či hrou na nástroje). Zde byly odpovědi 

vyrovnané. Polovina respondentů odpověděla že na žádný nástroj nehraje ani nezpívá, druhá 

polovina byla však v této oblasti velmi aktivní. Určitá část cvičí aktivně denně, jelikož hudbu 

studují na profesionální úrovni (např. učitelé na hudebních školách a konzervatořích). S tím 

souvisí hraní např. na svatbách nebo během svátků. Zbytek si rád zpívá sám pro sebe, podle 

nálady a času. Překvapivých výsledků tak v této kategorii nebylo dosaženo, pouze počet 

aktivních muzikantů amatérů či profesionálů byl překvapivě vysoký. Lze to přisuzovat 

popularitě tradičních kyrgyzských nástrojů a hudbě vůbec.  

 

Resumé. Přesvědčivá většina respondentů považuje hudbu za součást každodenního života a 

hodnotí pozitivně její vliv na svůj život. Velká část z nich hudbu sama aktivně provozuje, ať 

už na profesionální či amatérské úrovni. Okolnosti poslechu hudby se nijak zásadně neliší od 

těch v našich evropských podmínkách25, patří k nim každodenní činnosti a často je spojena 

s emočními prožitky či cestováním. Mezi jednu z nejoblíbenějších písní současnosti patří 

píseň Muras, která oslavuje kyrgyzský odkaz k historii, přírodě a heroickým činům Kyrgyzů.  

                                                 
25 Forma poslechu je různorodá, stejně jako v Kyrgyzstánu někteří potřebují na poslech hudby vyhrazený čas, 

jiní ji mají jako podkres během všedních činností. Hudební historik a profesor z Yaleovy univerzity Craig 
Wright k tomu říká: „Poslouchání hudby není pouze aktivita, jejímž cílem je relaxace. Hudba by měla být 
konzumována aktivně a měla by být činností za odměnu.“ (Zdroj: Jak poslouchat hudbu? Naučí vás to online 
kurz Yaleovy univerzity. Rádio Wave [online]. 2017 [cit. 2019-11-23]. Dostupné z: 
https://wave.rozhlas.cz/jak-poslouchat-hudbu-nauci-vas-online-kurz-yaleovy-univerzity-5981900).  
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Vliv hudby na národní hrdost Kyrgyzů 

Druhá kapitola se věnuje zejména hlavní výzkumné otázce, totiž vlivu tradiční kyrgyzské 

hudby na identitu Kyrgyzů. Jelikož některé otázky výzkumu se přímo týkaly pocitu národní 

hrdosti Kyrgyzů ve spojitosti s hudbou a jiné se tohoto tématu dotýkaly okrajově, došlo 

k vytvoření samostatné podkapitoly. Kyrgyzská hudba často vyvolává v Kyrgyzech 

vlastenecké asociace. Při otázce, co respondenty napadne, když se řekne kyrgyzská hudba, 

jasně vede jako společný jmenovatel komuz, který se vybaví na prvním místě celé třetině 

respondentů. Polovinu dotazovaných potom spojuje pocit národní hrdosti. Zajímavostí je, jak 

často se najednou hovoří o mém či našem národu, mojí zemi atd., což umocňuje blízký až 

niterní vztah s Kyrgyzstánem. Další asociační kategorie jsou kyrgyzská příroda (zejména 

hory), folklor a historie. 

Pokud jde o upřednostňování domácí hudební scény před zahraniční, kladně se k této 

otázce vyjádřila nadpoloviční většina respondentů. Pětině lidí, zejména z měst, na původu 

písní nesejde, další pětina, opět z města, neupřednostňuje kyrgyzskou hudbu před zahraniční. 

Zbytek se nevyjádřil.  

Související otázka je výběr jazyku písně. Jelikož Kyrgyzstán je republika, kde panuje 

oficiální dvojjazyčnost, zaměřil se výzkum na preference toho či onoho jazyka. Zde panuje 

relativní vyrovnanost názorů. Liberální polovina respondentů nevidí problém v tom 

považovat za kyrgyzskou píseň i tu, která je v ruštině. Pro většinu lidí, kteří takto odpověděli, 

má hudba zásadní vliv. Druhá, konzervativní polovina tuto možnost odmítá a jako kyrgyzskou 

píseň v ruštině rozhodně nepovažuje. Zajímavostí je, že více než dvě třetiny respondentů, 

kteří ruskou píseň za kyrgyzskou nepovažují, vyplňovalo dotazník v ruském jazyce. 

Nerozhodní či ti, kteří nechali otázku bez odpovědi, tvořili menšinu v řádu jednotek. Zájem o 

tuto otázku lze připisovat tomu, jak úzce v kyrgyzských očích hudba souvisí s hledáním 

národní identity a utvrzování se v ní.  

„Za kyrgyzskou píseň považuji i tu, která je v ruštině. Musí být však o naší zemi.“ 

(žena z Oše, 18 let) 

Pokud předchozí otázka týkající se jazyka byla málo jednoznačná, poslední otázka 

v kapitole Vliv hudby na národní hrdost Kyrgyzů hovoří jednoznačně. Na otázku „Jste více 

hrdí a pyšní na Kyrgyzstán a Kyrgyze, když posloucháte kyrgyzskou muziku?“ kladně 

zodpověděla drtivá většina respondentů. Naopak váhavé či odmítavé stanovisko zaujímají 

pouze jednotky dotazovaných. Svědčí to tedy o jasné korelaci mezi hudbou a národní 

identitou v uvažování Kyrgyzů.  
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Resumé. Kyrgyzové mají silné asociační tendence ve vztahu hudba – kyrgyzský národ. Velká 

většina cítí hrdost, která přerůstá až k osobnímu vztahu k vlasti, historii a kultuře. Pokud jde o 

preference ve výběru jazyka písní, nedochází k jednoznačnému upřednostnění. Více než 

polovina dotazovaných, která odpověděla, že píseň v ruštině za kyrgyzskou rozhodně 

nepovažuje, vyplňovala dotazník v ruském jazyce.  

Rozdíly a podobnosti kyrgyzské hudby 

Dvě výzkumné podotázky (Jaké jsou regionální zvláštnosti kyrgyzské hudby? Tvoří 

skupina městského a vesnického obyvatelstva Kyrgyzstánu z etnomuzikologického hlediska 

homogenní celek?) lze sloučit do jedné kapitoly, jelikož dochází k mnoha podobnostem ve 

výpovědích respondentů. Jako v dalších kapitolách dojde k jejich vyhodnocení a interpretaci. 

Dle konzultací, které proběhly elektronicky před výzkumem s maďarským 

etnomuzikologem Jánosem Siposem26, je současná kyrgyzská hudba překvapivě homogenní 

s výjimkou jižního města Oš. Za pravdu mu pak dávají odpovědi výzkumu. Na otázku, zda se 

liší hudba v různých oblastech Kyrgyzstánu, odpovídají respondenti vesměs tak, že neliší, a to 

konkrétně celé dvě třetiny. Když už dojde k názoru, že se hudba liší dle regionu, respondenti 

většinou nejsou schopni popsat, jak. Dva hlavní názorové tábory, které jsou schopny 

jmenovat konkrétní jevy, připisují rozdílnost jednak rozdílným dialektům v zemi a jednak 

vlivu jižního souseda – Uzbekistánu27. Krajním názorem je nerozlišovat rozdíly v hudbě na 

úrovni států a vytvořit z ruské, kyrgyzské, uzbecké a kazašské hudby homogenní celek. 

Takový názor byl zmíněn velmi okrajově a je přinejmenším neopodstatněný, jelikož ruská 

hudba čerpá z nepopsatelně větší historické tradice a z vysoce prestižních hudebních škol. 

Pojem ruská škola je v hudbě všeobecně známým. 

„Existují určité motivy, melodie a kulturní vlivy, například na jihu má hudba uzbecký 

motiv!“ (žena z Karakolu, 27 let) 

Ve snaze zjistit, jaké rozdíly v hudbě v Kyrgyzstánu panují, zaměřila se jedna otázka 

výzkumu na rozdíly mezi městskými a venkovskými oblastmi. Menší polovina respondentů se 

domnívá, že v hudbě není rozdíl. Většina Kyrgyzů zastávající tento názor pochází z města. 

                                                 
26 János Sipos prováděl rozsáhlé výzkumy v oblasti Střední Asie, včetně Kyrgyzstánu. Sipos mimo jiné zmiňuje 

to, že i ve vesnicích je znát vliv urbanizace spolu s globalizací, a to na příkladu vesnického obyvatelstva, 
které hovoří rusky. U těchto Kyrgyzů dochází ke zpěvu ruských melodií místo tradičních, v kyrgyzštině.  

27 Pokud jde o region Střední Asie, co se týče hudby, Uzbekistán je často vnímám jako nejodlišnější země. 
Hudba v Uzbekistánu má velmi dlouhou historii, složité rytmy a melodie a je podobná té na Středním 
východě. V Uzbekistánu existuje velké množství původních hudebních nástrojů.  
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Lidé z vesnice naopak zastávají názor, že ve městech se poslouchá hudba zahraniční a že je 

upřednostňována před tou tradiční a že se hudba obecně poslouchá méně často.  

„Ve vesnicích se více poslouchá etno a folk, ve městech to jsou ruské nebo zahraniční 

písně.“ (muž z vesnice, 57 let) 

Nicméně lidé žijící ve městech dávají často svým kolegům z vesnic za pravdu v tom, 

kde se poslouchá tradiční hudba. Ve vesnicích podle obyvatel měst žijí větší patrioti, kteří 

častěji poslouchají klasickou, míněno v této rovině tradiční kyrgyzskou hudbu, která je 

lyričtější než hudba moderní. Rovněž interpretace tradiční hudby ve vesnicích je prováděna 

díky tradičním kyrgyzským hudebním nástrojům.  

Ve městech je s měnícím se globálním životním stylem tendence, aby i hudba byla 

moderní (např. hip hop), západní nebo alespoň ruská. Rovněž způsob provedení je odlišný. 

Ve městech se sdružují muzikanti profesionálové, jejichž vystoupení jsou mnohem kvalitnější 

než ty vesnické, které jsou vesměs amatérské.  

„Myslím, že nelze rozdělit hudbu mezi městskou a vesnickou a mezi kyrgyzskou a 

jiného státu, hudba je pro všechny jedna. Jestli má člověk rád hudbu, tak může poslouchat 

jakoukoliv, hudba se nedělí.“ (žena z Biškeku, 44 let) 

 

Resumé. Hudba je v Kyrgyzstánu velmi homogenní, k jediným často zmiňovaným rozdílům 

dochází na jihu Kyrgyzstánu vlivem jižního souseda – Uzbekistánu. Pokud jsou nějaké 

rozdíly na území Kyrgyzstánu vyhodnoceny jako relevantní, jsou to rozdílné dialekty. 

Mnohem větší rozdíl je kladen na srovnání mezi městem a vesnicí, kdy ve městech je 

převažující názor na vliv globalizace jak v otázce preference různých žánrů, tak způsobu 

interpretace. Vesnice jsou vnímány naopak jako bašty tradice se vším, co s ní souvisí.  

Proměny kyrgyzské hudby – tradice vs. modernita 

V této kapitole dochází ke zhodnocení třetí výzkumné podotázky, totiž jaký je vliv 

globalizace a urbanizace na kyrgyzskou hudbu. V rámci globalizace dochází nejen k posunu 

preferované hudby, ale i k rozdílným způsobům provozování či poslechu hudby. Vliv 

globalizace může být vcelku logicky zaměněn za prostý vývoj. S pojmem globalizace úzce 

souvisí vymezování se vůči modernitě, a naopak vzývání tradicionalismu. Na kolik k takovým 

procesům dochází, co je ovlivňuje a na kolik jsou relevantní, bude řečeno v následující 

kapitole. 

„Časy se mění, hudba se také mění, což je přirozené, ale pro starší generaci je těžší 

zvyknout si na novou hudbu.“ (žena z Oše, 65 let) 
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Suverénně nejčastější formou poslechu hudby či sledování videoklipů je mobilní 

telefon. Dle výzkumu, který se konal v Kyrgyzstánu v roce 2018, je Kyrgyzstán druhou 

nejlevnější zemí na světě, pokud jde ceny mobilních dat. Jeden gigabyte dat zde vyjde na 

pouhých $ 0,27. Naopak zemí, kde jeden gigabyte vychází nejdráže, je suverénně Zimbabwe, 

kde zaplatíte $ 75,228. Tento fakt má zcela jistě svůj velký podíl na využívání streamovacích 

forem pro konzumaci hudby.  

Otázka však nesměřovala k tomu, v jaké formě je hudba pomocí mobilního telefonu 

konzumována, nedozvíme se tedy, jestli vedou platformy oblíbené v euroamerickém 

kulturním prostředí jako je např. Spotify či YouTube Music nebo jestli je na čelních příčkách 

lokální aplikace nebo poslech hudby offline. Na druhém místě za mobilním telefonem stojí 

přesvědčivě televize. Není problém naladit např. ruskou hudební stanici MTV, která v Rusku 

vysílá s přestávkou v roce 2013 již od roku 199829. Na předposlední příčce se dělí rádio (často 

jenom autorádio) a živé koncerty. Na posledním místě je samostatně zmíněný počítač či živý 

poslech studentů ve škole (v případě učitelů hudby).  

Kyrgyzská hudba se během mého života zásadně proměnila, dříve byly melodie bohatší 

a krásnější než teď. (žena z Biškeku, 60 let) 

Otázka proměny kyrgyzské hudby v čase úzce souvisí s věkem dotazovaných. 

Respondenti byli rozděleni na tři kategorie, nejmladší do 30 let, střední od 30 do 50 let a 

nejstarší, nad 50 let. Odpovědi se nijak markantně neměnily v závislosti na místě života či na 

dosaženém vzdělání. 

U nejmladší kategorie dotazovaných, do 30. roku života, si dvě třetiny dotazovaných 

myslí, že se hudba změnila. Pětina si myslí, že ne, a zbytek nechal otázku bez odpovědi nebo 

označil, že jim na tom nezáleží. Panují názory, které proces hodnotí vyloženě pozitivně 

(hudba se zlepšila, je profesionálnější), ale výjimkou nejsou ani negativní názory (melodie 

jenom kopírují evropskou hudbu nebo že starší hudba má mnohem větší smysl). Dalším 

zajímavým fenoménem je rozmach žánru rap a hip-hop, který pozorují někteří mladší 

respondenti.  

V kategorii od 30 do 50 let došlo k jednomyslné shodě na tom, že se hudba zásadně 

mění – často přitom v negativním slova smyslu. Dochází k předělávání starých písní podle 

                                                 
28 Kyrgyzstan included in top 3 countries with cheapest mobile traffic in world. [online] © «24.kg» News 

Agency. 7. 3. 2019 [cit. 2019-11-03]. Dostupné z: 
https://24.kg/english/111163_Kyrgyzstan_included_in_top_3_countries_with_cheapest_mobile_traffic_in_w
orld/ 

29 Viacom launches fully owned MTV Russia. [online] Broadband TV News. [cit. 2019-10-28]. Dostupné z: 
https://www.broadbandtvnews.com/2013/10/02/viacom-launches-fully-owned-mtv-russia/ 



 

Vývoj a vliv tradiční a moderní hudby v každodennosti Kyrgyzů 

 

 
19 

nových, moderních trendů. Někteří respondenti se nebáli použít takových výrazů, jako že jde 

o písně nesmyslné či přímo estrádu.  

Většina respondentů nad 50 let potvrdila, že se hudba během jejich života zásadně 

proměnila – ať už jde o formu (např. jiný styl zpěvu či kvalitnější nahrávky, nové hudební 

žánry) nebo o přímý zahraniční vliv.  

Ve stejných věkových kategoriích se budeme držet i v následující otázce, totiž zda 

mladá generace poslouchá jinou hudbu než starší lidé.  

U nejmladší kategorie dominuje názor, že tomu tak vskutku je. Pouze sedmina 

mladých respondentů nemá tento názor a stejný počet respondentů této kategorie nechal 

otázku nezodpovězenou nebo jim na ní nezáleží. Mladší generace respondentů zastává názor, 

že hlavní rozdíl je forma poslechu, totiž moderní technologie, které mladým posluchačům 

dávají zcela jiné možnosti konzumace hudby než starším generacím. Opět dominuje názor, že 

jde zejména o hudbu zahraničí (ať už ruskou, či západní). Mezi žánry, které mladí zmiňují, 

vedou rap a hip-hop.  

Generace středního věku respondentů se jednomyslně shoduje, že mladší lidé 

poslouchají jinou hudbu, zahraniční, včetně moderních žánrů (rap, rock, hip hop…). V tom je 

zajedno s nejstarší generací, která pouze nedokáže pojmenovat druh žánru (např. rap) a udává 

tak pouze univerzální odpověď – moderní, případně hudbu, jejíž slova nedávají smysl. 

„Mládež dnes poslouchá bezvýznamnou a nesmyslnou hudbu.“ (muž z východní 

vesnice, 57 let) 

Dostáváme se ke kategorii tradiční vs. moderní hudba. Vzhledem k tomu, že tyto 

termíny často v hodnocení mladší či starší generace dominují, je nezbytné zjistit, co si obě 

skupiny obyvatel pod nimi vlastně představují. Dvě samostatné otázky zjišťovaly, zda 

dokážou respondenti popsat, co pro ně tyto termíny znamenají. Jelikož v této kapitole byly 

výpovědi děleny podle věku, bude vhodné to tak ponechat i nyní. 

Mladou generaci spojuje to, že o tradiční hudbě mluví s úctou. Pouze čtvrtina mladých 

respondentů na otázku neodpověděla nebo neví. Pokud byli schopni své představy 

respondenti nějak konkretizovat, objevovaly se pocity hrdosti na svůj národ či možná 

inspirace pramenící z tradiční hudby. Tradiční hudba představuje kyrgyzskou kulturu a náhled 

na život, většinou má hluboký smysl.  

Téměř polovina mladých respondentů hodnotí moderní hudbu negativně. Někteří 

moderní hudbě vytknuli to, že postrádá hlubší smysl a je pouze o lásce, podle jiných se jedná 

spíš o kopii západní hudby, není ani zdaleka tak hluboká a postrádá smysl. Došlo tak bohužel 
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spíše k popsání toho, co moderní hudba není než to, co je. Naopak třetině mladých 

respondentů moderní hudba vyhovuje. Podle nich je snadno zapamatovatelná, noví muzikanti 

jsou vysoce talentovaní a hudba je celkově kvalitní.  

„Většina dnešních písní je pouze o lásce, jsem z toho smutný, jsou to nesmysly.“ (muž 

ze Sary-Čeleku, 20 let) 

Střední generace se shoduje v tom, že tradiční hudba je pro ni důležitá. Bohužel 

nedochází k jednoznačné definici, pouze k utvrzení v tom, že pro ně znamená velmi mnoho a 

že se jedná o hudbu s hlubším významem. Může jít i o odkaz na dětství a rodnou vesnici.  

Názor na moderní hudbu je taky ve větší či menší shodě. Přesvědčivá většina definuje 

moderní hudbu tak, že jim nic neříká a že pro ně spíše moc neznamená. Opět se objevují 

názory, že postrádá smysl a kopíruje hudbu západní. Pouze v jednotkách respondentů se 

pohybuje názor na to, že moderní hudba není špatná nebo dokonce, že je dobrá.  

„Tradiční hudbu mám nejradši, zajímám se o ni, těší mne, cítím se svobodný, 

pokorný.“ (muž z Oše, 36 let) 

Pro nejstarší generaci je pojem tradiční často spojen s hrdostí. Tradiční představuje 

odkaz a můstek k minulosti, kyrgyzské národní hudební nástroje, srdeční záležitost. Pro 

někoho je to odkaz na kočovnickou minulost. Objevují se názory, které v evropských očích 

mohou vyznít lehce pateticky, že jde o národní tradici v krvi. 

 S překvapivým respektem se vyjadřuje nejstarší generace o moderní hudbě. Polovina 

nejstarších respondentů ji shledává přinejmenším zajímavou nebo důležitou pro kyrgyzskou 

kulturu. Zbytek jí nepovažuje za blízkou svému srdci, několik respondentů neodpovědělo.  

„Pro mě je tradiční kyrgyzská hudba dědictví, které musíme předávat dál, neměnit a 

nezapomínat.“ (žena z Karakolu, 58 let) 

 

Resumé. S postupujícím věkem dochází k tomu, že respondenti přikládají změnám 

probíhajícím v hudbě větší důležitost. I nejmladší generace si uvědomuje, že ke změnám 

dochází. Ve střední a starší generaci panuje názorová konzistence, která jasně stojí za tradiční 

hudbou na úkor hudby moderní. O této jednotnosti nelze překvapivě hovořit u mladé 

generace, která si není jista, jestli stát za hudbou tradiční nebo moderní. Pokud střední a starší 

generace nějak hodnotí proměny hudby v Kyrgyzstánu, jde spíše o hodnocení negativní. 

Nejmladší generace dle vlastních slov poslouchá jinou hudbu než starší lidé. Médium, které 

dominuje konzumaci hudebního obsahu mezi mladou a střední generací je bezkonkurenčně 

mobilní telefon. Respondenti napříč věkovým spektrem se shodují v tom, že zásadní vliv na 

moderní hudbu hraje zahraniční vliv. S přibývajícím věkem se množí názor, že moderní 
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hudba je spíše bez hlubšího smyslu. Překvapivě všechny věkové kategorie hovoří o tradiční 

hudbě s úctou a respektem. Rovněž překvapující je skutečnost, že polovina respondentů 

v nejmladší kategorii se o moderní hudbě vyjadřuje negativně. Nejstarší generace hovoří o 

tradiční hudbě s největší hrdostí. Ale překvapivě většinou nehovoří o moderní hudbě 

s despektem. 

Dostupnost a preferovaná volba hudebního vzdělání v Kyrgyzstánu 

Pokud jde o formulování této výzkumné podotázky, liší se od původního záměru, než jaký byl 

zamýšlen před uskutečněním výzkumu (původní znění otázky Jaký systém hudebního 

vzdělání funguje v Kyrgyzstánu?). Původní záměr směřoval především k faktografickému a 

kvalitativnímu zachycení formy, struktury a počtu zejména hudebních škol v Kyrgyzstánu. 

Během výzkumu došlo k posunu směrem ke studiu tradice předávání hudebních dovedností 

v rodině a obecně k dostupnosti hudebního vzdělání.  

Na úvod této kapitoly je dobré zopakovat, k jak markantnímu zvýšení počtu vysokých 

škol v Kyrgyzstánu v poslední dekádě došlo, což se projevilo ve vysokém počtu lidí 

s univerzitním vzděláním ve vzorku respondentů tohoto výzkumu. V roce 2019 je 

v Kyrgyzstánu 64 vysokých škol. Pro porovnání, ve Finsku a v Dánsku, tedy severských 

zemích, které mají srovnatelný počet obyvatel jako Kyrgyzstán (kolem šesti mil. obyvatel) je 

8 a 14 vysokých škol30. Rozmach vysokých škol je však hodnocen jako nekonzistentní a 

nesystematický. Jakmile školy získají potřebnou státní certifikaci, mohou se samy 

rozhodnout, zda preferují jako výstupní formu státní diplom, či jejich vlastní 

diplom/certifikát. 

                                                 
30 KANTORO, Aigul. Does the Large Number of Universities in Kyrgyzstan Reflect the Quality of Higher 

Education? Central Asian Bureau for Analytical Reporting [online]. 2019 [cit. 2019-10-26]. Dostupné z: 
https://cabar.asia/en/is-the-large-number-of-universities-in-kyrgyzstan-reflect-the-quality-of-higher-
education/ 
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Graf 1 – Vývoj počtu vysokých škol v Kyrgyzstánu od roku 1991 do roku 2015.  

Zdroj: https://cabar.asia/en/is-the-large-number-of-universities-in-kyrgyzstan-reflect-

the-quality-of-higher-education/#_ftn3 

 

V Kyrgyzstánu je v roce 2019 celkem 32 státních a 32 soukromých vysokých škol, 

které si management obstarávají zcela samy31. Ministerstvo pro vědu a vzdělání kromě 

systému udělení certifikátů a licencí nemá jiné možnosti, jak regulovat počet vysokých škol. 

Takový přístup vede k určité dávce nejistoty na trhu práce, jak s diplomy vlastně naložit a jak 

k nim přistupovat. Podle indexu korupce lidskoprávní mezinárodní organizace Transparency 

International, která hodnotí země podle množství kritérií, kde na škále od 0 do 100 je 0 

vysoce korupční prostředí a 100 je vysoce nekorupční prostředí, stojí Kyrgyzstán v roce 2018 

na 132 pozici z celkem 180 států. Kyrgyzstán dosahuje bodové hranice 29, průměr je 43 bodů 

a Česká republika má například 59 bodů32. V takovém korupčním prostředí je závažnost celé 

situace přemíry vysokých škol ještě mnohem důležitější a koncepční řešení přímo nutností.  

 

První otázka v kapitole hudebního vzdělání v Kyrgyzstánu se věnuje popsání osobního 

vztahu respondentů k aktivnímu hraní na hudební nástroj a jejich případné zainteresovanosti 

do systému hudebního školství. Zhruba polovina respondentů výzkumu aktivně hraje na 

nějaký hudební nástroj. Nejčastěji jde přitom o komuz, který je následován nástroji, jako jsou 

housle, klavír, kytara, ale i další národní kyrgyzské nástroje jako čopo-čor nebo brumle. Věk 

                                                 
31 Ministry of Justice of the Kyrgyz Republic. (1996). Civil Code of the Kyrgyz Republic. [online]. 2019 [cit. 

2019-10-31]. Dostupné z: http://minjust.gov.kg/ru/content/313 
32 Corruption perceptions index 2018. Transparency International [online]. [cit. 2019-10-31].  
Dostupné z:  
https://www.transparency.org/cpi2018?gclid=Cj0KCQjwjOrtBRCcARIsAEq4rW79zCDi1aKXG001XAFv7axL

c8gRXmpbFRja7fRJxL7zi6Adq6W6veoaAvEGEALw_wcB 
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či místo pobytu přitom nehraje roli, aktivní hráči jsou zastoupeni ve všech věkových 

kategoriích.  

Přitom pouze třetina z těch, kteří uvedli, že nějaký nástroj ovládají, se této dovednosti 

naučila ve škole. Různorodost nástrojů, které se tito respondenti naučili ovládat ve škole, je 

velká a jedná se jak o klasické nástroje, tak o kyrgyzské národní nástroje. Pouze několik 

jedinců uvedlo, že se této dovednosti naučilo od příbuzných. Zajímavostí je, že šlo o hraní na 

komuz. Stejný počet respondentů čili jednotky, se této dovednosti naučil jako samoukové. Šlo 

však vždy o kytaru či bicí, nikoliv o komuz. Zatímco informací o tom, jak ovládat alespoň 

základy hraní na kytaru či bicí existuje na internetu nepřeberné množství, u komuzu je situace 

jiná a materiálů je diametrálně méně33. Otázkou je, zda by po takovém druhu informací byla 

poptávka, když komuz je silně geograficky orientován na oblast Střední Asie. 

Více než třetina respondentů uvedla, že jejich rodiče nebo prarodiče aktivně hrají na 

hudební nástroje. Nejvíce zastoupen je opět komuz, což jenom dokládá jeho nezastupitelný 

význam v kyrgyzském prostředí.  

Relativní dostupnosti hudebního vzdělání v Kyrgyzstánu se věnují otázky týkající se 

jak dostupnosti geografické, tak dostupnosti finanční. V současnosti je v Kyrgyzstánu celkem 

87 hudebních škol34. 

Pokud jde o vzdálenost, odpovědi byly velmi různorodé. Od nejbližších škol 

vzdálených jeden kilometr, přes tři čtvrtě hodiny až po jeden den cesty. Případný špatný 

odhad může být způsoben nezájmem o to, kde se případná budova školy nachází. Jen velmi 

malý podíl respondentů, v řádu jednotek, odpověděl, že hudební školy buď vůbec nemají, 

nebo že neví, kde se nacházejí. Největší podíl odpovědí, více než polovina, se shodoval v tom, 

že hudební škola je nedaleko (odpovídá to cca do půl hodiny cesty autem, autobusem nebo 

pěšky). Jako dalekou či velmi dalekou cestu do hudební školy označuje necelá čtvrtina 

respondentů. 

„Jsem z vesnice a škola je ve městě, musím jít 40 minut pěšky.“ (žena z vesnice u 

Karakolu, 58 let) 

Pokud se zaměříme na možnost případného hudebního vzdělání potomků, uvažuje o 

něm méně než polovina respondentů starších 18 let. Nejčastější odpověď byla nemám děti. 

                                                 
33 Zatímco při zadání hesla „jak hrát na komuz“ v ruském jazyce se ve vyhledavači Google objeví 439 tisíc 

výsledků a 12 tisíc výsledků při zadání dotazu v anglickém jazyce, při zadání „jak hrát na kytaru“ anglicky 
se zobrazí více než stokrát tolik výsledků, 503 milionů a v ruštině dokonce 803 milionů výsledků. 

34 Komuz teaching methods in formal and informal systems in Kyrgyzstan. [online] ICH Courier. [cit. 2019-11-
03]. ISSN 2092-7959. Dostupné z: https://ichcourier.ichcap.org/article/komuz-teaching-methods-in-formal-
and-informal-systems-in-kyrgyzstan/ 
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Jasné ne deklarovala pouze zhruba desetina dotázaných. Průměrný měsíční plat 

v Kyrgyzstánu se v roce 2018 pohyboval kolem 16 500 kyrgyzských somů, což odpovídá 

sumě zhruba 5 500 Kč. Tradičně nejvíce si člověk vydělá v hlavním městě, kde se 

celorepublikový průměr zvedá zhruba o čtyři tisíce somů (cca 1300 Kč)35. Otázkou je, do jaké 

míry je vnímána finanční dostupnost hudebního vzdělání, které se týkala následující otázka: 

 

Hudební vzdělání dětí považujete za: 

Velmi drahé  = Nemohu si dovolit platit hudební vzdělání svých dětí (např. více než 

polovina mého měsíčního platu). 

Drahé  = Kvůli hudebnímu vzdělání svých dětí se musím velmi uskromnit a nemohu si 

koupit tolik věcí. (např. třetina mého měsíčního platu). 

Levné = Zaplatit hudební vzdělání dětem pro mě není problém a na svém měsíčním 

příjmu to nepocítím. (např. desetina mého platu). 

Velmi levné  = Hudební vzdělání dětí je v rodinném rozpočtu naprosto zanedbatelná 

částka. 

 

Necelá třetina kompetentních respondentů nad 18 let, tedy těch, kteří v minulé otázce 

vyplnili, že mají děti, nechala otázku bez odpovědi. Lze tak soudit, že např. nejsou správci 

rodinného rozpočtu nebo tuto otázku cíleně či omylem vynechali. Jako velmi drahé označili 

hudební vzdělání pouze zhruba desetina respondentů. O něco málo více se respondenti 

shodovali v odpovědi drahé. Zhruba dvakrát tolik dotazovaných naopak označilo hudební 

vzdělání za velmi levné. Největšího konsenzu bylo dosaženo ve třetí kategorii, totiž levné, na 

kterém se shodla celá třetina respondentů.  

Zajímavostí je, že pouze čtvrtina těch, kteří hudební vzdělání považují za levné nebo 

velmi levné, pochází z hlavního města, Biškeku.  

Poslední otázka v kategorii hudební vzdělání v Kyrgyzstánu se týká formy výuky dětí. 

Na výběr byla buď státní škola, soukromé hodiny, nehrají na nástroj anebo učím je sám/sama.  

Více než třetina respondentů nad 18 let (opět těch, kteří v minulé otázce nevyplnili, že 

nemají děti), uvedla, že jejich potomci navštěvují státní školu. Naopak zcela marginální se 

ukázal vliv soukromých hodin, které uvedlo jako formu výuky pouze několik dotazovaných. 

O něco málo více (zhruba šestina) respondentů učí své děti sami.  

                                                 
35 Average monthly salary (soms). National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic [online]. [cit. 2019-10-

31]. Dostupné z: http://www.stat.kg/en/opendata/category/112/ 
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Závěr 

Cílem této studie bylo popsat téma a význam hudby v Kyrgyzstánu a zjistit, jaký má vliv na 

každodennost Kyrgyzů. Studie se věnovala řadě témat, které s hudbou mohou či nemusí 

souviset, jako např. národní hrdost, identita, tradice a modernismus, globalizace atd. Na 

otázky související s těmito tématy se podařilo odpovědět pomocí výzkumné otázky a 

podotázek, které se tématům hlouběji věnují. Obecně lze říct, že studované téma budilo mezi 

respondenty a narátory velký zájem.  

Má tradiční kyrgyzská hudba zásadní vliv na identitu Kyrgyzů? Přesvědčivá většina tázaných 

hodnotí pozitivně vliv hudby na svůj život a shodují se v tom, že pro ně zastává 

nezastupitelné místo v jejich životech. Polovina respondentů přímo spojuje hudbu s pocitem 

národní hrdosti a hovoří o mém národu. Na otázku, zda jsou respondenti více hrdí na Kyrgyze 

a Kyrgyzstán při poslechu tradiční kyrgyzské hudby odpověděla drtivá většina respondentů 

kladně36. Prostřednictvím cenově dostupných moderních technologií je možnost výběru a 

konzumace hudby jednodušší než kdykoliv dřív. Příkladem může být virální úspěch 

videoklipů, které jsou zpracovány moderním a kvalitním způsobem, avšak odkazují na tradici 

a přírodní bohatství Kyrgyzů. Nejčastější způsob, jak hudbu v dnešní době poslouchat, je 

mobilní telefon. Zhruba polovina respondentů se aktivně věnuje hudbě.  

Jako signifikantní věc, která se vybaví respondentům pod pojmem kyrgyzská hudba, je 

národní hudební nástroj komuz. Suverénně vítězí mezi všemi nástroji a hraje prim pro celou 

třetinu respondentů.  

Většina respondentů preferuje tradiční písně před moderními. Zdá se tedy, že tradiční 

hudba pro ně neznamená odtažitá. Volba preferovaného jazyka písní rozděluje respondenty na 

dva víceméně stejně početné tábory. Zatímco jedni písně v ruštině za kyrgyzské ze zásady 

nepovažují (ačkoliv často sami jako jazyk dotazníku zvolili ruštinu), pro druhé to není 

problém.  

Při snaze o definování tradiční hudby byly odpovědi často abstraktní a nekonkrétní. 

Mladí respondenti však mluvili o tradiční hudbě s úctou a vkládali jí hluboký smysl a to, že 

udává náhled na život. Pouze čtvrtina mladých respondentů nevěděla, co pro ně tradiční 

hudba znamená.  

K plnému pochopení problematiky slouží i výzkumné podotázky, které jsou 

v praktické části studie doplněny dalšími relevantními kapitolami.  

 

                                                 
36 Počet těch, kdo odpověděli na otázku ne nebo nevím, se pohybuje pouze v jednotkách.  



Kulturní studia • (15) 2/2020  

 

 
26 

Jaké jsou regionální zvláštnosti kyrgyzské hudby? Kyrgyzská hudba se jeví jako překvapivě 

homogenní celek, kromě ošského regionu na jihu země, kde se značně projevuje uzbecký vliv. 

Dvě třetiny respondentů se domnívají, že hudba v Kyrgyzstánu není nijak zásadně odlišná dle 

regionů. Zbylá třetina není schopna sdělit, jaké jsou konkrétní odlišnosti. Pokud dojde ke 

konsenzu týkající se otázky hudební odlišnosti, je to nejčastěji dialekt, kterým jsou písně 

zpívány. Na opačné straně názorového spektra stojí idea, že celá středoasijská hudba by se 

dala brát jako jeden celek.  

Dvě třetiny respondentů do 30 let vnímají, že se během jejich života hudba proměnila. 

Neshodují se ale na tom, jakým směrem se hudba proměnila. Zatímco respondenti ve věku 

30–50 let vnímají probíhající změny (na kterých se shodli) jako změny k horšímu. Podobně je 

na tom i nejstarší generace respondentů. Často se objevují názory, že se tvoří předělávky 

starých, klasických kyrgyzských písní do nových moderních forem.  

Tvoří skupina městského a vesnického obyvatelstva Kyrgyzstánu z etnomuzikologického 

hlediska homogenní celek? Opět vcelku nejednoznačně vychází odpověď na otázku, jak si 

stojí městské a venkovské obyvatelstvo. Obyvatelé měst se většinou domnívají, že na 

vesnicích se poslouchá více tradiční hudba. Stejně tak vesnice jsou dle nich baštou tradiční 

interpretace kyrgyzských písní. Obyvatelé vesnic se kloní k názoru, že ve městech je více 

v kurzu hudba zahraniční a tradiční je spíše v jejím stínu. Přitom samotní obyvatelé měst jim 

dávají za pravdu. Ve městech se také poslouchá větší množství pro Kyrgyzstán nových 

nepůvodních hudebních žánrů.  

Respondenti napříč věkovými kategoriemi se domnívají, že nejmladší generace 

poslouchá hudbu jinou než starší generace. Prostřední věková kategorie je schopna často i 

pojmenovat (na rozdíl od nejstarší generace) nové žánry, které jsou mezi mladými oblíbené.  

Ačkoliv nejmladší generace přiznává, že poslouchá moderní hudbu, až polovina 

mladých ji hodnotí negativně. Nejčastěji je moderní hudbě vytýkána absence hlubšího smyslu 

nebo to, že je pouze o lásce.  

Překvapivě tolerantní je nejstarší generace, která sice má tradiční hudbu jako srdeční 

záležitost, která tvoří můstek k odkazu a historii Kyrgyzstánu, ale o moderní hudbě hovoří 

s respektem a přiznávají, že hraje důležitou roli v kyrgyzské hudbě.  

Dostupnost a preferovaná volba hudebního vzdělání v Kyrgyzstánu. Přibližně polovina 

respondentů se věnuje hudbě na různé úrovni. Nejčastěji jde o hraní na národní nástroj – 

komuz, který se třetina respondentů naučila ovládat v hudební škole. Přitom pokud se na 

nějaký nástroj chtějí naučit respondenti jako samoukové, většinou jde spíše o kytaru, bicí či 

další běžné hudební nástroje. 
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Zhruba polovina respondentů se shodla, že hudební školy jsou nedaleko od jejich 

bydliště (doba strávená na cestě odpovídá cca půl hodině). Co se týče otázky možného 

hudebního vzdělání potomků či případnou finanční náročnost takového koníčku se výsledky 

početně omezují na relevantní vzorek, tj. na ty, které mají věk min. 18 let a kteří mají či 

plánují mít potomky. Finanční náročnost hodnotila třetina výše uvedených respondentů, jako 

levné (zaplatit hudební vzdělání dětem pro ně není problém a na svém měsíčním příjmu to 

nepocítí). Nejčastěji voleným či uvažovaným typem škol jsou veřejní hudební školy, na 

opačné straně nejméně populární jsou soukromé hodiny lektorů.  

Na základě komplexního zhodnocení výsledků výzkumu je možné tvrdit, že tradiční 

kyrgyzská hudba má zásadní vliv na identitu Kyrgyzů.  

V závěru dotazníku, ale i v běžné konverzaci či během polostrukturovaných 

rozhovorů, se autor často setkal s přáním mnoha úspěchů ve výzkumu a s vděčností, že se 

věnuje tématu kyrgyzské hudby. Potvrdilo se tak, že hudba je způsob komunikace, který více 

spojuje, než rozděluje. I přes množství moderních vlivů, které se podepisují na tváři 

Kyrgyzstánu a podobě hudby, si tradiční hudba uchovává místo v každodennosti Kyrgyzů. 

 

Aktivní přístup k hudbě čili provozování hudby a hraní na nějaký nástroj, má své 

nezastupitelné místo v životě mnoha Kyrgyzů. Na čelní příčce se nepřekvapivě drží 

legendární nástroj komuz. Jako forma výuky zůstávají na předním místě státní školy. Úplní 

samoukové se učí téměř výhradně na nástroje, které jsou důvěrně známé i za hranicemi 

Kyrgyzstánu (kytara, bicí atd.). Geografická dostupnost hudebních škol je respondenty 

vnímána jako vyhovující. Může to být však způsobeno výběrem lokalit sběru dat výzkumu, ve 

kterých je dostupnost služeb na lepší úrovni než v odlehlých oblastech. Finanční náročnost 

hudebního školství byla hodnocena ještě pozitivněji a převládal názor, že je spíše levné.  

 

Na konec studie lze použít citát Lévi-Strausse o hudbě jakožto jedinečném výrazovém 

prostředku – „spojuje protichůdné znaky: být zároveň srozumitelný a nepřeložitelný, který 

dělá z tvůrce bytost podobnou bohům a z hudby samotné nejvyšší mystérium lidských věd, 

proti němuž tyto vědy bojují a které přitom hlídá klíč jejich pokroku.“37 

                                                 
37 JUSTOŇ, Zdeněk. Hudba přírodních národů. Liberec: Dauphin, 1996. ISBN 80-901842-4-3., s. 15. 
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Abstract 

The Korosh is an outlying Baloch group associated with the Qashqai tribal confederation of 
the Fārs province in southwestern Iran. Entirely isolated from Balochistan, the dialect of the 
Korosh, Koroshi, distinguishes itself in grammar and lexicon among Balochi language 
varieties. The phonology of Koroshi demonstrates a solid Balochi pedigree but not without 
major mu¬tations. Likewise, the nominal case-number system of Koroshi shows significant 
deviation from most other Balochi dialects. In verb morphosyntax a salient peculiarity is the 
coexist¬ence of two parallel systems of the imperfective, which appear to be stabilizing in an 
evolu¬tionary process of Koroshi aspect system. Borrowing from the neighboring languages 
is salient in the lexical domain, where Persian, the Fārs dialects, and Qashqai Turkic each play 
a part as the source language.1 
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Úvod 

Rodnou zemí Balúčů, přinejmenším v moderní době, byl Balúčistán / Belúdžistán jako 

rozsáhlý úsek hornaté a pouštní půdy zasahující přes státní hranice Pákistánu, Afghánistánu a 

Íránu. Cestou severně z Balúčistánu, paralelně s hranicí mezi Íránem a Afghánistánem, lze 

narazit na roztroušené skupiny balúčsky mluvících komunit v historických provinciích 

Kúhestán (Quhistān) a Chorásán a ještě severněji až v dnešním Turkmenistánu. Je 

nepravděpodobné, že by tyto balúčské / belúdžské komunity (v současnosti jsou od vlastního 

                                                 
1 This translated article is an expansion of H. Borjian, "The Baloch Dialect of Korsh", Acta Orientalia 

Academiae Scientiarum Hung. 67 (4), 453–465 (2014). 
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Balúčistánu oddělené státními hranicemi) měly původ z nedávných migrací. Struktura 

osídlení spíše naznačuje, že se jedná o zbytky historických migrací na jih2 z hypotetického 

původního osídlení Balúčů / Belúdžů v oblasti poblíž Kaspického moře, což bylo odhaleno 

diachronním studiem jejich jazyka – balúčtiny / belúdžštiny. Kromě toho v dnešní době 

pracují balúčští migranti v arabsky mluvících zemích jižně od Perského zálivu.3  

Balúčové a Korošové 

Vyjma výše zmíněných komunit žijí v íránské provincii Fárs (Fārs) skupiny obyvatel mluvící 

balúčsky s korošským endonymem, kteří jsou většinou spojeni s kmenovou konfederací 

Kaškajů (Qashqai). Tato kmenová konfederace, svého druhu největší v Íránu, je tvořena 

konglomerací klanů mluvčích turkických jazyků, ale v rámci kmenů existují i někteří mluvčí 

lori, kurdštiny a dále mluvčí arabských jazyků4, stejně jako malá skupina Korošů, mluvících 

odlišnými nářečími balúčského jazyka. Lingua franca celé konfederace je však turkická 

kaškajština (Qashqai Turkish). Kaškajský kmen tvořili převážně nomádští pastevci, ale 

většina členů kmene v průběhu 20. století přešla k usedlému pastevectví. Kočovní Kaškajové 

sezónně (dvakrát ročně) migrovali se svými stády ovcí a koz – letní období trávili na 

horských pastvinách severně od Šírázu a zimovali na pobřežních nížinách poblíž Perského 

zálivu. Právě v tomto zhruba 400 kilometrů dlouhém migračním pásu se Koroští Balúčové 

usadili v rozptýlených vesnicích. 

Korošové dříve pracovali jako chovatelé velbloudů pro kaškajskou kmenovou 

konfederaci podél tras sezónních kmenových migrací v provincii Fárs. V současnosti jsou 

Korošové převážně usazeni na okraji různých vesnic a měst ve Fársu a dalších přilehlých 

provinciích, většinou spolu s ostatními kaškajskými osadníky. Korošská osídlení byla 

identifikována kolem těchto míst: Kāzerun v Bālādehu, Korošābād, Dādin, Jadval Torki, Šure 

ʿAbdolxāni a na jihovýchodě podél pohoří Zagros až k Lúristánu / Lārestānu a dále. Jejich 

populace byla původně odhadována na 40 až 50 rodin5, později až 200 domácností.6 

V posledních letech bylo zmapováno několik dalších korošských komunit, a to převážně 

                                                 
2 BORJIAN, Habib. Essays on Three Iranian Language Groups: Taleqani, Biabanaki, Komisenian. New Haven: 

American Oriental Society, 2021. 
3 JAHANI, Carina. The Baloch as an Ethnic Group in the Persian Gulf Region. The Persian Gulf in Modern 

Times: People, Ports, and History, (ed.). Lawrence G. Potter, Palgrave Macmillan, 2014, s. 267-297. 
4 OBERLING, Pierre. QAŠQĀʾI TRIBAL CONFEDERACY. [online] Encyclopaedia Iranica Online 2003. 

Dostupné z: https://www.iranicaonline.org/articles/qasqai-tribal-confederacy-i 
5 MAHAMEDI, Hamid. On the Verbal System in Three Iranian Dialects of Fārs. Studia Iranica 8, 1979, s. 277-

297.  
6 SALĀMI, ʿA. Ganǰina-ye guyeššenāsi-e Fārs. III, Tehran, 2004, s. 23. 
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v provincii Fárs a v přímořských íránských provinciích, ale zdá se, že většina z nich opustila 

svůj původní jazyk a nyní používají perštinu. 

Korošové a Jedové vytvořili dvě skupiny (bonku) v rámci federace chovatelů 

velbloudů (tira-ye sārebānān) uvnitř kmene Kaškaj. Avšak tito chovatelé velbloudů 

vykazovali při vzájemném srovnání značné rozdíly nejen z hlediska jazyka, ale také svou 

postavou a vzhledem. Jejich mládež, zejména dívky, byli dobří zpěváci a tanečníci.7 

Z 19. století je také zmínka o stejnojmenném kmeni Kurušů / Korišů mezi Balúči 

na hranici Indu.8 Neexistují však žádné důkazy ani v rámci ústní tradice o tom, v jakém 

období se Korošové mohli ke kmeni Kaškaj připojit, navíc ti, s nimiž Mahamedi v 70. letech 

hovořil, si pamatovali nejméně tři generace svých předků. Dlouhodobou přítomnost Korošů 

mezi turkickými špičkami Kaškajů nenaznačují vnitřní lingvistické známky, tzv. linguistic 

evidence (viz přehled níže), ale na druhé straně je patrná skutečnost, že se Korošové 

významně odlišovali od běžných Balúčů a i to, že Korošové jsou šíité, svědčí o jejich 

relativně dlouhé izolaci od hlavní větvě Balúčů. Dalším vlastním označením Korošů je 

Dārḡa, což je pojem interpretovaný místní tradicí jako dozvuk jejich historické profese 

dāruḡas, dohlížitelů zákona pod vedením Safavidů.9 

Etymologický původ slova Koroš zůstává nejasný. V sociálních médiích však 

nacházíme rozšířený názor, že tento termín je přežitkem staroperského jména krále Kýra 

Velikého, který založil perskou říši: „Jméno Korosh (Koroš) a následně urozený původ lidí 

byl spojován některými členy kmene buď s kmenem Kurajšovců (Qoreyshi) v Arábii, nebo 

s Kýrem Velikým“.10 Takovou asociaci lze snadno vyvrátit z čistě lingvistických důvodů: 

staroperské Kūruš „Cyrus“ se skládá z kořene Kūru- a v tomto případě inflektivní přípony š. 

Kdyby název přežil v současných íránských jazycích, měl by tvar kur nebo kor, jako by tomu 

mohlo být u řeky Kor ve Fársu nebo řeky Kura (místně Kor) na Kavkaze. 

Korošské Balúče objevil Hamid Mahamedi11 při svých terénních výzkumech v oblasti 

Fársu v 70. letech 20. století. Jeho kororští informátoři používali doma svůj rodný jazyk, 

zatímco jejich „kulturním“ jazykem byla turkická kaškajština, ve které vyprávěli příběhy a 

zpívali písně. Nedávno ʿA. Salāmi12 publikoval slovník stovek slov, jenž byl zároveň 

                                                 
7 BAHMANBEYGI, Moḥammad. Boxārā-ye man, il-e man. Shiraz, 2009, s. 194-195. 
   BAHMANBEYGI, Moḥammad. ʿOrf o ʿādat dar ʿašāyer-e Fārs. Shiraz, 2009, s. 39. 
8 BELLEW, H. W. An Inquiry Into the Ethnography of Afghanistan. London, 1891, s. 143. 
9 SALĀMI, ʿA. Barrasi-e eǰmāli-e guyeš-e koroši. Guyeššenāsi 1/3, 2004, s. 39-56. 
10 NOURZAEI, Maryam. ANONBY, Erik. JAHANI, Carina. KOROSH. [online] Encyclopædia Iranica Online 

2016. Dostupné z: http://www.iranicaonline.org/articles/korosh-people-01. 
11 Dále je jméno užíváno pod zkratkou HM. 
12 Dále jméno užíváno pod zkratkou AS. 



 

Koroští Balúčové a jejich jazyk 

 

 
33 

doplněný o některé slovní obraty a desítky vět. Salāmi tvrdí, že korošský lidový jazyk 

Kāzerun, zejména Bālādeh, byl mnohem méně ovlivněn perskou syntaxí než mluvená 

koroština v Čāršuraku (oblast dále na jihu, v Lúristánu). Naproti tomu Korošové žijící ještě 

více na jihu v oblasti Sedāḡ se jazykově přizpůsobili místnímu lúristánskému dialektu (dle 

rozhovoru se Salámim z května 2013). Kromě těchto dvou pramenů přeložily a vydaly Carina 

Jahani a Maryam Norzaei13 (JN) krátký text v koroštině, ovšem bez uvedení původu. 

Následující diachronie a náčrt gramatiky se primárně zakládají na výše uvedených 

zdrojích.14 Data ukazují značné rozdíly, a to do té míry, že se nabízí možnost uvažovat o 

různých korošských dialektech. Bližší zkoumání ale ukazuje, že velká část jazykových 

odchylek je oprávněně povrchní a ke změnám dochází v řeči téhož mluvčího. Tato jazyková 

zvláštnost je částečně způsobena geografickým kontaktem s okolními jazyky a 

restrukturalizací v samotné koroštině. Popis je zde uveden s ohledem na ostatní balúčské 

dialekty, zejména na ty, kterými se mluví v Íránu (ír. bal.; nejlépe shrnuje Spooner15). 

Fonologie 

Fonologický systém koroštiny se liší od většiny ostatních balúčských dialektů v chybějících 

retroflexivních souhláskách. Zdá se, že se koroština asimilovala do svého současného 

prostředí tím, že došlo k převzetí Fār frikativní [δ], alofon /d/ po samohláskách od sousedních 

dialektů. V Mahamediho (1979) dokumentaci dialektu16 / w / odpovídá / v / i v jiných zdrojích 

u ostatních autorů; obě tak mohou představovat bilabiální hlásky [β]. Zřídka je slyšet 

v mluveném projevu [ž]; je to alofon /ǰ/ v ǰan / žan „žena“. /g/ může změknout na intervokály 

/y/, jak inmagašagant / mayašayant „(oni) říkají“. Dialekt ztratil historické rozlišení délky 

samohlásek, též částečně dvojhlásku dlouhé samohlásky, jako v případě *čēr / čīr> či(e)r 

„pod“; musí se jednat o pozdní jazykový vývoj, protože k tomu dochází především ve 

výpůjčkách z okolních jazyků, např. bied „vrby“ (srov. Bal. ged).  

V rámci historicko-komparativní fonologie lze při vývoji souhlásek identifikovat 

u rozvoje konsonant několik vrstev. Isoglosy jsou nejspecifičtější pro balúčtinu, tj. zachování 

staroíránských (SÍr.) postvokalických frikativních souhlásek, afrikátů a plozivizovaných17 

frikativ, jsou obecně použitelné i pro koroštinu (viz níže tabulka 1), ale s následujícími 

                                                 
13 Pro autorky je dále v textu užívaná zkratka JN. 
14 Další příklady v této studii pocházejí ze Salāmi, pokud nejsou citovány iniciálami jiného autora (viz předešlé 

poznámky pod čarou). 
15 SPOONER, Brian. Notes on the Baluchī spoken in Persian Baluchistan. Iran 5, 1967, s. 51-71. 
16 MAHAMEDI, Hamid. On the Verbal System in Three Iranian Dialects of Fārs. Studia Iranica 8, 1979, s. 277-

297. 
17 Pozn.: plozivy – z poslechového hlediska se jedná o ražené souhlásky (též explozivy). 
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inovacemi: Bal. p > f  (z obou SÍr. *-p- a *f), bal. k > x (částečně) a bal. t > d (z SÍr. *θ). 

První dva případy jsou pravděpodobně nezávislé na východní balúčtině, která ovlivnila změnu 

všech postvokalických souhlásek na frikativy. Za povšimnutí též stojí staroíránský klastr *xt, 

který poskytuje (s metatezí) balúčtině tk, se dále rozvíjí na kk v minulém čase u koroštiny: 

pakk- „vařit“ (bal. patk- < *paxta-), dokk- „šít“, rekk - „nalévat“ a s dalším přidáním sočč- 

„spálit“. Toto pravidlo může také vysvětlit ākk- / ātk- „přijít“ (pokud vychází z *āxta < 

*āgata-; Elfenbein). SÍr. *w- > g- (bal. g(w)-, Khuri g-) ovlivňuje příslušná slova koroštiny 

hromadně, např. gād „vítr“, gānk „hlas“ gāfanda „tkadlec“, gaš- „říct“, gen- „vidět“. 

Tabulka 1. Diachronní souhlásky, afrikáty a frikativy 

SÍr. balúčsky korošsky příklady výjimky 

*-p- p f āf „voda“, šaf „noc“, taf „horečka“, 

tāfak „pánev“, tafar „sekera“; a 

pravděpodobně daf „pusa“ (bal. dap) 

a lāf „žaludek“ (ír. bal. lāp) 

s nejasným původem 

hovog „manželka“18 

(bal. hopak/g) 

*-t- t t pot „předivo“, dantān „zub“, morta 

„smrt“ 

va(ː)d- „já / sám“, 

berād (bal. brāt) 

„bratr“, kad „když“  

k giryak „plakat“, šodik „hladový“ 

*-k- k 
x heyx „vejce“ (bal. hāyk), gox „kráva“ 

(ír. bal. guk), ganux „hlupák“ 

(Merv Bal. ganok) 

magas „letět“, apod. 

jsou pravděpodobně 

jazykové výpůjčky 

*-b- ?   ovort- „přinést“ (=ír. 

bal. aort-) 

*-d- d d pād „chodidlo“, mud „vlasy, ōdān 

„tam“, kad „když“, fād „sůl“ (bal. 

wād < *hwāda-), šod- „umýt“  

 

*-g- g g přibližně rogen ghí (bal. rogin)  

*-č- č č roč „den“, či(e)r „pod“, sučin „jehla“, 

gečin „síto“, pač- „vařit“, doč- „šít“, 

reč- „nalévat“, soč- „spálit“ 

 

                                                 
18 Pozn. překl. - jedná se termín označující další manželku manžela v polygamním manželství, v češtině termín 

nemá obdobu, v angličtině ustálen výraz „co-wife“. 
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*-ǰ- ǰ ǰ derāǰ „dlouhý“ (bal. drāǰ)  

*f p f geft- „chytit“ (bal. gipt-)  

*θ t d gud „výkal“ (bal. gūt), modag 

„migrace“ (bal. mētag „vyrovnání“) 

 

*x k k kar „osel“, kan-, kannak „úsměv“, 

karān- : karānt- „poškrábat“ 

nāxon „nehet“ (bal. 

nākun), mih „nehet“ 

(bal. mek) 

 

Výjimkou se zdají být slova v rámci jazykové výpůjčky; například „dvacet“ (pro 

očekávaný *gis) se také nachází v jiných perských a balúčských dialektech, což naznačuje, že 

toto slovo bylo převzato z perštiny do balúčtiny, když Korošové ještě nebyli odděleni od své 

původní domoviny. Dalšími příklady jazykových výpůjček z perštiny jsou bey „příkop“ a bied 

„vrba“ (<SÍr. *waiti-); oba selhávají nejen v jazykovém testu *w- > g, ale také v udržení 

staroíránského *-t-, dalšího specifického diachronního prvku balúčtiny. Na druhou stranu 

narazíme na gō-ham „společně“, s prvním prvkem gō (srov. pers. bā „s“ < stř. pers. abāg), 

potvrzující relativně pozdní chronologii *w- > g při zvukové změně. 

SÍr. *hw- normálně dává w- (další znak balúčtiny), jako v va(:)d- „já / sám“, var-: 

vart- „jíst“, vān-: vānt- „číst“. Existuje další změna na g- ve slově gāhār „sestra“ (jako 

v některých jiných balúčských dialektech) a ve f- na fa: š (pers. xwaš) „jemné / šťastné“ a 

pravděpodobně ve fād „sůl“ (bal. Wād). Slovo „spát“ přináší smíšené výsledky: fō (podstatné 

jméno), vasp-: vaft- (nepřechodné sloveso), fāfen-: fāfent- (příčinné / kauzativní sloveso) (srv. 

Xuri19). 

Společné západoíránské isoglosy – proto-íránské sykavky zůstávají ve slovech kassān 

„malý“, mazzan „velký“ (< *mas), zi „včera“, zān-: zānt- „vědět“, zatímco některá klíčová 

slova jsou perská: āhu „gazela“, darvā „moře“, dumāδ „ženich“. Dalším severozápadním 

jazykovým rysem je uchování SÍr. *ǰ ve slově ǰan „žena“, ǰan-: ǰad- „udeřit“. Další klíčové 

změny v jazyce nacházíme na jihozápadě regionu, jako obecně balúčské: *θr > s ve slově sa 

„tři“, āhos „těhotenství“ (< *āfos < *ā-puθra-), ās „oheň“; *dw- > d v dar „dveře“, diga 

„ostatní“; *y- > ǰ v ǰō „ječmen“, ǰoδā „různý“, ǰi „vahadlo“. 

                                                 
19 BORJIAN, Habib. The Dialect of Khur. In: Matteo De Chiara, Adriano V. Rossi, and Daniel Septfonds, (eds.). 

Mélanges d’ethnographie et de dialectologie irano-aryennes à la mémoire de Charles-Martin Kieffer. Studia 
Iranica. Cahier 61, Paris: Association pour l'avancement des études iraniennes, 2018, s. 77-98. 
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Jmenná skupina – slova odvozená od podstatných jmen nebo 

zájmen 

Používání jednotného a množného čísla při skloňování podstatných jmen používaných 

v balúčtině tvoří v koroštině třípádový systém, který je nezávislý na počtu. Formální množné 

číslo je v koroštině stále neobvyklé, ale zdá se, že dialekt se vyvíjí jako oblastní jev a reguluje 

systematiku vytváření množného čísla příponou (sufixem) -obār pro podstatná jména životná 

i neživotná, jako insibobār „jablka“, mišobār „ovce“, ādamobār „lidé“. Existují také slova 

mardingal a ǰaningal, které se zdají být významnými skupinami mužského a ženského rodu.  

Dalšími případy jsou podstatná jména a zájmena, která jsou vyjádřena ve třech pádech, 

a to jako přímý, objektiv (mluvnický pád větného objektu v jazycích, které nerozlišují objekt 

přímý a objekt nepřímý formálními znaky, jde o kombinaci funkce českého 3. pádu / dativu a 

4. pádu / akuzativu do jednoho pádu) a genitiv (český 2. pád) případně jako – podmět, 

předmět a posesiv (přivlastňovací pád), což jsou pro účely této studie v tomto případě stejně 

relevantní označení. 

Poslední dva mají koncovky -ā a -ī / -ey; takže skloňování slova „dům“ se provádí 

takto: log (přímý), lṓgā (objektiv) a lṓgey (genitiv). Skloňování osobních zájmen je uvedeno 

v tabulce 2. (viz níže). Za zmínku stojí proces, kdy genitiv předchází hlavnímu jménu: log-ey 

dar „domovní dveře“, deraxt-ey nār „granátovníkový strom“ / „granátovník“. Vyskytuje se 

také u postpozic (viz níže adpozice). Objektiv se používá jako přímý nebo nepřímý předmět, 

například: (přímý předmět) in kōhobār-ā az idān bozoret „zvedněte tyto kameny odsud“; 

(nepřímý předmět, s předložkou nebo bez ní) a madress-ā ākey log-ā „ze školy přišel domů“. 

Případy s genitivem a objektivem se vyskytují společně v čir-e deraxt-ey nār-ā nešte 

„sedí pod granátovníkem“. Za povšimnutí stojí, že koncovka objektivu -ā je potlačena 

příklonkou (enklitikon): miš mā hāḡol „ovce je v ovčíně“; JN vad = et bege! „drž se!“  

Přídavná jména – přívlastková (atributivní) adjektiva předcházejí hlavní podstatné 

jméno, ke kterému jsou vázány, a normálně dostávají příponu -eyn, například: sōz-eyn 

deraxtobār „zelené stromy“, sih-eyn asp „černý kůň“, mazzanoyn bač „velký chlapec“, gott-

eyn kō „velký kámen“. Koncovka u přídavného jména je nahrazena příklonkou: Jalāl-i bāḡ 

xeyli gott „Jalalova zahrada je velmi velká.“  
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Zájmena a deixe (deixis)20 – existují dva typy osobních zájmen: samostatná a 

s příklonkou / enklitická (tabulky 2 a 3). 

Tabulka 2. Osobní zájmena 

 podmět předmět posesiv (přivlastňovací pád) 

Sg. 1 man manā mani 

2 ta ta(rā)  

3 ā āši, āy, ayi āši 

Pl. 1 mā mārā may 

2 šomā šomārā šomāy 

3 āšān āšānā āšāni 

 

Tabulka 3. Slovní zakončení, spony a zájmenná příklonka 

 slovní zakončení spona zájmenná příklonka 

Sg. 1 -ān -an, ān, -am -om 

2 -ey, -ay -ey, -ay, -ē -et 

3 -i(t) (pres.); -∅, a(t) (past) -an(t), -en, -∅ -i, -ey, -ay 

Pl. 1 -en -en -en 

2 -et -at -u/-o 

3 -an(t) -ant -eš 

 

Samostatná zájmena se mezi uvedenými třemi variantami neobjevují. Příklonky se 

používají (1) jako přivlastňovací prostředky; (2) s reflexivní základem va(:)d-, např. v va:d-i 

doros=iko „sám (to) postavil“; (3) jako agens21 v pasivní konstrukci přechodných sloves 

v minulých časech (viz přechodnost níže). Koroština má pro používání přivlastňovacích 

zájmen tři způsoby: (1) s volně stojícími zájmeny, např. i bozobār ma:ni / ašāni = eyn „tamty 

kozy jsou / (doslovně „je“) moje / jejich.“ (2) s příklonkovými zájmeny, např. ketāb-ay „jeho 

kniha.“ (3) Kombinací obojího, jak balúčtiny, tak perštiny: mani1 lōg-om2 ba mazzani-e aši3 

lōg-āy
4 nayn „můj1,2 dům není tak velký jako jeho3,4 dům“; hāmmo aši1 raftār-ā-h-ey2 

nārāzi=ant (-h- je epenteze22) „všichni jsou nespokojeni s jeho1,2 chováním“.  

                                                 
20 Pozn. – deiktické výrazy se používají pro ukazování bez pojmenování. Jako slovní druhy tuto funkci mohou 

plnit především zájmena (já, ty), ale i příslovce (sem), číslovky (tolikrát), slovesa (pojď, odejdi). 
21 Pozn. – agens je konatel děje věty. V češtině se jedná nejčastěji o podmět. 
22 Pozn. – epenteze je vkládání hlásky dovnitř slabiky. V češtině se jedná např. o sedm – sedum. 
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Demonstrativa jsou i „tento“, ā „to/tamto“, išān „tyto“ a āšān „ty, oni, ony.“ 

Demonstrativní příslovce jsou īdān „zde“, ōdān / ūdān, āŋa „tam“; hano „takový“. 

Interrogativa (tázací druhy) jsou kad „kdy“, kaye „kdo“, ko „kde“, koyen „kde je“, čont 

„kolik“.  

Adpozice. Koroština je v zásadě založená na předložkách, pravděpodobně pod místním 

vlivem, protože využívá perské i balúčské předložky, například a(z) „z“ (pro balúčské ča, ša, 

ač, aš), gu „s“ (srov. bal. gōn), mā „v / do“ (mervští Bal. mā), či(e)r „pod“. Zvláštností je 

ka:nek(ā) „vedle, blízko“ (srov. farvijský dialekt kenāgā), které funguje jako předložka i 

postpozice: čekkobār ka:nek-e hōz-ā nešteyadant „děti seděly u bazénu“; čerāḡ difār-ey 

ka:neka=yn „světlo je blízko zdi“; may deh-ay ka:nekā ruxāna maravag „řeka teče kolem 

naší vesnice“. Za zmínku stojí 2. pád / genitiv podstatného jména, ve srovnání s použitím 

objektivu v případě využití předložky. 

Slovesná morfologie a syntax 

Kmeny23 a podstatná jména slovesná. Slovesa jsou vytvářena v binárních kmenech, které se 

tradičně označují jako čas minulý a přítomný – v případě koroštiny je lze nejlépe 

charakterizovat jako imperfektivní24 a perfektivní kmeny. (Dvojice jsou zde znázorněny 

dvojtečkou.) Stejně jako v jiných íránských jazycích je v koroštině mnoho minulých i 

přítomných časů, například bann- : bass- „svázat“, neposkytuje žádný zjevný synchronní 

vztah mezi slovesy. Pravidelné minulé tvary jsou tvořeny příponou -ed- k přítomnému kmenu 

(nebo -t před nazálními a aproximantními souhláskami), slovotvorných formantů25 ve všech 

kmenech kauzativních minulých časů. Příčinný přítomný čas je tvořen přidáním -(i)en- 

k přítomnému kmeni nepřechodného slovesa. Příklad: nepřechodné časp- : časped-, 

přechodné časpien- : časpent- „lepit“.  

Infinitiv a příčestí minulé jsou tvořeny příponou -ag v přítomných a minulých 

slovesných kmenech. Tyto dvě formy v -ag- jsou nazývány dlouhé kmeny (long stems)26, 

protože tvoří základ pro imperfektní slovesný způsob a perifrastické perfektum, obě jsou 

tvořeny se sponou jakožto pomocným slovesem (viz výše tabulka 3). -ag- má tendenci 

                                                 
23 Pozn. – kmen je část slova, která se při časování a skoňování většinou nemění. Nejedná se o kořen slova, který 

nese základní významovou část slova (přestože kmen a kořen mohou být totožné). 
24 Pozn. – imperfectum (doslova „nedokončené“) označuje v některých jazycích jeden z minulých časů, který 

v minulosti trval, nebo se opakoval. Naproti tomu perfectum označuje v některých jazycích, že děj už byl 
ukončen. 

25 Pozn. – formant je oblast lokálního maxima (špičky) ve spektru složených tónů. 
26 MAHAMEDI, Hamid. On the Verbal System in Three Iranian Dialects of Fārs. Studia Iranica 8, 1979, s. 277-

297. 
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změkčit na ay a zkrátit se na a/ā v pozici na konci slova a na g před nazálními souhláskami. 

(V mnoha tvarech při časování zůstává a a ā nevýrazné, pokud se jedná o pozici na konci 

slova.) U některých přechodných sloves se minulý kořen zkracuje, když nemá příponu. 

Například pro „dělat“: přítomný kořen kan-, infinitiv kanag; minulý kořen kut-, příčestí 

minulé kuta(g), s kratší formou ku, ko, ke. Infinitiv a příčestí minulé se také používají jako 

slovesná podstatná jména: pakkā „vařený“, dokkā „ušitý“, JN man bowṓ-ey sāz-ey ǰanág-ā 

yād-om mohấ „pamatuji si na hru na nástroj otce“. 

 

Slovesný způsob a slovesný vid. Konjunktiv27 / spojovací způsob a imperativ / rozkazovací 

způsob jsou označeny modální předponou b(V)-, pokud není přítomen jeden z lexikálních 

slovesných předpon dar-, ber-, er-. Zatímco perfektum se nevyjadřuje, imperfektum je 

vyjádřeno ve dvou paralelních strukturách s předponou ma- nebo příklonkou a= (tabulka 4). 

Příklonka a v koroštině vykazuje pozoruhodnou stabilitu ve srovnání s nejistou sémantickou 

pozicí ve většině ostatních balúčských dialektů (Elfenbein). Nepřízvučná příklonka se nachází 

mezi slovesem a předchozím slovem. Zůstává spojena se slovesem pouze v případě, že je 

sloveso v pozici na začátku věty (angl. clause-initial position) nebo po slovech zakončených 

samohláskou; jinak se stává součástí slova předcházejícího sloveso.  

Například předmět (označený -ā) tedy nikdy neabsorbuje imperfektum nesoucí a. 

Příklady polohy příklonky a (podle JN): na slovesné oddělené předponě (preverbum) nebo na 

nominální části složených sloves: dar=a kafī „zapojuje se do“, ber=a dā „hodí to dolů“, er=a 

kanant „nastavili (to) na“, zorr=a gī „vrací se to“. Na předmět: howr=a aant „déšť zasáhne“. 

Na slovesnou koncovku: ā́ŋa a=čarant „pasou se tam“; a modag-ā ā = mānīt „po migraci 

zůstal pozadu“. V počáteční poloze klauze: a=šīt… „(on) říká…“.  

Tabulka 4. Struktura sloves 

rozkazovací způsob 
/ imperativ 

 
= be- +

přítomný 
kořen 

+ zakončení (jednotné číslo - ∅, 
množné číslo -et) 

konjunktiv 
přítomný 

 
= be- +

přítomný 
kořen 

+ zakončení 

a= +
přítomný 
kořen 

+ zakončení přítomné 
imperfektum 

 
= 

ma- + infinitiv + spona (kopula) přít. 
intr. = ma- + infinitiv + spona (kopula) min. minulé 

imperfektum trans. = ma- + infinitiv + -ad- + encl. pron. 
préteritum intr. 

=   minulý + zakončení 

                                                 
27 Pozn. – konjunktiv / spojovací způsob je slovesný způsob, který obvykle vyjadřuje podmíněnost či 

hypotetičnost děje. 
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kořen 
trans. 

=   
minulý 
kořen 

+
vyslovovaná příklonka (může být 
přední) 

intr. 
=   

příčestí 
minulé 

+ spona (kopula) přít. 
přítomné perfektum 
/ present perfect trans. 

=   
příčestí 
minulé 

+
vyslovovaná příklonka (může být 
přední) 

intr. 
=   

příčestí 
minulé 

+ spona (kopula) min. 
plusquamperfektum 

trans. 
=   

příčestí 
minulé 

+
-ad- + vyslovovaná příklonka 
(může být přední) 

perfektum 
konjunktivu 

intr. 
=   

příčestí 
minulé 

+ spona (kopula) přít. + bi 

Označování osob. Označování osob závisí na čase, slovesném způsobu a přechodnosti, kdy 

je osoba označena třemi prostředky: vlastním slovním zakončením, sponovým slovesem a 

příklonkovými (enklitickými) zájmeny (tabulka 3). Zakončení a spony jsou v obecné shodě, i 

když obojí vykazuje značnou variabilitu. Jednotné a množné číslo se používá zaměnitelně u 

druhé a třetí osoby (Elfenbein tuto podobnost zpozoroval i u jiných balúčských dialektů). 

Třetí číslo singuláru vykazuje značné rozdíly; některé kořeny končící na r nebo n jsou 

zkráceny -t (např. bu-(w)ar-t „že (on) jí“, a=na-twān-t „oni nemohou“), zatímco slovesa často 

mohou vynechat zakončení, když není výslovně vyžadované rozlišení, které sloveso 

poskytuje: berra „že jde“, māhā ≈ mā-hāg-en „přijde, přichází“, vafta ≈ vaftagen „už spal“. 

V přechodných minulých časech se používají příklonková zájmena (viz přechodnost níže). 

Časování slovesných tvarů je shrnuto v tabulkách 4 a 5.  

Tabulka 5. Shrnutí slovesných tvarů (2. a 3. sg.) 

 „spát“ (intrans.) „jíst“ (trans.) 
 2. sg. 3. sg. 2. sg. 3. sg. 
Infinitiv vasb-ag var-ag 
rozkazovací způsob 
/ imperativ 

bu-asb-∅ — bu-a(r)- ∅ — 

konjunktiv 
přítomný 

bu-asb-ay bu-asb-i bu-ar-ay bu-ar-t 

přítomný čas 
indikativní28 

a=wasb-ey a=wasb-i *a=war-ey ? 

přítomný čas 
progresivní 

ma-vasvay–ay ma-vasba(g–en) ma-varay–ay ma-vara(g–en) 

imperfektum ma-vasvay–aδay ma-vasvay–aδ ma-verey-
ad=ay 

ma-verey-
ad=∅ 

préteritum xaft-ay xaft-∅ vārt=et vārt=i 
přítomné perfektum vafta(y)–ay vafta[g–en]  vārtay=et vārtay=i 

                                                 
28 MAHAMEDI, Hamid. On the Verbal System in Three Iranian Dialects of Fārs. Studia Iranica 8, 1979, s. 277-

297. 
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 „spát“ (intrans.) „jíst“ (trans.) 
plusquamperfektum vaftay–aδay vaftay–aδ vārtay-ad=et vārtayad=i 
perfektum 
konjunktivu 

vaftay–ay bi vafta bi vārtay=et bi vārtay=i bi 

 

Imperfektum se v koroštině používá v historickém procesu stabilizace při rozlišení 

slovesných vidů. Nedokonavost je vyjádřena dvěma typy konstrukcí (viz tabulka 4): (1) 

s kořenem a příklonkou a, což je převzaté z balúčtiny, a (2) s infinitivem a předponou ma-, 

což je směs balúčtiny a perštiny (pro bal. formu, viz Jahani a Korn, oddíl 4.5.3; u slovesa 

„mít“ stejně jako v perštině neexistuje progresivní vid). Lze odvodit poměrně volnou 

sémantickou asociaci pro každou formu: první forma obvykle vyjadřuje přítomný čas, 

budoucí a habituální vid / habitual29, zatímco druhá se používá v progresivním vidu.  

Příklady:  

- Přítomný / budoucí: aga alʾān berren hatman a āši a=ras-en „pokud nyní půjdeme, 

určitě ho chytíme“.  

- Habitual: bačč-et kad a madressā akey logā? „Kdy jde / přijde tvůj syn domů ze 

školy?“  

- Progresivní přítomný: beya duši navaftayay ke hālā čort ma-ǰanay–ay? „Nespal jsi 

včera v noci, že teď dřímáš?“  

- Progresivní minulý: vaxti ke sel āk(k), āšān če kār-i ma-kaney–adant? „Co dělali, 

když přišla potopa?“ 

Existuje však mnoho příkladů, ve kterých se druhá forma používá k vyjádření 

přítomnosti-budoucnosti a obvyklosti, např. četa:r āši pa-ǰā namārayay? „jak to, že ho 

nepoznáš?“; sabā sohbi marava (stažený tvar ma-ravag-en) „půjde zítra ráno“; kākā-m 

madrasā namarava „můj bratr nechodí do školy“. Ukazuje se, že zmatek v současné 

imperfekci koroštiny je ovlivněn konstrukcí současného a budoucího času s mi- v moderní 

perštině.  

Minulý imperfektiv je ve všech dostupných datech vyjádřen pouze ma-, což naznačuje 

sloučení mezi jednoduchou a progresivní minulostí, např. HM ma-rrawag-adan „šel bych, 

chodil jsem, šel jsem“, ma-gašag-adan „řekl bych, říkal jsem“ (viz také transitivita níže). 

 

Perfektum perifrastické – jedná se o nepřechodné přítomné perfektum 

a plusquamperfektum, které jsou konstruovány infinitivem, minulým příčestím a přítomnou 

                                                 
29 Pozn. – habitualis je soubor gramatických nebo lexikálních významů vyjadřujících pravidelné opakování akce 

nebo obvyklého tradičního stavu. 
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nebo minulou sponou, např. HM ātkag-am, AS ākkay-ān „přicházím / přišel jsem“; HM 

ātkag–adan, ASākkey-adān „přišel jsem“. Konjunktiv je přítomný dokonavý u jednotného 

čísla „být / stát se“, např. ākkayān bi (pro pers. āmada bāš-am) „možná přijdu“. 

 

Přechodnost sloves. Stejně jako v mnoha jiných íránských jazycích se v koroštině používá 

přechodný / tranzitivní minulý čas u zájmenné příklonky pro označení předmětu nebo agens30. 

Ty mohou buď zůstat na slovesu místo osobních přípon, nebo mohou postavit větu na 

předchozím slově, kterým může být slovesná předpona, nominální složka složeného slovesa 

nebo předmět. Příkladem těchto dvou paralelních konstrukcí je berenǰ geft=om ≈ berenǰ=om 

geft „koupil jsem rýži“. Mahamedi31 nenašel žádný výskyt slovesného agens, ale Salámiova 

publikace nabízí spoustu příkladů obou konstrukcí. Imperfektum nemá žádný příklad 

s použitím agens. 

Jak ukazují příklady v tabulce 4, struktura tranzitivního préterita a přítomného perfekta 

(present perfect) se liší v tom, že v tranzitivní struktuře je osobní přípona (koncovka) 

nahrazena příklonkovým zájmenem (agens), které je volitelně na začátku. V imperfektním a 

plusquamperfektním tvaru je však nejen minulá spona nahrazena příklonkovým zájmenem 

(agens), ale také morfém -ad- (varianta: -at-) je vložen mezi infinitiv a agens, nebo pokud je 

agens v plusquamperfektu, -ad se stává konečným. Tento morfém odpovídá minulé sponě 

třetí osoby singuláru ad. (Poznámka: k přechodným slovesům je připojeno mnoho případů 

nepřechodných zakončení, např. az pirāri aši neyδay-ān „neviděl jsem ho už dva roky“). 

V příkladu (1) agens zůstává na slovesu, (2) agens je uvedeno před předchozím 

slovem: 

Préteritum: (1) man va:d-om did=om „viděl jsem (to)“; i qašanguveyn pirāhām-ā a: ko 

geft=et? „Kde jsi koupil tuto hezkou košili?“; sibobārā a: deraxt-ā čed=eš „oni česali jablka 

ze stromu“. (2) kāyad manā gānk=i ǰad? „kdo mi volal?“; kāmā log-ā v:ad-i doros=i=ko? 

„který dům sám postavil?“ 

Imperfektum: xiār-ā ma-borey-ad=om „krájel jsem meloun“; ma-genay-ad=∅ „on 

uvidí“ (stojí za povšimnutí, že třetí osoba singuláru je neoznačená, místo aby měla 

očekávanou zájmennou příklonku =i). 

Přítomné perfektum / present perfect: (1) čikkada pul gu vad-et overtey=et? „kolik 

peněz jste si přinesli?“ (2) tara a log-ā dar=eš gekā „propustili vás z domu“. 

                                                 
30 Pozn. – agens je konatel děje věty. V češtině se jedná nejčastěji o podmět. 
31 MAHAMEDI, Hamid. On the Verbal System in Three Iranian Dialects of Fārs. Studia Iranica 8, 1979, s. 287. 
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Plusquamperfektum: (1) gāštag-od=om „řekl jsem“; xorāk-ey nesf-ā vārtey-ad=om 

„snědl jsem polovinu jídla“. (2) HM dorəs=kodt kodag-at „udělal jsi“; āf=i wārtait „pili jste 

vodu“.  

Negace: Negativní morfém ná- má předponu před kořenem nebo nedokonavými 

znaky, např. JN a=na-twān-t bār-ā bebā „nemůže nést břemeno“; na-ma-ken-ēn „neděláme“. 

Zákaz je označen má-, jako např. ve slově makan „nedělej!“ 

Být, stát se, mít. Podstatné jméno slovesné nebo spona se obvykle přidává 

k podstatným jménům. Minulost je vyjádřena připojením -ad- do přítomné spony. Ve sponě 

může být předpona b(V)-, v takovém případě vyjadřuje buď „být“ nebo „stát se“. Seznam v 

tabulce 3 pro sponu (spolu s příklonkami a slovesnými zakončeními) slouží k časování / 

konjugaci slovesa. V obecném použití se přípony substantivních sloves nejčastěji vyskytují 

jako: přítomnost: singulár -ān, -ay, -en, plurál -en, -et, -ant; minulost: singulár -adān, -aday, -

ad / -at, plurál -aden, -adet, -adant. Příklady: i lug=en „to je dům“; i asp esbieδ=en „tento 

kůň je bílý“; i bāmerd kā=yen? „kdo je tento muž?“; Ali ko=yen  „kde je Ali?“; panā bod 

(pers. penhān šod) „schovalo se“.  

Existence a vlastnictví se vyjadřuje připojením příklonkové spony (nebo 

příklonkových zájmen) k základu ass- / ast-, např. sabā-šāmi mā logā assām „zítra v noci 

budu doma“; ā bāḡ mahsul-i gahter-i assen „ten ovocný sad má lepší produkci“; siheyn bolut 

ōri ni „černý mrak nemá déšť“; HM čon bačč-et assen? yeki assen=em „kolik máte synů? 

Mám jednoho.“ 

Lexis  

Zděděná slova z balúčtiny tvoří korošskou lexikální zásobu; dále viz uvedené příklady: 

 

- bot „veš“ (bal. boṭ, bot, boḍ; Rossi 1979, E13) 

- dāti „teta z matčiny strany“ (bal. tātī „teta 

z otcovy strany“; výpůjčka z Ind.) dim „face“ (ír. 

bal. dēm) 

- dogār „země“ (mervská bal. ḍigar) 

- fād „sůl“ (mervská bal. wād),  

- gahr „studený“ (ír. bal. gwahr) 

- gamz „vosa“ (Sarāvāni gwavz, ír. bal. gudar) 

- hor „déšť“ (ír. bal. haur) 

- ǰahlād „nízký“ (ír. bal. ǰahl(ā)) 

- ǰogen „hmoždíř“ (bal. ǰogun; 

v Lori, Lārestāni) 

- leyp „hra, tanec“ (ír. bal. leib) 

- marōči „dnes“ (=mervská bal.) 

- nagan „chleba“ (= bal.) 

- ša:nek „dítě“ (ír. bal. šenik, Marw 

Bal. šinik) 

- aškon- : aškont- „poslouchat“ 

- pa-ǰā ārag „uznat“ 
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Jazykové výpůjčky pocházejí převážně z perštiny, stejně jako je tomu i v případě 

jiných balúčských dialektů. Koroština obsahuje několik dalších slov perského původu, která 

jsou též identifikovatelná z okolních dialektů:  

- merzeng „řasa“ (≠ír. bal. močāč) 

- ālāyen „viditelný“ 

- ārma „touha těhotné ženy“ 

- bey „mol“  

- čey „věc“ 

- debr „hrubý povrch“ 

- parčal „špinavý“ 

- pā-sed „žebřík“ 

- šekāl „divoká koza“ 

- xenǰ „dráp“ 

- zuzuk „ježek“ 

- za:la-m mira „jsem vystrašený.“ (není 

použito tars)

Místní přehled hlavních pojmů označující rodinné příslušníky: 

- doyi „matka“ (srv. bal. māt, mervská bal. mās) 

- bovā(y) „otec“ (mervská bal. pis), daδa 

- gāhār „sestra“ (Ir. Bal. gohār, Marw Bal. gwar, dādā, Sarāvāni warg) kākā, berād „bratr“ 

(Bal. brāt, mervská bal. brās, lālā, lālayk) 

- ǰānek „dcera“ (mervská bal. dutag). 

 

Slovní zásoba z turkických jazyků a kaškajštiny je překvapivě malá:

- ālma „jablko“ (az. turk. alma) 

- bolut „mrak“ (turk. bulut) 

- buḡānāx „smršť“ (az. turk. boǧanaq 

„bouře“) 

- čoqqor „jáma“ (turk. çukur) 

- došān „králík“ (az. turk. dovşan) 

- gālen „nevěsta“ (az. turk. gəlin) 

- qaδaḡan kang „svěřit“ 

 

Mezi jedinečné příklady lze zařadit slovo šehid „dychtivý (žíznivý)“ (doslovně 

„mučedník“); inspirované rituály Shi’i Moḥrram, kromě koroštiny se toto slovo nachází také 

ve farvském jazyce / farvi69, který lze považovat za součást jazykové skupiny Biābānaki, 

kterou se mluví v oblasti na jižní hranici Velké perské pouště (Dašt-e Kavír).  

Závěr  

Korošský dialekt, který je po celá desetiletí (ne-li staletí) zcela izolovaný od jazykového 

vývoje balúčtiny, se postupně vyvíjel mezi nebalúčskými jazyky, což je hlavní důvod, proč je 

mezi balúčskými dialekty tak odlišný. Fonologie koroštiny, jak bylo uvedeno v příspěvku, 

poukazuje na zřejmý původ balúčtiny, bez větších mutací. Podobně je na tom systém 
                                                 
69 BORJIAN, Habib. Farvi Dialect, iranicaonline.org, 26 June 2013. 
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skloňování podstatných jmen, tato problematika vykazuje pozoruhodnou odchylku od běžné 

balúčtiny (včetně užívání singuláru a plurálu). Ve slovesné morfosyntaxi je výraznou 

zvláštností koroštiny koexistence dvou paralelních systémů imperfekta, která se zdají být 

stabilní ve vývojovém procesu korošského dialektu. Jazykové výpůjčky ze sousedních jazyků 

jsou nejzřetelnější v lexikální oblasti, kde hlavními zdroji pro koroštinu jsou jazyky jako je 

perština, fārské dialekty a turkická kaškajština. S ohledem na všechny výše uvedené 

zvláštnosti je potřeba zmínit ještě značnou míru srozumitelnosti mezi koroštinou a jinými 

balúčskými dialekty. 
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Redakce časopisu Kulturní studia požádala Dr. Habíba Bordžíána, aby čtenářům přiblížil 

provázanost íránských studií s českou vědou a výzkumem v dané oblasti již v dobách 

Československa – dále již autorova slova v původním znění: 

„Persian language and literature have been taught at Charles University and other 

institutions in the country for decades. The late professor Jan Rypka was a leading Czech 

Iranist, under whose supervision the seminal volume entitled History of Iranian Literature was 

compiled. This monumental work,  translated into English in 1968, remains the only of its 

kind up to this date, as it brings together into a single volume many aspects of Iranian 

literature: ancient, medieval, and modern periods are studied in various genres, and oral 

literature in various Iranian languages are covered. A notable student of Rypka was Jiří 

Bečka, the prominent scholar of Tajik literature, whom I met and spend a day with at a 

conference in Tehran (and later I was interrogated by security forces of the Islamic 

Republic). Another graduate of Charles University was Mansour Shaki, whose contribution in 

the study of Zoroastrianism and the Persian language is enormous. These two scholars made 

regular contributions to the Encyclopædia Iranica. During my tenure on the editorial board of 

this encyclopedia I proposed and invited an entry on Czechoslovak contributions in Iranian 

studies, but without concrete results yet. It is not difficult to give a list of names of many other 

Czechoslovak Iranists, for instance, Jiří Karanský in ancient Iranic philology, Jiří Cejpec in 

folklore of Iranic peoples, Karl Jahn in history of Persia and East Iran, and Adéla Křikavová 

in Kurdish studies, among others.“ 

– Habib Borjian, dne 15. října 2020 
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Abstract 

Among other areas, Orientalism is widespread in pop music. The aim of this essay is to 
analyze Chinese Orientalism in the song and video “China Girl” by British singer David 
Bowie. Bowie is known for his interest in Asian cultures, signified most notably by the 
influence of Japanese style on Bowie’s musical performances, among other examples. The 
song “China Girl” initiated a passionate discussion about racist motives in the video clip; 
although Bowie is known for his opposition to racism, and the intended purpose of the video 
was to criticize racism, it is clear from the public and professional discussion that this 
intention may have failed. Displaying racist motives without a proper commentary is always 
problematic. Although Bowie's song “China Girl” is often mentioned in academic texts as an 
example of Orientalism, its detailed analysis has not yet been processed. In my analysis, I will 
focus on the ornamental and content Orientalism of the video clip. I will also consider the 
extent to which Orientalism can be dangerous if individual stereotypes are described without 
a proper context. 

Keywords 
China Girl, David Bowie, Orientalism, Racism 

Kľúčové slová 
China Girl, David Bowie, orientalizmus, rasizmus 

Úvod 

David Bowie patrí medzi svetoznáme hudobné legendy. Jeho piesne a videoklipy sú 

presiaknuté početnými orientálnymi motívmi. Cieľom tejto eseje je analyzovať prvky 

orientalizmu v Bowieho skladbe „China Girl“, a to na pozadí spevákovho vzťahu k Orientu a 

snahy o kritiku orientálnych stereotypov. „China Girl“ patrí so svojimi motívmi a celkovou 

                                                 
70 Príspevok vznikol za podpory MŠMT ČR udelenej UP v Olomouci (IGA_FF_2020_035) – Rozhraní asijských 

kultur a společností. 
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myšlienkou v pozadí medzi ďalšie skladby, ako sú „Let’s Dance“ a „Loving the Alien“. Sám 

Bowie, ako zmieňuje Pegg, námet týchto skladieb komentoval následujúcim spôsobom:  

 

Jednou vecou, s ktorou som sa pohrával, boli odpudivé a atraktívne vlastnosti druhej 

strany sveta, či už ide o Blízky východ alebo Ďaleký východ. Ako nás obe priťahujú a 

odradzujú tým, čo sa deje a tým, kým sú a skutočnosť, že sme všetci jedným. Táto základná 

myšlienka sa realizovala v „Let’s Dance“ s domorodcami a koloniálnou angličtinou, potom v 

„China Girl“ a nakoniec v „Loving the Alien“.71 

 

V tomto citáte môžeme vyčítať niekoľko významných súvislostí. V Bowieho citáte 

nachádzame tiež vyjadrenie toho, že z našej západnej pozície vidíme vždy Ďaleký východ  

cez optiku orientalizmu, že vždy ide o kombináciu niečoho, čím môžeme byť priťahovaní a 

zároveň odpudzovaní. Bowieho citát jasne ukazuje na jeho kritický postoj k rasovým 

stereotypom a zdôrazňuje, že „všetci sme jedným“, aj keď sa navzájom odlišujeme. Zároveň 

tu však zostáva niečo, čo sa týka nášho prirodzeného pohľadu – strach z neznámeho a 

cudzieho, ktorý je v nás hlboko zakorenený (nehľadiac na západný či východný pôvod) a 

násobený stereotypmi, ktoré sa snažíme po dlhé storočia prekonávať.  

Ako zmieňuje Scott, západná hudba je tak vždy charakteristická skôr tým, že sa 

vzťahuje k predchádzajúcim orientalistickým štýlom než k motívom, ktoré by sme nachádzali  

vo východných etnických praktikách. V tomto ohľade pripomína konštatovanie Edwarda 

Saida, ktorý upozorňuje na skutočnosť, že orientalizmus nie je o skutočnom zachytení 

Orientu.72 Vyobrazenie Orientu neusiluje o presnosť, snaží sa vyobraziť Orient ako niečo 

cudzieho, ale zároveň ho schematicky zasadiť do západnej divadelnej scény, kde všetko –  

od hercov, cez manažérov až po publikum je západné.73  

Rovnako ako je tomu v prípade Bowieho skladby, ktorá pracuje so stereotypmi 

(vyobrazenie ázijskej ženy, rasy, čínskeho komunizmu, kultúrnych zvyklostí), nie s verným 

zachytením Ďalekého východu. Skladba „China Girl“ je navyše špecifická tým, že sa Bowie 

snaží kritizovať orientálne stereotypy ich ironickým využitím. To je však obtiažna úloha. 

Hoci je Bowieho pieseň zamýšľaná ako kritika stereotypov, sám svojím vyobrazením 

medzirasového vzťahu do stereotypizácie upadá, ako ukazujú niektoré z interpretácií. 

                                                 
71 SCOTT, Derek B. Orientalism and Musical Style. The Musical Quarterly, 1998, 82, 2, s. 309. 
72 PEGG, Nicholas. The Complete David Bowie. Expanded and updatededition (mobi version). London: Titan 

Books, 2011, s. 200. 
73 SAID, Edward W. Orientalism: Western Conceptions of the Orient. Harmondsworth: Penguin, 1985, s. 71–72. 
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Prvá časť predstaví analyzovaný korpus, ktorý obsahuje zoznam scén a verše textu 

s prvkami orientalizmu. Druhá časť potom analyzuje ornamentálny a obsahový orientalizmus. 

V diskusii je rozobrané, ako sa Bowiemu darí naplniť zámer kritiky orientálnych stereotypov 

ich ironickým zachytením. 

Korpus 

Nasledujúca spracovaná tabuľka 1 znázorňuje vyskytujúce sa prvky orientalizmu vo 

videoklipe so stopážou. Prvý stĺpec obsahuje číslo daného motívu, prostredníctvom ktorého 

bude v ďalšej časti, ktorá sa zaoberá analýzou, odkazovaný na tabuľku. Ďalšia tabuľka 2 

potom obsahuje text piesne, ktorý je tiež predmetom analýzy.  

 

Tabuľka 1. Videoklip 

1 0:10 Kreslená postava Číňanky za ostnatými drôtmi 

2 0:38 Čínske dievča 

3 0:59 Číňanka v bielej uniforme bežiaca po púšti s červenou vlajkou 

4 1:08 Čínske dievča ukazuje na svoj nos, doširoka sa rozosmeje a vyplazí 

jazyk 

5 1:14 Spevák znázorní šikmé oči Aziatov a napodobňuje Číňankin široký 

úsmev 

6 1:20 Pred čínskou reštauráciou (pred vchodom je nápis 家酒華明) 

7 1:27 Spevák je s Číňankou v čínskej reštaurácii, snaží sa jesť rezance 

čínskymi paličkami, ale nejde mu to. Číňanka sa mu smeje. Pijú 

pritom čaj. 

8 1:35 Scéna na púšti: je tu Číňanka, ktorú sme videli na snímke 0:59 

9 1:48 Ukážky čínskej štvrte (most, rieka, budova opery v Sydney), 

uprostred vidíme na snímkach zahmlene bežiacu Číňanku s vlajkou 

10 2:05 Čínska štvrť 

11 2:09 Čínska štvrť– je tu vidieť čínsky chrám, napravo je reštaurácia 

12 2:12 Čínska štvrť– pri bráne do chrámu, je tu čínsky nápis 

13 2:13 Detailný záber na Číňanku 

14 2:15 Číňanka drží misku ryže pred vchodom do reštaurácie Take-Away 

15 2:18 Spevák jej ukradne misku ryže a rozsype ju vo vzduchu uprostred 

čínskej štvrte 
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16 2:25 Číňanka stojaca pred vchodom, pôvodne v čiernom, po rozsypaní 

ryže si zhrozená vloží hlavu do dlaní a keď znovu vystrie ruky, je 

oblečená v slávnostnom prezdobenom kostýme, na hlave má 

čelenku 

17 2:43 Detailný záber Číňanky – môžeme vidieť farebnosť čelenky, ktorú 

má na hlave 

18 2:49 Na stene je obraz s čínskym motívom krajiny, nad posteľou je 

čínsky červený obraz 

19 2:57 Čajová súprava – kanvička a šálky 

20 3:20 Čínska postava s ohňom uprostred 

21 3:32 Milostná scéna speváka a Číňanky 

22 3:52 Postava nalíčenej Číňanky za ostnatými drôtmi, rukou si nahnevane 

rozotrie rúž na pery 

 

Tabuľka 2. Text piesne 

1 0:11 Oh-oh-oh-oh, little China Girl 

2 0:24 I could escape this feeling with my China Girl 

3 0:31 I feel a wreck without my little China Girl 

4 1:21 I’m feeling tragic like I’m Marlon Brando 

5 2:04 I stumble into town just like a sacred cow 

6 2:09 Visions of swastikas in my head, plans for everyone 

7 2:18 It’s in the white of my eyes 

8 2:36 You shouldn’t mess with me 

I’ll ruin everything you are 

You know, I'll give you television 

I’ll give you eyes of blue 

I’ll give you a man who wants to rule the world 

Analýza 

V tejto časti zanalyzujeme jednotlivé pasáže videoklipu a verše piesne, ktoré súvisia 

s orientálnymi motívmi. Najprv sa zameriame na ornamentálny orientalizmus, ktorý sme 
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rozčlenili na štyri skupiny motívov. Jedná sa o rasové stereotypy, prostredie a miesta, 

politické motívy a kultúrne zvyklosti. Následne okomentujeme text piesne.  

Ornamentálny orientalizmus 

Rasové stereotypy  

Vo videoklipe sa objavuje množstvo stereotypov, ktoré môžeme z psychologického hľadiska 

charakterizovať ako ustálené, príliš všeobecné presvedčenie o konkrétnej skupine či triede 

ľudí.74 Kým niektoré stereotypy sa môžu týkať napríklad kultúrnych zvyklostí typických pre 

určité národy a nemusia nadobúdať negatívnych konotácií, iné stereotypy sa ukazujú ako viac 

problematické. Príkladom sú rasové stereotypy a predsudky, ktoré sa týkajú ľudskej tendencie 

odlišne oceňovať isté konfigurácie fenotypových rysov.75 

Vo videoklipe sa detailne zobrazuje tvár a mimika Číňanky. Môžeme si všimnúť jej 

široký úsmev, krátke čierne vlasy či biele zuby. Spevák ju vzápätí ide napodobniť (korpus: 

č.5). Zdôrazňuje pritom ázijské črty tváre – šikmé oči, jej široký úsmev. Je očividné, že sa 

spevák snaží napodobniť Číňankin vzhľad a poukázať na ázijské rysy. Najprv znázornil jej 

šikmé oči, potom sa doširoka rozosmial ako ona krátko pred chvíľou. Ako bolo spomenuté 

v úvode, Bowie vo svojej tvorbe poukazuje na skutočnosť, že sme všetci ľuďmi a kritizuje 

rasové stereotypy. Videoklip by sa teda dal chápať ako výsmech rasizmu.  

V kontexte celého klipu je však situácia komplikovanejšia. Zatiaľ čo napodobňovanie 

ázijských rysov by mohlo byť považované len za poukázanie na rozdiely medzi rasami, 

celkové zobrazenie čínskeho dievčaťa je komplikované. Ako ukazuje Hisama, obdiv nad 

krásou ázijských žien súvisí i so stereotypným pohľadom západných mužov, ktorí idealizujú 

ázijské ženy a sú okúzlení ich exotickým vzhľadom. Táto idealizácia sa týkala i povahových 

rysov Aziatiek, ktoré boli pod vplyvom stereotypu orientalizmu považované za ideálne 

manželky. Tieto motívy sa objavujú v rôznych skladbách modernej hudby. Ešte závažnejším 

problémom je potom redukcia ázijskej ženy na objekt sexuálneho záujmu. Táto problematika 

je viac rozobraná v diskusnej časti článku.76 

                                                 
74 CARDWELL, Mike. Dictionary of Psychology. Chicago IL: Fitzroy Dearborn, 1996. 
75 MADDOX, Keith, B. Rethinking Racial Stereotyping, Prejudice, and Discrimination. Psychological Science 

Agenda, 2006, April. [online] [cit. 2020-10-18] Dostupné z: 
https://www.apa.org/science/about/psa/2006/04/maddox 

76 HISAMA, Ellie M. Postcolonialism on the Make: The Music of John Mellencamp, David Bowie and John 
Zorn. Popular Music, 1993, 12, 2. 
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Prostredie a miesta 

Orientalizmus nachádzame i vo vyobrazenom prostredí – jedná sa hlavne o čínsku štvrť. 

V niekoľkých scénach máme možnosť nahliadnuť do ulíc tejto štvrte, predovšetkým potom do 

čínskej reštaurácie.  

Scéna v čínskej reštaurácii (korpus: č.7) nám približuje stolovanie Číňanov. Práve 

čínska kuchyňa a spôsob stravovania predstavuje veľmi exotický prvok a jeden z najčastejších 

stereotypov, ktoré sú na Západe v kontexte s Čínou zobrazované. Spevák s Číňankou stolujú 

v reštaurácii, spevák sa snaží jesť paličkami, no nejde mu to, padajú mu. Číňanka je zhrozená, 

spevák sa len pousmeje, akoby sa nič nedialo. Z hľadiska celkového vnímania čínskych štvrtí 

obyvateľmi miest, by sme mohli povedať, že tieto štvrte sú často vnímané ako orientálne 

atrakcie vnútri miest. 

Ako ukazuje diskusia z oblasti umenia, umelecká tvorba, pracujúca s motívom čínskej 

štvrte, sa namiesto empatického zachytenia života Číňanov môže schýliť k orientalistickému 

pohľadu, ktorý sa dopúšťa exotizácie.77 Tejto problematiky si všíma napr. Lee, ktorý hodnotí 

umeleckú tvorbu zachycujúcu čínsku štvrť v San Franciscu a v kontexte Saidovho modelu 

upozorňuje, že niektoré diela sú spojené s túžbou kolonizovať čínsku štvrť ako istú kuriozitu 

vnútri mesta.78 I vo videoklipe je čínska štvrť zachytená ako istá atrakcia, kde je možné 

ozvláštniť deň jedením rezancov čínskymi paličkami.  

Prvky orientalizmu nachádzame i v spálni Číňanky, kde ju spevák príde navštíviť. 

(korpus: č.18) Na pomerne dlhom zábere je opakovane vidieť obraz, kde je znázornená čínska 

krajina – dvaja ľudia na moste kráčajúci z dediny. Číňanka má tiež v izbe čajovú súpravu – 

kanvičku a štyri šálky. Ázijsky pôsobí i pohovka a vankúše nachádzajúce sa vedľa postele. 

Orientálne pôsobia aj obliečky na posteli. A nad posteľou je červený čínsky obraz. 

Politické motívy  

Postavu Číňanky za ostnatými drôtmi (korpus: č.1), ktorá sa objavuje na začiatku a na konci 

videoklipu, by sme mohli charakterizovať ako uväznenú postavu v čínskom svete, ktorý je tak 

odlišný od toho západného. Ostnaté drôty by mohli vyjadrovať aj útlak žien a čínsky 

komunizmus. Ide o istú stereotypizáciu priepasti medzi demokratickým svetom a svetom 

komunizmu.  

                                                 
77 BRODY, David. Review: The Shifting Lens: Orientalism and Representations of Chinatown. Art Journal, 

2003, 62, 3, s. 108. 
78 LEE, Anthony W. Picturing Chinatown: Art and Orientalism in San Francisco. Berkeley: University of 

California Press, 2001, s. 38. 
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Vo videoklipe (korpus: č.3) si môžeme všimnúť čínske dievča bežiace s čínskou 

vlajkou po púšti. Najdramatickejší záber nastáva vo chvíli, keď sa čínske dievča v spätnom 

zábere z ležiacej pozície dostáva do pozície, keď kľačí. Bowie, vedľa ktorého stojí dôstojník, 

prstami naznačujúcimi streľnú zbraň mieri na spánok Číňanky. Zrazu sa zahrmí, dôjde k 

strihu záberu a Bowie ju namiesto zastrelenia pohladí po vlasoch. Na tejto scéne je zrejmé, že 

zobrazenie stereotypu – každý Číňan je komunista, komunisti sú nepriatelia – naberá pomerne 

radikálnu podobu. Zatiaľ čo výsmech rasovým stereotypom bol zobrazený prostredníctvom 

milého laškovania dvoch zamilovaných osôb, tuto vidíme akúsi západnú nadradenosť a akt 

milosti nad dievčaťom, o ktorej politickej či sociálnej situácii nič nevieme. Ironická kritika 

stereotypu, tak nie je príliš dobre jasná a závisí na divákovi, ako túto scénu vníma.  

Kultúrne zvyklosti 

Veľký dôraz sa vo videoklipe kladie na čínske jedlo a stolovanie. Okrem scény v reštaurácii je 

tu aj, ako spevák zoberie Číňanke misku ryže a potom ju vyhodí vonku do ulice (korpus: 

č.15). Práve ryža predstavuje asi najtypickejší stereotyp týkajúci sa čínskeho jedla. Bez 

znalosti akéhokoľvek zámeru piesne a videoklipu, celá situácia vyzerá, ako by spevák chcel 

vyjadriť akýsi nesúhlas s čínskou kultúrou, ktorú chcel doslova radšej vyhodiť do vzduchu, 

a pritom zabudol, že ryža je v Ázii cenná. Týmto gestom z nej urobil niečo bezpredmetné, 

akoby chcel, aby ľudia na ňu zabudli a aby stratila svoju hodnotu. S tým súvisí i text piesne, 

ktorý rozoberieme viac v ďalšej časti. V jednom z veršov spevák hovorí, že zničí všetko čím 

je. V kontexte Bowieho zámeru – poukázať na to, že sme všetci ľuďmi, bez ohľadu na rasu 

a pôvod – by teda táto scéna mala byť chápaná ako veľké zveličenie a kritika stereotypného 

myslenia. Avšak tu opäť narážame na nejednoznačnosť ironickej kritiky orientalizmu.  

Číňanka si v scéne po rozsypaní ryže (korpus č.16) zmení šaty a účes, a je prekrásne 

upravená v čínskom kostýme. Spolu so spevákom tu tvoria pár, čo by sme mohli označiť za 

niečo neobvyklého, keďže v tej dobe v osemdesiatych rokoch bolo nezvyčajné miešať kultúry 

v partnerských vzťahoch. Zároveň čínske ženy pútali západných mužov svojou exotickosťou. 

V tomto prípade je vo videoklipe znázornená kritika stereotypného pohľadu priamo vzťahom 

Bowieho a Číňanky.  

Obsahový orientalizmus 

Orientalizmus nenachádzame len vo videoklipe, ale i v samotnom texte piesne. Bowieho texty 

podnecujú k diskusii i medzi širokou verejnosťou. Príkladom toho môžu byť pokusy o 

interpretáciu skladby „China Girl“ na rôznych webových stránkach s hudobnou tematikou. 
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Ďalším príkladom môže byť aj web genius.com79, kde užívatelia diskutujú o motívoch 

objavujúcich sa v jednotlivých veršoch Bowieho piesne.  

V niektorých veršoch si môžeme všimnúť značné narážanie na ázijskú kultúru. 

Význam niektorých veršov piesne nemusí byť jednoznačný, je možných viacero variánt 

významu. Na rôznych internetových fórach si diskutéri vymieňajú svoje domnienky o 

možnom význame slov. V texte sa vyskytujú opisy Číňankinej krásy. Aj zo samotného 

oslovenia Číňanky “little China Girl” môžeme vyčítať stereotypy západného myslenia o 

ázijských ženách. Spevák označuje Číňanku prívlastkom “little” , čím chce viac umocniť nižší 

vzrast Aziatov. Číňanku nenazýva ako “ženu”, ale “dievča”, čo je i podľa Waldrepa80 

argumentované mladistvým vzhľadom ázijských žien. Vo verši číslo 3 je vyjadrené, že 

Číňanka je pre speváka niečo cenné, o čo nechce prísť, bez ktorej sa cíti zle. Akoby mala 

nadprirodzenú moc a nebola len obyčajné dievča.  

Vo verši číslo 5 si môžeme všimnúť, že spevák sa cíti ako niečo drahé, ako posvätná 

krava, keď vstúpi do čínskeho mesta. V tomto ohľade vidíme istú nadradenosť západného 

pohľadu – čo umocňuje i scéna, ktorá nasleduje po Bowieho príchode do čínskej štvrte – 

vyhodenie ryže. Vo verši číslo 6 spevák spomína svastiku. Tisíce rokov ju používali hinduisti 

a budhisti ako symbol znamenajúci pohodu. Od 20. storočia začal skôr vyjadrovať výstredný 

symbol šťastia.81 Pod číslom 8 si môžeme všimnúť verše naznačujúce nadradenosť európskej 

rasy nad ázijskou. Je tu očividné vyjadrenie toho, že európske znamená niečo lepšie a snaha 

presvedčiť Číňanku, aby sa vzdala zaužívaných zvykov a štýlu života v ázijskej spoločnosti. 

Zároveň je tu i uvedomenie, že čínske dievča premení v niečo, čím nie je – vyjadrenie obavy. 

V časoch vzniku tejto piesne bola Čína ešte zaostalou krajinou, preto vyjadrenie speváka “I’ll 

give you television”, môže znamenať urážku čínskej ekonomickej situácie. Zdá sa, že subjekt 

orientalizmu “televízia” v tomto prípade odkazuje na rozporné historické predstavy o Ázii.82 

Spevák seba samého v klipe prezentuje ako nadradenejšiu rasu – modré oči a blonďavé vlasy 

ako ideál krásy, západný muž s presvedčením ovládnuť svet. Oproti tomu, čínska rasa tu 

vystupuje ako menej priebojná a technicky zaostalá. Waldrep si myslí, že mnoho divákov 

                                                 
79 David Bowie – China Girl – Lyrics. Genius [online] Dostupné z: https://genius.com/2025778 
80 WALDREP, Shelton. Future Nostalgia: Performing David Bowie. New York: Bloomsbury Academic, 2016. 
81 CAMPION, Mukti Jain. How the world loved the swastika - until Hitler stole it. BBC News. Kiev 2014. 
[online] [cit. 2020-06-24]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/magazine-29644591. 
82 WALDREP, Shelton. Future Nostalgia: Performing David Bowie. New York: Bloomsbury Academic, 2016. 
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význam skladby „China Girl” neuchopilo ako výsmech rasizmu a stereotypov. Dodáva, že na 

pochopenie tejto skladby je potrebné hlbšie skúmanie Bowieho diel.83 

Diskusia 

Ako už bolo rozobrané v analytickej časti, pieseň Davida Bowieho obsahuje mnoho motívov, 

ktoré rozpútali veľkú diskusiu. Hoci tieto motívy mali byť istým výsmechom stereotypov a je 

možné skôr upozorňovať na spevákov pozitívny postoj k ľuďom rôznych rás a národností, 

nekomentované zobrazenie niektorých stereotypov môže byť problematické. Nie každý divák 

musí byť oboznámený so spevákovými zámermi, čo dáva priestor značným špekuláciám. 

Môžeme hovoriť o bezkontextovom orientalizme, ktorý môže byť nebezpečný.  

Poňatie klipu a piesne ako kritiky rasizmu odpovedá Bowieho prístupu k tejto 

problematike. Okrem vyššie zmieneného dokladajú Bowieho kritický postoj k rasizmu nielen 

ďalšie rozhovory so spevákom, ale i jeho životný štýl. Významná je v tomto ohľade napríklad 

jeho kritika MTV za to, že nevysiela klipy afroamerických autorov, a pokiaľ áno, tak len vo 

veľmi neatraktívnych hodinách.84 V rovine osobnej sú to potom jeho partnerské vzťahy so 

ženami. Roku 1992 sa oženil so somálsko-americkou modelkou Iman.85 V neprospech tejto 

interpretácie naopak hovorí Bowieho raný príklon k fašizmu.86 Toto Bowieho zaujatie 

fašizmom však býva spojované so spevákovým záujmom o fašistický okultizmus, nie o 

rasové otázky. Bowie sa neskôr od fašistickej ideológie dištancoval. Táto búrlivá životná 

etapa bola navyše spojená s užívaním kokaínu. Obdobie vzniku skladby „China Girl“ patrí už 

do Bowieho neskoršej etapy tvorby.87 Ako zmieňuje Waldrep, obdobie 80. rokov je spojené  

s Bowieho bojom proti rasizmu a vytvára klipy s protirasistickým posolstvom. Príkladom je 

video „Let’s Dance“, kde poukazuje na pomery austrálskych domorodcov –�  Aborigincov.88 

                                                 
83 TAM, Ruth. How David Bowie’s ‘China Girl’ used racism to fight racism. The Washington Post. 
Washington, 2016. [online] [cit. 2020-06-24]. Dostupné z: https://www.washingtonpost.com/news/morning-
mix/wp/2016/01/20/how-david-bowies-china-girl-used-racism-to-fight-racism/ 
84 BOWIE, David. David Bowie on Making ‘Let’s Dance’ & Black Artists | MTV Full 1983 Interview. In: 

YouTube [online]. 10.01.2017 [cit. 2020-10-18]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=L3i53rjh-
PA 

85 POWER, Ed. Sorry, woke mob – China Girl does not make David Bowie a racist. The Telegraph, 2020 
[online] [cit. 2020-10-18] Dostupné z: https://www.telegraph.co.uk/music/artists/sorry-woke-mob-china-girl-
does-not-make-david-bowie-racist/ 

86 DAWSON, Ashley. “Love Music, Hate Racism”: The Cultural Politics of the Rock Against Racism 
Campaigns, 1976-1981. Postmodern Culture, 2005, 16, 1. 

87 POWER, Ed. Sorry, woke mob – China Girl does not make David Bowie a racist. The Telegraph, 2020 
[online] [cit. 2020-10-18] Dostupné z: https://www.telegraph.co.uk/music/artists/sorry-woke-mob-china-girl-
does-not-make-david-bowie-racist/ 

88 WALDREP, Shelton. The “China Girl” Problem: Rediscovering David Bowie in the 1980s. In DEVEREUX, 
Eoin, DILLANE, Aileen, POWER, Martin J. (Eds.). David Bowie: Critical Perspectives. New York: Routledge, 
2015, s. 151. 



 

Analýza orientalizmu v Bowieho skladbe „China Girl“ 

 

 
57 

Podobný zámer mal byť spojený s videoklipom „China Girl“, ale mnoho 

komplikovaných motívov, ktoré sa vo videoklipe objavujú, dáva možnosť viacerým 

interpretáciám. Ako ukazuje Waldrep, samotný stereotyp čínskeho dievčaťa má veľa 

potenciálnych úskalí, ako napr. „redukcia žien mnohých samostatných rás na jednu 

panázijskú identitu“.89 Nahráva tomu i skutočnosť, že vietnamská herečka je nazývaná 

Číňankou.90 

Vzťah Bowieho a čínskeho dievčaťa si zaslúži väčší komentár, než obyčajné 

upozornenie na motív borenia stereotypov medzirasových vzťahov. Zobrazenia ázijských žien 

– a predovšetkým orientálne spôsoby tohto zobrazenia – vyvolávajú diskusiu. Naprieč 

západnou umeleckou scénou nachádzame zobrazenia ázijských žien ako ideálov mužských 

túžieb, pričom tieto ženy sú často redukované na sexuálny objekt.91 Ako zmieňuje Hisama, 

Bowieho zámer je iný a dalo by sa povedať, že ide o istú iróniu voči týmto tendenciám.92 

Avšak táto snaha je veľmi nebezpečná, pretože nesie riziko nepochopenia.93 Orientálne 

exotické dievča z tretieho sveta, ktoré na jednom zo záberov pobehuje s vlajkou v oblečení 

evokujúcom čínsky komunizmus, sa v priebehu klipu premieňa v ženu s make-upom a 

rúžom.94 Ako ďalej rozoberá pieseň Hisama, verš „zničím všetko, čím si“, poukazuje na 

skutočnosť, že si spevák uvedomuje možnosť nezvratnej premeny dievčaťa. Práve v tomto 

kontexte a taktiež v kontexte Bowieho prehlásenia o borení stereotypov týkajúcich sa 

ázijských žien a genderových rolí, by sa celá pieseň dala čítať ako ironická kritika áziofilných 

diel, ktoré degradujú postavenie ázijských žien a činia z nich holé objekty mužského záujmu. 

Hisama ale poukazuje na skutočnosti, ktoré zmierňujú účinky tejto ironickej kritiky. Práve tu 

sa ukazuje nebezpečie orientalizmu, ktorý je stvárnený bez potrebného prepracovania a 

náležitého komentára.95 Hoci by Hisama rada ocenila Bowieho zámer kritiky stereotypov, 

nemôže úplne prijať túto interpretáciu. Bowie síce ironicky upozorňuje na nadvládu bielych 

mužov nad ázijskými ženami (napr. scéna, keď čínske dievča padá na kolená), dopúšťa sa 

                                                 
89 Taktiež, s. 151. 
90 Taktiež, s 151. 
91 porov. HISAMA, Ellie M. Postcolonialism on the Make: The Music of John Mellencamp, David Bowie and 
John Zorn. Popular Music, 1993, 12, 2, 91–104.  
WALDREP, Shelton. Future Nostalgia: Performing David Bowie. New York: Bloomsbury Academic, 2016. 
92 HISAMA, Ellie M. Postcolonialism on the Make: The Music of John Mellencamp, David Bowie and John 

Zorn. Popular Music, 1993, 12, 2. 
93 WALDREP, Shelton. Future Nostalgia: Performing David Bowie. New York: Bloomsbury Academic 2016. 
94 HISAMA, Ellie M. Postcolonialism on the Make: The Music of John Mellencamp, David Bowie and John 

Zorn. Popular Music, 1993, 12, 2. s. 94 
95 Taktiež, s. 94 
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Bowie homogenizácie ženskej identity, ktorú Hisama v klipe a piesni nerozoznáva ako 

kritickú.96 

Dalo by sa povedať, že použitie orientalizmu ako kritiky orientalizmu v konečnom 

dôsledku uviazlo v myslení, ktoré má stále príliš blízko k nebezpečným stereotypom a 

rasovým predsudkom. Hisama totiž upozorňuje, že identita čínskeho dievčaťa je redukovaná 

len na rasu a pohlavie. Čínske dievča dokonca ani na mieste, ktoré je k tomu určené, nehovorí 

vlastným hlasom. Bowieho kritika tak pôsobí, ako by vytĺkal klin klinom.97 Ako dodáva 

Waldrep, čínske dievča nemá svoju špecifickosť či individualitu. Hoci táto deindividualizácia 

je spojená so snahou o rozvíjanie politického a kultúrneho významu piesne, vedie nakoniec k 

zastreniu zámeru a otvára priestor pre nebezpečné dezinterpretácie a nepochopenia.98 

Na problematiku rasových stereotypov a ich vzťah k sexuálnemu rasizmu upozorňujú i 

súčasné výskumy. Silvestrini vo svojej štúdii upozorňuje, že sexuálny rasizmus ako „forma 

predsudkov odohrávajúcich sa v sexuálnom alebo romantickom prostredí, je zložitý jav, ktorý 

môže interagovať s rasovými stereotypmi a mediálnymi reprezentáciami krásy a ovplyvňovať 

tak medzirasovú príťažlivosť“.99 Tento vplyv dokladajú i skúsenosti participantov výskumov 

– vnímaná rasová identita ovplyvňuje spôsoby, akými je zachádzané s inými ľuďmi.100 Práve 

v tomto kontexte je možné nahliadnuť na kritiku Hisamy, ktorá si uvedomuje nebezpečie 

videoklipu. Nejde tak o to, aký bol Bowieho zámer, ale o spôsoby, akým bude videoklip 

vnímaný a aký môže mať vplyv na diváka, ktorý nie je dobre oboznámený s kontextom, 

Bowieho postojom k rasizmu a podobne. 

Záver 

V tejto eseji sme predstavili Bowieho skladbu „China Girl“ a analyzovali prvky orientalizmu. 

Text piesne a videoklip sú stvárnené ako ironická kritika orientálnych stereotypov. Jedná sa 

predovšetkým o rasové motívy, vzťah západného muža a východnej dievčiny, politické 

motívy a kultúrne motívy. Napriek pôvodnému zámeru však môžu niektoré scény pôsobiť 

opačným dojmom, pretože ironická kritika nemusí byť na prvý pohľad jasná. Kritika 

orientalizmu orientalizmom zobrazujúcim stereotypy v sebe skrýva nebezpečné prvky a bolo 

by treba ich viac okomentovať. Pôvodný Bowieho zámer je tak omnoho zreteľnejší jeho 

                                                 
96 Taktiež, s. 95 
97 Taktiež, s. 95 
98 WALDREP, Shelton. Future Nostalgia: Performing David Bowie. New York: Bloomsbury Academic, 2016. 
99 SILVESTRINI, Molly. “It’s not something I can shake”: The Effect of Racial Stereotypes, Beauty Standards, 

and Sexual Racism on Interracial Attraction. Sexuality & Culture, 2019. https://doi.org/10.1007/s12119-019-
09644-0 

100 Taktiež. 
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fanúšikom, ktorí poznajú jeho kompletné dielo. Tento riskantný čin má za následok, že 

niektorí hudobní kritici považujú Bowieho skladbu „China Girl“ za problematickú a 

domnievajú sa, že sa nedokázal úplne vymaniť zo stereotypného myslenia. Túto myšlienku 

má potvrdzovať neúplná identita čínskeho dievčaťa vystupujúceho v klipe.  

Obzvlášť dnes, keď je audiovizuálny obsah voľne prezentovaný bez odborného 

komentára a na weboch neprechádza recenzným schvaľovacím procesom, sa môžu podobné 

pokusy o kritiku stereotypov minúť účinkom a skôr ohroziť zmýšľanie jedincov náchylných 

prijímať stereotypy. Bowieho klip sa stretol ako s kritikou, tak i s uznaním. Pôvodná 

necenzurovaná verzia bola v niekoľkých krajinách zakázaná, a to z dôvodov záverečného 

milostného aktu na pláži. Potom vznikli cenzurované verzie, kde je záverečná scéna 

zostrihaná. Avšak pôvodné necenzurované video získalo roku 1984 cenu MTV za najlepšie 

mužské video. Zámery videoklipu však vyžadujú komentár, pretože nemusia byť na prvý 

pohľad čitateľné, čo bolo ukázané v tejto eseji. 
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Abstract 

The main topic of this article is the influence of the political situation in Slovakia and Ukraine 
on the identity of the Rusyn minority. The purpose is to clarify if the political situation in 
these countries can influence the identity of these people, and how. First, the Rusyn people 
and their identity, including the factors that are most influential to identity, are discussed. The 
author focuses on the phenomena such as culture, religion, and Rusyn organizations and their 
influence on the Rusyn identity. Is it possible that the political situation can somehow 
influence this identity through these factors? This article compares the past and current 
situation of the Rusyn minorities in Slovakia and Ukraine, as well as the different situations in 
both countries to the other. The methods used during the field research in Slovakia, Ukraine 
and Poland include interviews and the participant observation. 
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Úvod 

Rusíni žijí mimo jiné na území několika evropských států. Tato práce pojednává zejména o 

Rusínech na Slovensku a na Ukrajině. Domovina těchto lidí bývá často spojována se svahy 

karpatského oblouku. Oba tyto státní útvary prošly složitým historickým a politickým 

vývojem. Rusíni na tomto území žili v dobách Rakouska-Uherska, Československa a 

Sovětského svazu a žijí zde také nadále, kdy se oba zkoumané státy těší samostatnosti. Může 

mít současná či minulá politická situace v daném státě vliv na identitu Rusínů? 

Téma etnické identity Rusínů je přinejmenším komplexní a v některých případech až 

problematické. Někteří lidé jsou přesvědčeni o tom, že se jedná o samostatnou národnost. 
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Existují ale také názory, že Rusíni jsou pouhou podskupinou národa ukrajinského. Doufá-li 

pozorovatel či výzkumník v porozumění tomuto tématu, je nutné, aby se pokusil zachovat si 

co nejvíce kritický přístup a pokud možno byl seznámen s více různými přístupy k dané 

problematice.  

Nabízí se otázka, proč vlastně má smysl zabývat se tím, jak může politická situace 

určitého státu ovlivnit identitu jakési etnické minority. Autor na lidskou identitu nahlíží jako 

na fenomén, který je konstantně ovlivňován mnoha faktory a tato práce se pokouší objasnit, 

zdali může být politická situace v daném státě jedním z nich. Výpovědi dotazovaných mimo 

jiné nabízí určitou komparaci současných podmínek s minulostí. Území východního 

Slovenska a Podkarpatské Rusi prošla od rozpadu Rakouska-Uherska některými 

signifikantními politickými změnami, které se dotkly mimo jiné také rusínského obyvatelstva.  

Rozpad Sovětského svazu a Sametová revoluce umožnily demokratické změny na 

území Slovenska i Ukrajiny a nasměrovaly rusínské obyvatelstvo do dnešní doby globalizace. 

Rusíni nedisponují vlastním státem, nicméně obohatili státy, na jejichž území žijí, o 

světoznámé umělce, spisovatele, vědce i jiné významné osobnosti. O osudu rusínského 

obyvatelstva mnohokrát v historii rozhodovaly politické elity různých státních útvarů, a proto 

v dnešní době, kdy velké množství etnických skupin prochází procesem asimilace, mají právě 

politické elity vůči Rusínům odpovědnost. Je jisté, že Rusíni napříč historií zažili rozdílné 

politické a ekonomické podmínky, tito lidé však obývají svahy Karpat nadále. 

Hlavním cílem práce je poskytnout odpověď na výzkumnou otázku a její podotázky, a 

to na základě terénního výzkumu a sekundárních údajů v relevantní literatuře. 

Jakým způsobem ovlivňuje politická situace na Slovensku a Ukrajině identitu Rusínů? 

 Jak Rusíni chápou svoji identitu na Slovensku a jak na Ukrajině? 

 Čím se vyznačuje identita Rusínů na Slovensku a na Ukrajině? 

 Co ovlivňuje identitu Rusínů na Slovensku a na Ukrajině? 

 Jak politická situace na Slovensku ovlivňuje identitu Rusínů? 

 Jak politická situace na Ukrajině ovlivňuje identitu Rusínů? 

Literární rešerše 

Eriksen se ve své knize Etnicita a nacionalismus zabývá tématem etnicity a v rámci některých 

kapitol přímo rozebírá také etnicitu národnostních menšin. Podrobně jsou probírána také 

témata etnické identity či přímo etnické identity národnostních menšin. V první řadě zmiňuje, 

že identity lidí jsou úzce napojeny na politické procesy. Všímá si také, že zejména od 
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devadesátých let témata etnických a národních identit posunuly do popředí politického života 

evropské politické turbulence. Minimálně pro tuto práci se však jeví jako zásadní Eriksenova 

myšlenka ze čtvrté kapitoly jeho knihy, která uvažuje, že procesy spjaté s identitou zahrnují 

také politické aspekty. Politická stránka má podle Eriksena význam mimo jiné při tvorbě 

etnické identity.1 

Ve své knize Národ odnikud: Ilustrované dějiny karpatských Rusínů se Magocsi zabývá 

zejména otázkami rusínské národnosti a jejich identity, kterou podle Magocsiho definují 

zejména jazyk a etnografické zvláštnosti, tj. materiální a duchovní kultura (pověry, hodnoty, 

ústní lidová slovesnost, hudba). V knize je však věnován prostor také politickým faktorům, 

které napříč historií ovlivňovaly identitu těchto lidí. Tak například v dobách 

mnohonárodnostního Uherska, Polského království a později v Habsburské monarchii byli 

Rusíni uznáni jako samostatná skupina. Zmíněn je samozřejmě také dopad politické situace 

na rusínskou identitu po druhé světové válce sovětskou nadvládou.2 

Ptáme-li se na otázky jako např. „jak politická situace na Slovensku či na Ukrajině 

ovlivňuje identitu Rusínů?“, odpovědi je možné dohledat v publikaci s názvem „We Are All 

Warhol’s Children“: Andy and the Rusyns, ve které autorka mimo jiné zmiňuje, že v Evropě 

byli Rusíni oficiálně zbaveni své identity po druhé světové válce, když Josif Vissarionovič 

Stalin anektoval část jejich strategicky významně položené domovské krajiny k Ukrajině a 

prohlásil, že všichni karpatští Rusíni, nejen na Ukrajině, ale v celé Sověty ovládané Evropě, 

jsou Ukrajinci. Teprve po rozpadu Sovětského svazu začalo vznikat jakési hnutí, které 

prosazovalo samostatnou rusínskou identitu.3 

Kokaisl4 zmiňuje, že celá řada především ukrajinských autorů má zcela jednoznačné 

stanovisko ohledně toho, jak chápou rusínskou identitu, a to takovou, že Rusíni jsou pouze 

podskupinou (subetnosem) ukrajinského národa. Jedním z takových autorů je např. Vasyl 

Marčuk. Kokaisl zmiňuje Marčukovu práci z roku 2012 s názvem Etnični osoblyvosti 

rusyniv.5 

Oproti tomu výše zmiňovaný Paul R. Magocsi a mnoho dalších rusínských autorů 

považuje Rusíny přinejmenším za etnickou skupinu s četnými společnými charakteristickými 

                                                 
1 ERIKSEN, Thomas H. Etnicita a nacionalismus: antropologické perspektivy. Praha: Sociologické 

nakladatelství (SLON), 2012. Studijní texty (Sociologické nakladatelství), s. 2-57. 
2 MAGOCSI, Paul R. Národ odnikud: ilustrované dějiny karpatských Rusínů. Užhorod: Vydavatelství V. 

Paďaka, 2014, s. 17-94. 
3 RUSINKO, Elaine. "We are all Warhol's children" : Andy and the Rusyns [online]. Pittsburgh: The Carl Beck 

Papers in Russian and East European Studies, 2012, s. 4. 
4 KOKAISL, Petr. Co znamená být slovenským Rusínem? Proměna etnické identity rusínské menšiny na 

Slovensku. Historická sociologie, 2017, 9.2, s. 86. 
5 MARČUK, Vasyl a Natalija MARČUK. Etnični osoblyvosti rusyniv. Etnos i kuľtura. 2012, 8(9), s. 22-27. 
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rysy, které je definují a odlišují od jejich sousedů. Vzápětí pokládá Magocsi otázku, zdali je 

možná také rusínská národnost a pomocí obecně přijímaných definic národa, dokazuje, že 

Rusíni skutečně národem jsou, přičemž se snaží oponovat názorům, které tvrdí opak. Tento 

autor vysvětluje, že existuje velké množství národů, které podobně jako Rusíni, nemají vlastní 

stát. Popírá různá tvrzení, že Rusíni nemají vlastní jazyk, přičemž zastává názor, že i kdyby 

Rusíni skutečně vlastním jazykem nedisponovali, neznamenalo by to ještě, že kvůli tomu 

nemohou být samostatným národem, jelikož na světě existuje mnoho národů, které vlastní 

jazyk nemají.6 

Tématem chápáním rusínské identity na Slovensku se zabývá např. Petr Kokaisl, který 

za jeden z hlavních pilířů identity slovenských Rusínů považuje náboženství. Kokaisl dále 

uvádí, že etnická identita slovenských Rusínů nebyla nikdy příliš silně ukotvena a spíše se 

projevovala jako určité lavírování mezi identitami okolních etnik. Sami Rusíni často uvádí, že 

je pro ně obtížné definovat, co je jako etnickou skupinu spojuje. Téměř všichni ale nějakým 

způsobem odkazují na náboženskou tradici.7 

Kromě tohoto autora je možné zmínit také Jána Lipinského a jeho knihu Sebareflexia 

postavenia a vývoja Rusínov na Slovensku, ve které Lipinský8 mimo jiné zastává názor, že 

rusínské etnikum na Slovensku prošlo velmi složitým vývojem. Nepříznivé a složité 

ekonomické a politické podmínky regionu, ale také časté umělé zásahy do etnického vývoje 

menšiny způsobily, že proces národního uvědomění vyprodukoval vícero národních, 

kulturních a jazykových koncepcí, a to zejména ruskou (velkoruskou), ukrajinskou 

(maloruskou) a rusínskou (karpatoruskou). 

O problematice chápání rusínské identity na území druhé zkoumané země, tj. na 

Ukrajině pojednávají také již zmiňovaní autoři Petr Kokaisl a Paul Robert Magocsi.  

Kokaisl9 k tomuto tématu uvádí, že mezi důležité faktory, které způsobovaly proměnu rusínské 

identity, patří bezesporu státní zásahy, které si dokázaly najít cestu i do odlehlých rusínských 

vesnic a například formou nařízení o vyučovacím jazyce působily na rozvoj (nebo útlum) 

používání rusínštiny nebo spíše širokého spektra jejích dialektů. Státní zásahy přinesly 

v mnoha ohledech i násilnou ukrajinizaci spojenou s likvidací pro Rusíny tak typické 

řeckokatolické církve. 

                                                 
6 MAGOCSI, Paul R. Rusíni a jejich vlast. Praha: Česká expedice, 1996. Podkarpatská Rus, s. 6-26. 
7 KOKAISL, Petr. Co znamená být slovenským Rusínem? Proměna etnické identity rusínské menšiny na 

Slovensku. Historická sociologie, 2017, 9.2, s. 92. 
8 LIPINSKÝ, Ján. Sabareflexia postavenia a vývoja Rusínov na Slovensku. Róbert Vico-vydavateľstvo, 2002, s. 

7. 
9 KOKAISL, Petr. Co znamená být slovenským Rusínem? Proměna etnické identity rusínské menšiny na 

Slovensku. Historická sociologie, 2017, 9.2, s. 99. 
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Magocsi posléze zmiňuje, že k rozsáhlejším změnám v chápání rusínské identity 

dochází až po zlomovém roce 1989, kdy jako by Rusíni náhle začali vycházet z lesů a začali 

si uvědomovat, že jejich národnostní otázka není ani zdaleka vyřešena.10 

Jmenovat je možné také Tarase Kuzia, který se ve své práci také zabývá rusínskou 

otázkou na Ukrajině, přičemž se mimo jiné domnívá, že studie o Rusínech na Ukrajině jsou 

psány zejména emigranty, kteří jsou buď proukrajinští, anebo naopak prorusínští. Zprávy 

západních médií se více či méně staví na stranu rusínského pohledu na věc, zatímco média na 

Ukrajině většinou citují ukrajinské nacionalisty a akademiky.11 

Ptáme-li se na otázku „co hraje roli v chápání rusínské identity?“, část odpovědi 

můžeme najít v práci Anny Pliškové. Autorka mimo jiné tvrdí, že rusínština se od roku 1991 

na Slovensku stávala stále více používaným jazykem, což mělo pozitivní efekt na národní 

povědomí karpatských Rusínů. Toto mělo prý vliv také na zvyšující se počet občanů 

Slovenska, kteří si zapsali rusínskou národnost v roce 2001. Jako důkaz předkládá Plišková 

data ze sčítání obyvatel na Slovensku z těchto dvou let a argumentuje tím, že zatímco v roce 

1991 si rusínskou národnost zapsalo pouze 16 937 občanů a rusínštinu jako mateřský jazyk 

49 099 občanů, v roce 2001 se již k rusínské národnosti přihlásilo 24 201 občanů a k 

rusínštině jakožto mateřskému jazyku 54 907 občanů.12 

Metodika 

Práce se v první řadě opírá o data získaná v rámci dvou terénních výzkumů prováděných 

v září a v prosinci roku 2019. Během první výzkumné cesty trvající od 24. do 30. září byly 

prováděny rozhovory s Lemky na polském území, a to v obcích Zyndranowa a Olchowiec, 

dále pak s Rusíny na Slovensku ve městech Svidník a Medzilaborce. Druhá výzkumná cesta 

měla za cíl kontaktovat Rusíny na Ukrajině, a to v jejich domovině na území bývalé 

Podkarpatské Rusi. Během 5. až 10. prosince bylo provedeno několik rozhovorů ve městech 

Užhorod a Mukačevo. Za účelem získání ještě rozsáhlejšího objemu dat, byl veden další 

rozhovor, a to na území České republiky. Je zapotřebí také zmínit, že tato práce do jisté míry 

navazuje na terénní výzkum ve Vojvodině v severní části Srbska, který se skládal 

z výzkumných cest v letech 2016 a 2017, přičemž byl dokončen v roce 2018. 

                                                 
10 MAGOCSI, Paul R. Rusíni a jejich vlast. Praha: Česká expedice, 1996. Podkarpatská Rus, s. 8. 
11 KUZIO, Taras. The Rusyn question in Ukraine: Sorting out fact from fiction. Canadian Review of Studies in 

Nationalism, 2005, 32: 1-15, s. 1. 
12 PLIŠKOVÁ, Anna. Language and National Identity: Rusyns South of Carpathians. New York: Columbia 

University Press, 2009, s. 6-7. 



Kulturní studia • (15) 2/2020  

 

 
66 

Použitou metodou se stal rozhovor, jelikož se osvědčil také při výzkumech ve 

Vojvodině. Hendl rozlišuje několik druhů / technik rozhovoru, přičemž jednou z nich je tzv. 

rozhovor pomocí návodu, kterého bylo při výzkumech využito. Tazatel má při užití této 

techniky připraveny otázky či témata (v tzv. návodu), které by měly být v rámci rozhovoru 

zodpovězeny. Pořadí otázek se u jednotlivých dotazovaných může lišit, stejně tak jako jejich 

formulace.13,14 

Během výzkumu byl znám seznam otázek, které byly nutné zodpovědět, a podle toho 

byl rozhovor veden. Zvolená technika umožňuje použití tzv. sond, což jsou jakési doplňující 

otázky, kterých může být použito pro získání doplňujících informací a také tomu tak při práci 

v terénu skutečně bylo. V některých případech bylo totiž nedostačující jednou zmínit danou 

otázku a bylo zapotřebí se na určité části výpovědí dotazovat zvlášť. 

Jednotlivé rozhovory byly zaznamenávány pomocí chytrého telefonu, a to za užití 

aplikace Diktafon. Nahrávky byly posléze slovo od slova přepisovány do samostatného 

Microsoft Word dokumentu.  

Při obou výzkumných cestách byl chronologicky veden výzkumný deník, který popisuje 

všechny dny terénního výzkumu. Popisovány jsou např. přesuny mezi jednotlivými místy 

výzkumu, nálady, emoce, nesnáze, problémy a jiné charakteristiky. Tento výzkumný deník 

sloužil například k zapisování poznámek při samotných rozhovorech. Dále také 

k zaznamenávání si nejrůznějších kontaktů, ať už třeba na další možné participanty a 

dotazované, ale třeba také adres muzeí či rusínských spolků a organizací.  

Další použitou metodou bylo zúčastněné pozorování, a to zejména ve městě Mukačevo 

na Ukrajině při zasedání jednoho z tamějších rusínských spolků.  

 Při provádění terénního výzkumu se ukázalo jako užitečné spolupracovat s tzv. 

informátory. Pod tímto termínem jsou spatřováni určití participanti, kteří nějakým způsobem 

pomohli k nalezení dalších participantů či dotazovaných.  

Reflexe výzkumu 

Nejprve je nutné říct, že sady otázek pokládané dotazovaným na Slovensku, na Ukrajině, 

v Polsku i v České republice nebyly zcela totožné. 

Důležitým faktorem jsou tzv. jazykové bariéry. Co se týká výzkumu na Slovensku, 

dotazovaní při rozhovorech používali více či méně slovenského jazyka, přičemž bylo zřejmé, 

                                                 
13 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005, s. 174. 
14 KOVÁŘ, Jakub. Vliv autonomie na rusínskou minoritu ve Vojvodině. Praha: Česká zemědělská univerzita v 

Praze, 2018, s. 17. 
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že některá slova, která používali, byly z rusínštiny. V tomto případě problém jazykové bariéry 

nenastával, situace však byla odlišná na Ukrajině a v Polsku. Někteří dotazovaní na Ukrajině 

používali při rozhovorech jak slova slovenská, tak rusínská a někdy také ukrajinská. Bylo 

tomu právě na Ukrajině, kde se ukázalo, že znalost ukrajinštiny, potažmo ruštiny by byla pro 

výzkum žádoucí.  

Při této příležitosti je povinností zmínit také azbuku, jejíž znalost může výzkumníkům, 

kteří se Rusíny zabývají, zásadně pomoci, jelikož spoustu rusínských autorů píše právě 

v azbuce. V Polsku, alespoň tedy v oblasti tzv. Lemkoviny, kde také probíhal výzkum 

s Lemky se ukázalo, že dotazovaným bylo např. v porovnání s Rusíny na Slovensku mnohem 

hůře rozumět. Důvodem může být určitá odlišnost lemkovského dialektu, ale dle autorova 

názoru hlavně fakt, že Lemkové, kteří v této oblasti zůstali i přes nechvalně známou operaci 

Visla v roce 1947, anebo ti, kteří se do tohoto regionu posléze vrátili, již prošli procesem 

asimilace s majoritní polskou populací, a tedy používali velké množství slov z polštiny.  

Za jistý nedostatek výzkumu je možné pokládat fakt, že i když to nemusí být na první 

pohled zřejmě, byl výzkum veden pouze na omezeném území. Jistě by bylo ideálnější 

provádět terénní šetření ve více městech či obcích než pouze ve dvou na Ukrajině, dvou na 

Slovensku a dvou v Polsku. Pochopitelná je situace v Polsku, kdy po operaci Visla zbylo 

v polské Lemkovině jen velmi málo Rusínů / Lemků, nicméně, co se týká Slovenska a 

Ukrajiny, by bylo pro budoucí výzkumy jistě příhodnější zavítat do více měst a obcí. 

Rozhovor vedený v Praze je pak specifickým případem vzhledem k velké vzdálenosti od 

samotného geografického zájmu práce (Slovensko a Ukrajina). 

Při některých rozhovorech byla zpočátku patrná nervozita dotazovaných, která mohla 

být způsobena přítomností nahrávacího zařízení, to se však vždy po chvíli změnilo, jelikož si 

tito dotazovaní po nějaké době přestali zařízení všímat. Pokusem o eliminaci tohoto fenoménu 

bylo, že zařízení nebylo pokládáno do těsné blízkosti od dotazovaného, který však byl 

obeznámen s tím, že jeho výpovědi budou nahrávány. 

Etická stránka výzkumu 

Před začátkem každého rozhovoru byli dotazovaní seznámeni s autorem práce, s institucí, na 

které působí a také s tématem práce. Tito lidé byli obeznámeni s tím, že pro snadnější záznam 

dat bude rozhovor nahráván, že informace z těchto nahrávek budou použity pouze pro účely 

této práce a že jejich výpovědí jsou zcela anonymní. 
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Kdo jsou to Rusíni 

Kdo jsou to vlastně Rusíni? Odpověď na tuto otázku není zcela jednoznačná, protože, jak již 

bylo řečeno, na tuto problematiku existuje více různých názorů. Někteří autoři pokládají 

Rusíny za národ, jiní za etnickou skupinu a další pouze za jakousi podskupinu jiného národa.  

Dle některých názorů jsou Rusíni pouze jakousi folklórní záležitostí či větví 

ukrajinského národa, a nikoliv samostatnou národností. Tito lidé se domnívají, že Rusíni jsou 

možným předpolím separatismu a hovoří až o „konfliktním politickém rusínismu.“15,16  

Odlišný názor na tuto otázku nabízí například Elaine Rusinko, přičemž uvádí, že Rusíni, 

známí také pod názvem Rusnáci, jsou národem bez vlastního státu, jejichž domovina se 

rozprostírá podél hranic pěti evropských států a to Ukrajiny, Slovenska, Rumunska, 

Maďarska a Polska (kde jsou označováni jako Lemkové).17 

Magocsi18 uvádí, že Rusíni žijí na severních a jižních svazích Karpat. Území, na němž 

Rusíni přinejmenším do začátku dvacátého století tvořili většinu obyvatelstva, se nazývá 

Karpatská Rus, která zabírá přibližně 18 tisíc km² a rozprostírá se na 375 kilometrech od řeky 

Poprad na západě po horní tok Tisy a její přítoky na východě. Vycházejíc ze současných 

mezinárodních hranic, Karpatská Rus se rozprostírá na území Polska, Slovenska, Ukrajiny a 

Rumunska. 

Nabízí se otázka, jak je možné určit, že ona většina obyvatelstva, o které Magocsi 

v předešlém odstavci hovoří, skutečně tvořila jakousi etnicky homogenní skupinu Rusínů. 

Pokud dnešní Rusíny skutečně považujeme za národ či etnickou skupinu, je však nutné si 

uvědomit, že takovéto do určité míry homogenní celky nemuseli Rusíni tvořit také v historii. 

Abychom mohli lépe pochopit, kdo jsou to vlastně Rusíni, nebude stačit pouze 

nahlédnout do literatury, ale bude nutné zaměřit se na výpovědi dotazovaných na Slovensku a 

Ukrajině. Nejprve se zaměříme na výpovědi dotazovaných Rusínů ze Slovenska a posléze na 

dotazované z Ukrajiny. Nyní nás budou zajímat odpovědi na otázky „Kdo je to Rusín?“ a 

„Co to pro Vás osobně znamená být Rusínem/Rusínkou?“. 

Někteří z dotázaných Rusínů na Slovensku uvedli, že Rusíni jsou národností a jeden 

z dotázaných uvedl, že se jedná o etnikum. Část dotazovaných zmiňuje svůj rusínský původ 

od svých rodičů. Někteří dotazovaní se odkazují také na určité území, které je pro Rusíny 

                                                 
15 BALEGA, Jury. Politične rusinstvo i budivnictvo Ukrajinskoj děržavi. Užhorod: Vidavnictvo Gražda, 2003. 
16 BURKUT, Igor. Rusinstvo: Minule i sučasnist. Černovce: Vidavnictvo Prut, 2009. 
17 RUSINKO, Elaine. “We Are All Warhol’s Children”: Andy and the Rusyns. The Carl Beck Papers in Russian 

and East European Studies, 2012, 2204: 1-90, s. 4. 
18 MAGOCSI, Paul R. Národ odnikud: ilustrované dějiny karpatských Rusínů. Užhorod: Vydavatelství V. 

Paďaka, 2014, s. 7. 
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typické, stejně tak jako na tradice, kulturu, folklór, jazyk, hudbu mentalitu či společnou 

historii. Zmiňováno bylo také, že rusínská a ukrajinská národnost nejsou totéž, i přes to, že 

jeden z dotazovaných uvedl, že jsou si blízké. U více dotazovaných se objevil podobný typ 

odpovědi, při které svoji rusínskou národnost demonstrují na příkladech typu „Jako vy jste 

Čech, tak já jsem Rusín. Já nejsem ani Slovák, ani Číňan, ani Ukrajinec či jiná národnost. Já 

jsem Rusín.“ Jinými slovy se vymezují vůči jiným národnostem. Opakovala se také výpověď 

ohledně jakéhosi životního stylu Rusínů, kteří mnohdy nebyli nijak zásadně majetní a spíše se 

živili zemědělstvím, nicméně se také opakovala výpověď o hrdosti na svoji národnost. 

Zmíněn byl také pocit toho, že Rusíni jsou „jako jedna rodina“. 

Také někteří dotazovaní na Ukrajině hovoří o Rusínech jako o národnosti a jiní hovoří 

o národu. Další podobností s dotazovanými na Slovensku je odpověď typu vymezování se 

vůči jiným národnostem. Také na Ukrajině se objevila výpověď, ve které dotazovaný svůj 

rusínský původ odvozuje od svých rodičů, a to dokonce hned několikrát. Jedna z 

dotazovaných odpověděla, že Rusíni jsou původní obyvatelé Podkarpatské Rusi a okolí. 

V tomto případě je nutné kriticky nahlížet na termín „původní“. Stále více kulturních či 

sociálních antropologů je v současné době obezřetných pří používání tohoto termínu. Nikdy 

není zcela možné určit, kteří lidé byli kde původní. Nejen v dnešním silně globalizovaném 

světě lidé přicházejí do kontaktu s jinými lidmi. V průběhu dějin docházelo ke kulturním a 

biologickým kontaktům mezi skupinami lidí i mezi jednotlivci.  

Ve třech výpovědích se dotazovaní odkazují na Podkarpatskou Rus a v jedné na Karpaty. Je 

možné si všimnout, že žádní dotazovaní nehovoří o Zakarpatí či Zakarpatské oblasti, ale 

Podkarpatské Rusi či Podkarpatí.  

Identita Rusínů 

Petr Kokaisl19 zmiňuje dvojí přístup k chápání Rusínů a ve své práci uvádí, že vědecké práce, 

které se zaměřují na rusínskou etnickou identitu, můžeme dělit i podle toho, jak skupinu 

Rusínů jejich autoři chápou a chtějí vidět. V současnosti převládají ti, kteří považují Rusíny 

za samostatný národ, jenž se dělí na další podskupiny (Huculové, Lemkové, Bojkové). Zřejmě 

nejznámějším autorem zastávající v tomto ohledu jednoznačné stanovisko je profesor Paul 

Robert Magocsi. Celá řada především ukrajinských autorů má rovněž zcela jednoznačné 

stanovisko, ale opačné – Rusíni jsou podskupinou (subetnosem) ukrajinského národa. 

                                                 
19 KOKAISL, Petr. Co znamená být slovenským Rusínem? Proměna etnické identity rusínské menšiny na 

Slovensku. Historická sociologie, 2017, 9.2, s. 86. 
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Zaměřme se nyní na otázku: Čím se vyznačuje rusínská identita? Na otázku, čím se 

vyznačuje rusínská identita, odpovídali dotazování na Slovensku následovně. Uváděn byl 

například jazyk či dialekt, dále také náboženství a jeden z dotazovaných zmínil přímo řecko-

katolicismus. Dotazovaní uváděli také kulturu, přičemž zmiňovány byly tradice, hudba, písně, 

kroje, zvyky, folklór či prostředí. Opomenuta také nebyla ani sakrální architektura v podobě 

dřevěných řeckokatolických kostelů či různé lidské vlastnosti jako například pracovitost, 

dobrosrdečnost a přátelské chování. Jeden z dotazovaných se také odkázal na významné 

rusínské osobnosti.  

Přesuneme-li se na okamžik zpátky na Ukrajinu, můžeme se setkat s následujícími 

informacemi. Ve výpovědích se často opakovaly fenomény kultura a jazyk. Zmíněny byly 

také náboženství, církev, tradice nebo folklór. Část dotazovaných uvedla také území, která 

jsou dle výpovědí historicky spjata s rusínským obyvatelstvem. Někteří dotazovaní Rusíni na 

Ukrajině začali sami rozebírat téma odlišnosti rusínského a ukrajinského národa. Z rozhovorů 

bylo cítit, že chtějí, aby bylo zřejmé, že se od příslušníků ukrajinské národnosti odlišují. Jejich 

sdělení bylo jednoznačné… Rusíni a Ukrajinci nejsou jedno a to samé.  

Vliv náboženství na identitu Rusínů 

Další otázkou, která byla dotazovaným pokládána je: „Jaký vliv má na rusínskou identitu 

náboženství?“ Pojem náboženství se při rozhovorech objevoval poměrně často a úkolem bylo 

zjistit, zdali právě náboženství může nějakým způsobem ovlivňovat identitu Rusínů. 

Dle výpovědí dotazovaných Rusínů je zřejmé, že náboženství hraje v životech těchto 

lidí signifikantní roli a podobně jako další faktory spoluutváří jejich identitu. Politicky 

orientované procesy jako například zrušení řeckokatolické církve po druhé světové válce tedy 

mohou být považovány za způsob, jakým politická situace ve státě ovlivňuje identitu 

zkoumané skupiny lidí. Likvidace náboženských elit a literatury tehdejším režimem sehrála 

v tomto procesu zcela jistě také svoji roli. Dnes je situace samozřejmě jiná. Lidé na Slovensku 

podobně jako v jiných státech disponují svobodou náboženského vyznání.  

Někteří z dotazovaných na Slovensku přímo odpověděli, že náboženství má vliv na 

identitu Rusínů. Jeden z dotazovaných svoji výpověď rozvedl a náboženství považuje za 

něco, co identitu Rusínů formuje (a formovalo). Jiný dotazovaný pak zmínil, že náboženství 

je pro Rusíny něčím autentickým. Některé výpovědi měly podobný charakter, zmiňovaly totiž 

určitým způsobem, že nehraje roli, zdali je člověk řeckokatolického, pravoslavného, 

katolického či jiného vyznání. Tyto výpovědi nám také mohou posloužit jako sonda, která 

ukazuje, jaká náboženská vyznání jsou mezi Rusíny zastoupena.  
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Podobně jako na Slovensku, byla také v Podkarpatí po druhé světové válce zrušena 

řeckokatolická církev, což také dotazovaní zmínili. Dále se setkáváme s tzv. ukrajinizací, 

která dle jedné z výpovědí souvisí například s využíváním ukrajinského jazyka při kázáních 

v kostelech, a to jak v pravoslavných, tak v řeckokatolických. Pakliže k tomuto trendu 

skutečně dochází, je možné hovořit o dalších vlivech působících na rusínskou identitu skrze 

politickou situaci na Ukrajině. Jeden z dotazovaných přímo uvedl signifikantní vliv 

náboženství na identitu Rusínů. Jiná výpověď potvrzuje, že jsou tito lidé se svým 

náboženstvím a také církví jakožto institucí silně spjati.  

Vliv kultury na identitu Rusínů 

Rozhovory s dotazovanými se zabývaly také tématem kultury Rusínů, co je pro ni 

charakteristické a jaký má vliv na jejich identitu. Pro většinu dotazovaných platilo, že si pod 

pojmem kultura představují velké množství prvků. 

Někteří dotazovaní na Slovensku přímo zmínili, že kultura má důležitý vliv na identitu 

Rusínů. Část dotazovaných uvedla, že díky určitým specifickým kulturním prvkům se Rusíni 

odlišují od ostatních skupin, přičemž těmito prvky jsou například jazyk, oblékání či hudba. 

V rámci rusínského jazyka existují dialekty, kterými se odlišují různé rusínské skupiny. 

Podobně se různé skupiny Rusínů odlišují také odlišnými kroji. Zmínit je možné Lemky, 

Bojky a Huculy. Tyto odlišnosti jsou však rozpoznatelné i v rámci jednotlivých obcí. Některé 

další výpovědi ilustrují, čím se kultura Rusínů vyznačuje. Kromě již uvedeného jazyka, 

oblékání a hudby (zahrnuje rusínské písně), byly uváděny také folklór, kulturní akce 

(festivaly), zvyky, verbální projevy, náboženství, sakrální architektura či kulturně-

společenské hodnoty. Jedna z výpovědí také ukazuje, že si Rusíni chtějí zachovávat svoji 

identitu pomocí nejrůznějších kulturních souborů, a to i na obecní úrovni. Podle některých 

dotazovaných reflektuje povahu Rusínů a jejich životy zejména jejich hudba, ve které se často 

opakují témata jako smutek či pláč. 

Podíváme-li se na výpovědi Rusínů z Ukrajiny, někteří z dotazovaných přímo uvedli, že 

kultura identitu Rusínů ovlivňuje. Z jedné výpovědi je zřejmé, že jazyk a kultura jsou dva 

faktory, podle kterých se minorita Rusínů odlišuje od majority Ukrajinců. Jsou to právě tyto 

dva faktory, které určují rusínský národ. V další z výpovědí je obsaženo velmi podobné 

tvrzení a to takové, že kultura je vlastně základem identity Rusínů. V tomto případě se 

dotazovaná odkazovala zejména na rusínské písně a folklór, které je odlišují od Ukrajinců. 

Další zmíněná témata jsou například školství, rusínské spolky, festivaly či literatura.  
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Co se rusínských spolků a organizací týká, ukázalo se, že ukrajinská vláda tyto aktivity 

finančně nepodporuje, což způsobuje problémy. Pakliže tedy aktivity těchto rusínských 

spolků a organizací mají také určitý vliv na identitu Rusínů, můžeme sledovat další nepřímý 

vliv politické situace na Ukrajině na identitu zkoumané minority. Rusínským spolkům a 

organizacím se věnuje práce v jedné své další části.  

Rozebíráno je také školství a výuka v rusínštině, které mohli Rusíni na tehdejší 

Podkarpatské Rusi (v období předválečného Československa) využívat. Změny politických 

systémů od druhé světové války až dodnes však již toto právo Rusínům neumožňují, podobně 

jako je tomu s dvojjazyčnými nápisy. Jestliže výuka v určitém jazyce a školství obecně 

mohou ovlivnit identitu lidí, potom také v tomto případě můžeme hovořit o vlivu politických 

situací na identitu Rusínů v Podkarpatí / na Ukrajině. 

Jak na Slovensku, tak na Ukrajině se v některých případech ukázalo, že se Rusíni 

pomocí kultury odlišují od majoritních národnostních skupin, tj. od Slováků a Ukrajinců. 

V případě náboženství situace není tak jednoznačná. I když se ukazuje, že většina Rusínů 

v těchto oblastech jsou buď řeckými katolíky, nebo pravoslavnými, vyskytují se v jejich 

řadách také římští katolíci a protestanti. Příslušníky například pravoslaví jsou kromě Rusínů 

často také Ukrajinci, je ovšem pravda, že jeden z dotazovaných zmínil dva různé patriarcháty, 

a to kyjevský a moskevský. 

Rusínské spolky a organizace 

V článku již byly zmiňovány rusínské spolky a organizace, přičemž v rozhovorech tomuto 

tématu byla také jedna otázka věnována. Mohou tyto spolky a organizace ovlivňovat identitu 

Rusínů? Na Slovensku byla dotazovaným pokládána otázka: Jaké znáte rusínské spolky 

nebo organizace? 

Následuje seznam rusínských občanských sdružení a organizací na Slovensku 

k prvnímu říjnu roku 2012 vytvořený Ivanem Banduričem. Je nutné brát na zřetel, že tento 

výčet není zcela aktuální. 

 
1. Rusínská obroda na Slovensku, Prešov. 

2. Zväz inteligencie Rusínov na Slovensku, Bratislava. 

3. Obščestvo svjatoho Joana Krestiteľa, Čirč. 

4. Rusínská obroda – regionálny klub Bardejov. 

5. Asociacia rusínských organizacií, Prešov. 

6. Společnosť prieteľov DAD Prešov, pri divadle A. Duchnoviče. 
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7. Poddukliansky umelecký súbor piesní a tancov Prešov. 

8. Molody Rusíny Bratislava. 

9. Okresná organizácia Rusínskej obrody Svidník. 

10. Múzeum Andyho Warhola, Medzilaborce. 

11. SNM – Múzeum rusínskej kultury Prešov. 

12. Narodny novinky, Prešov. 

13. Svetový kongres Rusínov na Slovensku. 

14. Ruský klub Prešov 

15. Akadémie rusínskej kultury na Slovensku, Prešov. 

16. Rusínske kultúrne obščestvo A. Duchnoviča, Prešov. 

17. Klub Rusínov Slovenska v Prešove. 

18. Svetové fórum rusínskej mládeže. 

19. Rusínske združenie KAMEŇ, Kamienka pri OÚ Kamienka. 

20. Eurokarpaty Medzilaborce. 

21. Občianske združenie Rusínov Chmeľová. 

22. Občianske združenie: Rusínske bratstvo Prešov. 

23. Rusínsko záujmové stredisko Humenné. 

24. Občianske združenie – Rusínski Umeleci pod Vihorlatom Stakčinská Roztoka. 

25. Občianske združenie: Slovensko-rusínska spoločnosť pre spoluprácu a priateľstvo, 

Spišská Nová Ves. 

 

Signifikantní je zejména jedna z výpovědí, ve které dotazovaný uvedl, že organizace 

Obščestvo svjatoho Joana Krestiteľa vydává svůj časopis a podporuje rusínskou mládež a 

jejich rusínskou národnost, tj. jinými slovy národnostní identitu těchto lidí. Na tomto příkladu 

je možné ilustrovat, jak rusínské spolky a organizace ovlivňují identitu Rusínů. Důležitou roli 

pak může hrát to, zdali vláda státu, ve kterém tito lidé žijí, finančně podporuje tyto spolky a 

organizace, nebo nikoliv. Za zásadní informaci je možné považovat to, že na Slovensku mají 

rusínské spolky a organizace možnost získávat finanční podporu od státu či od Evropské unie. 

Na Ukrajině však Rusíni takovéto možnosti nemají.  

Z výpovědí je zřejmé, že na Slovensku i na Ukrajině je rusínských spolků a organizací 

poměrně velké množství. Jestliže na chvíli zapomeneme na otázku, zdali jich není možná až 

zbytečně moc, můžeme přemýšlet například o tom, že Obščestvo svjatoho Joana Krestiteľa 
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pravděpodobně nebude jedinou organizací, která má nějaký vliv na identitu námi zkoumané 

minority… právě naopak.  

Dalším příkladem může být také Občanské sdružení Kolosočka Koliska, které se 

zaměřuje na výuku rusínského jazyka pro děti. Zažádá-li si tedy toto sdružení o určitou 

finanční pomoc od státu či od Evropské unie a skutečně se mu této pomoci dostane, můžeme 

hovořit o vlivu státu, potažmo mezinárodní unie, potažmo politické situace na určitém území 

na organizaci podporující jazyk určité národnostní skupiny. V tomto případě se jedná o 

Rusíny a rusínštinu. Pokud budeme vycházet z rozhovorů s Rusíny, kteří uvedli, že jednou 

z charakteristik rusínské identity je jejich jazyk, anebo dokonce, že jazyk ovlivňuje jejich 

identitu, nalezneme další příklad vlivu politické situace daného státu na identitu Rusínů.  

Zmíněna byla také pomoc města Medzilaborce v rámci výstavby pamětní desky 

k příležitosti konání historicky prvního Světového kongresu Rusínů. Toto by pravděpodobně 

nebylo možné, kdyby nedošlo k politickým změnám v Československu na konci dvacátého 

století a k následnému uznání Rusínů za oficiální národnostní menšinu. 

Také rusínské rádiové stanice či časopisy mohou být považovány za faktory, které mohou mít 

vliv na identitu Rusínů.  

K tématu porevolučních politických změn v Československu se ve své publikaci 

vyjadřuje také Magocsi, který uvádí, že po tzv. Sametové revoluci závisel osud slovenských 

Rusínů do značné míry na politice postkomunistického Československa, která zásadně 

ovlivnila vývoj hnutí za národní emancipaci a sebeuvědomění těchto lidí.20 

Jinými slovy tedy politická situace mezi roky 1989-1992 ovlivnila rusínské národní 

hnutí, které stojí za vytvořením nových rusínských organizací. Jestliže tyto rusínské 

organizace skutečně mají vliv na identitu Rusínů, nalézáme další příklad vlivu politické 

situace na identitu této zkoumané skupiny lidí. 

Dotazovaným na Ukrajině stejná otázka pokládána nebyla, nicméně o působnosti 

rusínských spolků a organizací a jejich vlivu je možné se dočíst v literatuře. Magocsi21 uvádí, 

že v rámci příprav na sčítání obyvatel na Ukrajině v roce 2001 předložily některé organizace 

vládě petice, ve kterých žádaly, aby měl člověk právo označit svoji národnost za rusínskou. 

Ukrajina po rozpadu bývalého Sovětského svazu také zažila politické změny, nicméně 

Rusíni jakožto oficiální národnostní menšina uznáni nebyli a situace zůstala stejná až dodnes. 

Jelikož Rusíni nejsou na Ukrajině uznáni, nejsou v této zemi ani vládou financovány rusínské 

spolky. Na základě rozhovorů s dotazovanými se ukázalo, že rusínské spolky sice mohou být 

                                                 
20 MAGOCSI, Paul R. Chrbtom k horám. Prešov: Universum, 2016, s. 469. 
21 MAGOCSI, Paul R. Chrbtom k horám. Prešov: Universum, 2016, s. 455. 
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na Ukrajině zakládány, nicméně se musejí potýkat s častou perzekucí ze strany ukrajinské 

politické reprezentace.  

Potenciální nedostatek financí rusínských spolků a organizací zapříčiněný absencí 

finanční podpory ze strany ukrajinské vlády, stejně tak jako politická perzekuce, mohou být 

považovány za vlivy politické situace v daném státu (tj. Ukrajina) na identitu Rusínů. 

Politická situace a identita Rusínů 

V některých předešlých kapitolách již bylo zmiňováno, jak může politická situace v obou 

zkoumaných státech ovlivňovat identitu Rusínů, kteří na těchto územích žijí. V rámci druhé 

výzkumné cesty, která se konala na Ukrajině, byly tamějším dotazovaným pokládány také dvě 

otázky, které jsou přímo zaměřeny na tuto problematiku. Jedná se o následující otázky. 

Mohl/a byste charakterizovat současnou politickou situaci na Ukrajině ve vztahu 

k rusínské menšině? Ovlivňuje nějak současná politická situace na Ukrajině Rusíny a 

jejich identitu? 

 
Někteří dotazovaní uvedli, že Rusíni na Ukrajině nejsou uznáváni za oficiální 

národnost. Dotazovaný, který tento fakt přímo nezmínil, uvedl, že Rusíni na Ukrajině se díky 

tamější současné politické situaci asimilují. Část dotazovaných přímo odpověděla, že 

současná politická situace na Ukrajině ovlivňuje Rusíny a jejich identitu, přičemž své 

výpovědi dále rozvíjeli. Někteří z dotazovaných se také rozhovořili o historickém kontextu 

Rusínů v této oblasti a jak se k nim chovaly mocnosti ovládající toto území. Zásadním 

milníkem pro chápání rusínské identity na Podkarpatí je politický vývoj na tomto území po 

skončení druhé světové války, přesněji řečeno anexe této oblasti Sovětskými svazem, který na 

rozdíl od předchozích státních útvarů Rusíny neuznával. Někteří lidé očekávali zlepšení 

situace ve prospěch Rusínů po rozpadu Sovětského svazu, které do jisté míry možná nastalo 

vznikem nových rusínských organizací, nicméně k uznání Rusínů nedošlo ani v nově 

vzniklém samostatném ukrajinském státu.  

Neuznávání Rusínů za samostatnou národnost ukrajinskou vládou ovlivňuje Rusíny a 

jejich identitu. Rusíni například nemají právo na vzdělání / školství ve svém jazyce. Rusínský 

jazyk není rozvíjen. Rusíni se v důsledku politické situace na Ukrajině asimilují. Tito lidé jsou 

považováni za Ukrajince či jejich jakousi „odnož“, kterou ukrajinské elity nazývají pojmem 

sub-ethnos. S některými z těchto problémů se však setkávají také některé další národnostní 

skupiny žijící v Podkarpatí.  
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Zmíněna byla také přítomnost ukrajinského nacionalismu, a to také v rámci státní 

politiky. Silný ukrajinský nacionalismus a fakt, že Rusíni nejsou na Ukrajině uznáváni za 

samostatnou národnost, jsou faktory, které mohou ovlivňovat jejich identitu. Dříve sovětské a 

dnes ukrajinské autority Rusínům opakovaly a opakují, že nejsou Rusíny, nýbrž Ukrajinci. 

Jedná se o zásadní vliv politické situace na identitu těchto lidí. 

Na Slovensku nebyly pokládány otázky, které by přímo zmiňovaly politickou situaci, 

nicméně pomocí jiných otázek je možné vliv politické situace na Rusíny a jejich identitu 

vypozorovat. V socialistickém Československu podobně také jako v Sovětském svazu nebyli 

Rusíni uznáni za samostatnou národnost. Od roku 1968 bylo etnonymum Rusín 

v Československu opět uznané za právoplatné označení, nicméně bylo považováno za 

synonymum pojmu Ukrajinec.22 

To, že jsou Rusíni na Slovensku uznáni za oficiální národnostní menšinu, je pro ně 

zásadní. Na rozdíl od Rusínů na Ukrajině mají možnost posílat své potomky do škol, kde se 

budou učit v rusínštině a možná, že se tak sníží šance, že tento svůj jazyk zapomenou a 

nebudou se pomalu asimilovat s majoritní společností. V tomto lze spatřovat vliv politické 

situace na Slovensku na identitu tamějších Rusínů. Pokud tedy mají rusínští rodiče zájem o to, 

aby jejich děti nezapomněly rusínský jazyk, mají alespoň tuto možnost. Při této příležitosti 

vyvstává otázka, zdali jsou dvě základní školy dostačující.  

To, že na Slovensku mají mladí Rusíni možnost navštěvovat školy, ve kterých probíhá 

výuka v rusínštině, představuje jeden z rozdílů mezi situací na Slovensku a na Ukrajině, kde 

tuto možnost nemají. Dalším zásadním rozdílem je fakt, že na Slovensku je rusínská 

národnost uznána na oficiální úrovni, zatímco na Ukrajině Rusíni uznáni nejsou.  

Vrátíme-li se na okamžik zpět do minulosti, spatříme, že uvolnění politické situace po 

Sametové revoluci vedlo k jakémusi rusínskému národnímu obrození. Toto je také možné 

považovat za určitý vliv politické situace na identitu Rusínů. Zmiňované rusínské národní 

obrození je možné považovat za pozitivní externalitu změny politické situace na Slovensku. 

Vypozorovat lze pozitivní vliv demokratických změn na Slovensku po roce 1989, díky 

kterým mohlo dojít k zakládání nových rusínských spolků a organizací, jejichž činnost přímo 

ovlivnila počty obyvatel, kteří se přihlásili ke své rusínské národnosti. Nabízí se otázka, zdali 

se však někteří lidé nepřihlásili k rusínské národnosti pouze kvůli jistým finančním výhodám, 

aniž by Rusíni skutečně byli. Nové možnosti, které porevoluční doba na Slovensku přinesla, 

se promítly na zvyšování počtu rusínských organizací a spolků, které může vést až k rozkolu 

                                                 
22 MAGOCSI, Paul R. Chrbtom k horám. Prešov: Universum, 2016, s. 470. 
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ve vnímání společného cíle. Některé organizace také mohou existovat pouze z důvodu 

snadného získávání finančních prostředků od státu a samotnému rusínskému hnutí mohou 

spíše uškodit nežli přispět.  

Jedním z problémů, se kterými si Rusíni na Slovensku a Ukrajině potýkají, je asimilace. 

Zdá se, že k asimilaci Rusínů dochází zejména díky absenci používání rusínského jazyka mezi 

rodiči a jejich potomky, přičemž signifikantní roli hrály politicky motivované přesuny těchto 

lidí. K této asimilaci také přispěl fakt, že Rusíni v dobách socialismu oficiálně neexistovali a 

tito lidé se mnohdy domnívali, že praktikování rusínského jazyka může pro jejich potomky 

představovat určité problémy. Zde můžeme znovu hovořit o vlivu politické situace na identitu 

Rusínů. To, že mají národnostní menšiny na Slovensku, dosáhnou-li určitého počtu, právo na 

dvojjazyčné značení, je také možné považovat za určitý vliv politické situace či politického 

systému na identitu těchto lidí. Jedná se totiž o používání jazyka této minoritní skupiny na 

oficiální úrovni. Používání či naopak nepoužívání rusínštiny hraje signifikantní roli v rámci 

asimilace této minority. Právo na značení v rusínštině tedy také může tuto asimilaci do jisté 

míry ovlivnit a možná dokonce zbrzdit. Nejedná se navíc pouze o mluvený projev 

v rusínském jazyce, ale zároveň o uchovávání cyrilice, která je pro rusínštinu zásadní.  

Signifikantní roli ve vývoji rusínské identity hraje také zlomový rok 1945, který s sebou 

přinesl zákaz řeckokatolické církve (viz kapitola Vliv náboženství na identitu Rusínů) a také 

oficiální zrušení rusínské národnosti jak v tehdejším Československu, tak v Sovětském svazu, 

jehož součástí byla Ukrajina. Jeden z dotazovaných přímo nazval tyto události politickými 

procesy. Jedním ze zásadních poznatků z tohoto rozhovoru je fakt, že důsledkem těchto 

politických procesů bylo to, že Rusíni po roce 1990 museli jaksi revitalizovat celé rusínské 

hnutí a vlastně samotnou rusínskou národnost. Čili jinými slovy rusínská národní identita 

prošla zásadními změnami po roce 1945 a poté také po zlomových letech 1989, 1990 a 1991.  

Pokud má dojít k jakési komparaci obou zkoumaných států od počátku politických 

změn (souvisejících se Sametovou revolucí a s rozpadem Sovětského svazu) a jejich vlivů na 

identitu tamějších Rusínů, hlavní rozdíl spočívá v politických prostředích těchto zemí. V práci 

je využíváno termínu „politická situace“. Porevoluční Československo je možné považovat za 

poněkud úspěšnější v demokratizujících reformách nežli Ukrajinu. Demokratické Slovensko 

nabízí své minoritě Rusínů mnohé výhody, kterými Rusíni ze Sousední Ukrajiny nedisponují. 

Další z rozdílů do jisté míry plyne také z těchto výhod. Pro mnohé Rusíny na Slovensku 

je jejich národnost otázkou prestiže a něčeho, k čemu se rádi přihlásí, a navíc díky tomu 

mohou získávat také finanční prostředky. Ukrajinský stát Rusíny nepodporuje, a dokonce se 
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v některých rozhovorech ukázalo, že lidé, kteří se „vehementně“ ke své rusínské národnosti 

hlásí, se tímto mohou vystavovat určitým problémům nebo se alespoň domnívají, že by se do 

určitých problémů mohli oni, případně jejich potomci dostat.  

Jedním z těchto zmiňovaných problémů je označení určitých aktivit za tzv. politické 

rusínství. Tento pojem je používán ukrajinskou politickou a akademickou reprezentací pro 

rusínské „aktivisty“. Ukrajinská vláda se pravděpodobně snaží vyhnout jakýmkoliv 

potenciálním snahám o rusínský separatismus, a proto používá tohoto termínu. Nicméně 

v současné době se nezdá, že by Rusíni na Podkarpatí o jakýsi separatismus usilovali. 

Dotazovaní Rusíni za svůj cíl mnohdy považovali uznání Rusínů za oficiální národnost na 

Ukrajině.  

Určitou podobností mezi situacemi na Slovensku a Ukrajině je trend asimilace 

rusínského obyvatelstva s majoritními populacemi (tj. se Slováky na Slovensku a s Ukrajinci 

na Ukrajině). Na Ukrajině je od roku 1946 vystavována identita Rusínů vlivu politické situace 

v tom smyslu, že jsou tito lidé oficiálními orgány považováni za Ukrajince. Tato dlouhodobá 

situace či tento dlouhodobý politický proces mohou mít za následek to, že dnes samotní 

Rusíni se již nepovažují za Rusíny nýbrž za Ukrajince a v tomto případě také hovoříme o 

asimilaci. 

Na Slovensku se po Sametové revoluci situace v tomto smyslu obrátila ve prospěch 

tamějších Rusínů, nicméně také v tomto státě k asimilaci Rusínů dochází. V tomto případě je 

možné znovu shrnout některé historické vlivy. Na Slovensku existovaly také po roce 1945 

menšinové školy, nicméně rusínské školy chyběly a rusínská mládež na Slovensku proto byla 

nucena volit mezi minoritními školami ukrajinskými anebo majoritními slovenskými. 

Paralelně také měli tito lidé na výběr oficiálně se hlásit k národnosti ukrajinské nebo 

slovenské, nikoliv však k rusínské. 

Vrátíme-li se k současné slovenské politické situaci, Rusíni v tomto státě, na rozdíl od 

Rusínů na Ukrajině, mají možnost angažovat se v politickém životě například v tom smyslu, 

že mohou skrze menšinové programy získávat finanční prostředky. Samozřejmě, že se mohou 

na politickém procesu podílet také Rusíni na Ukrajině, nicméně v tomto státě s nimi není 

jednáno jako s Rusíny, ale jako s Ukrajinci a také nemají možnost získat žádné finance na 

činnosti spojené s jakýmsi národním obrozením či hnutím.  
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Minulost, současnost a problémy, se kterými se Rusíni setkávají 

V další části rozhovorů na Slovensku a na Ukrajině byly dotazovaným pokládány dvě otázky, 

které se zaměřovaly na jakousi komparaci současnosti s minulostí. Jaká je situace Rusínů 

v porovnání s minulostí? Jak se Vám osobně žije v porovnání s minulostí? 

Posléze byl dotazovaným pokládán dotaz na problémy, se kterými se oni jakožto Rusíni 

setkávají. Rozhovory byly zakončovány otázkou, zdali by chtěli sami dotazovaní něco 

k probíraným tématům dodat. S jakými problémy se setkáváte? Chtěl/a byste ještě něco 

dodat? 

Většina z dotazovaných na Slovensku uvedla, že se situace Rusínů v této zemi 

v porovnání s minulostí zlepšila. Co však na první pohled abstraktní spojení „situace Rusínů“ 

znamená? Část dotazovaných popisovala ekonomické podmínky Rusínů a někteří dotazovaní 

se zaměřili spíše na změny v národnostní otázce rusínského obyvatelstva. 

U většiny výpovědí je buď možné nalézt přímo pojem zlepšení či jeho jiné tvary anebo 

z těchto výpovědí vyplývá, že se národnostní situace Rusínů zlepšila či dokonce, že je lepší 

než kdy dříve. Opakujícím se motivem bylo oficiální neuznávání rusínské národnosti 

v dobách socialismu, což se změnilo po roce 1989. Oproti minulosti disponuje rusínská 

národnostní menšina stejnými právy jako ostatní národnostní menšiny a také vlastním 

kodifikovaným jazykem. Podle některých dotazovaných se oproti minulosti zvýšilo 

národnostní povědomí této etnické minority.  

Někteří dotazovaní zmínili zlepšení ekonomické situace rusínského obyvatelstva na 

Slovensku v porovnání s minulostí. Jedna z dotazovaných hovořila o tom, jak se v porovnání 

s minulostí proměnila náplň práce Rusínů a další z dotazovaných uvedl, že díky politickým 

změnám po roce 1989 mají Rusíni možnost získávat finanční prostředky od slovenského 

státu. Jedna z dotazovaných uvedla, že si žádného rozdílu v situaci Rusínů v porovnání 

s minulostí nevšímá a jeden participant zmínil, že jemu samotnému se lépe žilo v dobách 

socialismu.  

Někteří dotazovaní také hovořili o určitých problémech, se kterými se v současné době 

setkávají. Zmínit je možné tzv. etnolegionářství a neúčelné hospodaření rusínských organizací 

a spolků s finančními prostředky a jejich vynakládání. Dalším očividným problémem je také 

již rozebíraná asimilace rusínského obyvatelstva, se kterou se pojí například migrace Rusínů 

do velkých měst (urbanizace). Rusíni na Slovensku často také nevyužívají práv a výhod, 

kterých se jim od roku 1989 dostává. Zmínit je nutné také fakt, že část dotazovaných uvedla, 

se s žádnými problémy v oblasti rusínské národnosti nesetkávají. 
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Komparace současné situace na Ukrajině se situací v minulosti přinesla některé odlišné 

poznatky, přičemž se ukazuje, že zásadní roli hraje vývoj politické situace v Podkarpatí od 

připojení tohoto území k Sovětskému svazu až dodnes.  

Někteří dotazovaní velmi pozitivně hodnotili období tzv. první republiky, kdy byla 

Podkarpatská Rus součástí tehdejšího Československa, a to z důvodu vyspělé ekonomické 

situace či rozsáhlých možností, jako například možnosti výuky v rusínštině či možnosti 

zakládat rusínské regionální politické strany. Zásadní informací je fakt, že v tomto období 

stále na oficiální úrovni existovala rusínská národnost.  

Jeden dotazovaný se domnívá, že v porovnání s minulostí je situace pro Rusíny horší. 

Jedna z dotazovaných také uvedla, že se situace oproti minulosti nezlepšila. V této výpovědi 

odkazuje na to, že ani po rozpadu Sovětského svazu se situace týkající se některých problémů 

nezlepšila. Poslední z dotázaných uvedl, že současná situace není zcela ideální. 

Mezi problémy, se kterými se Rusíni na Ukrajině v současné době potýkají, patří 

například fakt, že Rusíni na Ukrajině nejsou oficiálně uznáni za samostatnou národnost. S 

tímto zásadním problémem souvisejí další problémy, jako například absence rusínských škol, 

jazyková diskriminace, nemožnost získávání finančních prostředků od ukrajinského státu, 

absence rusínských masmédií, či asimilace.  

Je zřejmé, že mezi těmito zmíněnými problémy existuje příčinný vztah. Jelikož Rusíni 

na Ukrajině nejsou oficiálně uznáni za samostatnou národnost, nemají možnost získávat 

finanční prostředky, a tudíž například chybí rusínská média či přestala fungovat rusínská 

nedělní škola. Paralelně jelikož nejsou Rusíni oficiálně uznaní za samostatnou národnostní 

skupinu či menšinu, nemají také právo na vzdělání ve svém jazyce – rusínštině. Tyto 

problémy dále mohou vést až k asimilaci rusínské minority s majoritní ukrajinskou populací. 

Vzhledem k tomu, že tyto problémy přetrvávají nepřetržitě již od roku 1946, asimilace se jeví 

jako problém velice závažný. Kvůli diskriminaci rusínského obyvatelstva ze strany politické a 

akademické reprezentace dochází k tomu, že se někteří Rusíni obávají svoji rusínskou identitu 

propagovat či dokonce pouze zmiňovat / uvádět. Kvůli těmto faktorům si mnozí mladí lidé na 

Podkarpatí již nejsou vědomi svého rusínského původu či rusínské identity a již se identifikují 

jako Ukrajinci.  

Závěr 

Článek se v jedné ze svých částí snaží objasnit, kdo jsou to Rusíni, přičemž většina 

dotazovaných Rusínů zaujímá v této otázce poměrně jasné stanovisko. Rusíni jsou 
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samostatným národem potažmo národností. Tato tvrzení podporuje některá místní a 

zahraniční literatura, nicméně je možné se setkat také s názory, především z řad ukrajinské 

politické a akademické reprezentace, které hovoří o tom, že Rusíni jsou pouhou podskupinu 

národa ukrajinského. 

V obou zkoumaných státech Rusíni mnohdy odvozují svoji rusínskou národnost od 

svých rodičů a odkazují se také na určité území a další specifika. Jak na Slovensku, tak na 

Ukrajině jsou si mnozí Rusíni vědomi toho, že nejsou Ukrajinci a také, že se od této 

národnosti odlišují některými znaky.  

Na základě terénního výzkumu se ukázalo, že identita slovenských a ukrajinských 

Rusínů se vyznačuje zejména jazykem, kulturou či náboženstvím. Toto však neznamená, že 

by tyto tři faktory byly identické v případě Rusínů v obou zemích.  

Je jisté, že mezi Rusíny existují rozdíly v rámci náboženského vyznání. Je možné se 

setkat s Rusíny řeckokatolíky, pravoslavnými, římským katolíky, protestanty či s jedinci se 

zcela odlišným vyznáním. Rozdíly lze nalézat také v rusínském jazyce, a to například co se 

týká jednotlivých dialektů či v používání slov z jiných jazyků.  

V práci je kladen důraz zejména na pojem kultura, přičemž velice záleží na způsobu 

jeho chápání. Ať již však čtenář chápe tento pojem jakkoliv, rozdíly v rusínské kultuře je 

možné spatřovat například v odlišnosti jednotlivých rusínských krojů. Kromě těchto krojů, 

jsou pro rusínskou identitu charakteristické určité tradice, hudba, písně, zvyky, folklór či 

jakési lidské vlastnosti. Někde na pomezí kultury a náboženství se nachází rusínská sakrální 

architektura v podobě řeckokatolických dřevěných kostelíků. Velmi oblíbené je také pořádání 

kulturních festivalů.  

Samostatné kapitoly byly věnovány proměnným náboženství, kultura a rusínské spolky 

a organizace. Zkoumány jsou vztahy mezi současnou či minulou politickou situací v daném 

státě, těmito třemi proměnnými a identitou rusínského obyvatelstva. Jinými slovy v rámci této 

části výzkumu došlo k analýze vlivu politické situace na identitu Rusínů skrze náboženství, 

kulturu a rusínské spolky a organizace.  

Náboženství hraje v životech Rusínů signifikantní roli a má vliv na identitu těchto lidí. 

Identitu rusínského obyvatelstva náboženství spolu s dalšími faktory utváří a formuje. 

Ukazuje se, že není velmi podstatné, zdali je dotyčný či dotyčná vyznání řeckokatolického, 

pravoslavného či jiného. Daleko důležitější roli hrají zejména politická situace a proces 

ukrajinizace. Na Slovensku stejně tak jako na Podkarpatské Rusi byla řeckokatolická církev 

po druhé světové válce zakázána, což lze považovat za vliv tehdejší politické situace na 
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identitu rusínského obyvatelstva. Stejně tak lze chápat také politická perzekuce 

řeckokatolických kněží. 

Na Ukrajině se rusínští věřící setkávají s procesem tzv. ukrajinizace kyjevského 

patriarchátu pravoslavné církve, která spočívá v zavádění ukrajinštiny při kázáních. Tato 

ukrajinizace probíhá také v rámci řeckokatolické církve například v Užhorodě.  

Jestliže je jazyk jedním z podstatných faktorů rusínské identity, pak také v tomto 

případě lze hovořit o vlivu současné politické situace na identitu Rusínů.  

V rámci terénního výzkumu bylo zjištěno, že identita Rusínů na Slovensku i na 

Ukrajině může být ovlivňována také skrze kulturu, přesněji řečeno skrze fenomény, které tito 

lidé za kulturu považují. Kultura je totiž jedním z faktorů, které Rusíny odlišuje od 

majoritních populací v zemích, ve kterých žijí, tj. od Slováků a od Ukrajinců. Může se jednat 

o písně, oblékání, tradice, folklór, festivaly, architekturu či jazyk. 

Zásadním rozdílem je fakt, že Rusíni na Slovensku mohou na pořádání kulturních akcí 

získávat od státu finance, zatímco na Ukrajině touto možností nedisponují, jelikož Rusíni na 

Ukrajině nejsou na oficiální úrovni uznáni za samostatnou národnost. Pokud tedy kulturní 

akce mají vliv na identitu rusínského obyvatelstva, pozorujeme další vliv politických situací 

v obou státech. 

Příspěvek poskytuje výčet nejznámějších rusínských spolků a organizací působících na 

Slovensku. Při terénním výzkumu bylo zjištěno, že také rusínské spolky či organizace a jejich 

činnosti mají vliv na identitu Rusínů. Jedná se například o zvyšující se počty osob, které při 

sčítání obyvatel na Slovensku uvedly rusínskou národnost, dále také o mimoškolní výuku 

rusínského jazyka, či vydávání časopisů a jiné rusínské literatury. 

Politické změny na území Slovenska a Podkarpatské Rusi měly za následek jakési 

obrození rusínského národního hnutí mimo jiné ve formě zakládání rusínských spolků a 

organizací. Jedná se zejména o tzv. Sametovou revoluci a o rozpad Sovětského svazu. 

Zásadní je opět fakt, že na Slovensku byli Rusíni v rámci těchto změn oficiálně uznáni za 

samostatnou národnost, zatímco na Ukrajině nikoliv. Podobně, jako je tomu v případě 

pořádání kulturních akcí, rusínské spolky a organizace na Slovensku mají možnost získávat 

na své činnosti finanční prostředky od státu, zatímco na Ukrajině tato možnost neexistuje. 

Jelikož rusínské spolky a organizace a jejich činnosti mají vliv na identitu Rusínů na 

Slovensku a na Ukrajině, potom to, zdali mohou či nemohou získávat finanční prostředky, 

představuje další příklad vlivu politických situací na Slovensku a na Ukrajině na identitu 

tamějších rusínských populací. Rusínské spolky na Ukrajině mohou být zakládány, nicméně 

se někdy musejí potýkat s politickou perzekucí. Otázkou zůstává, do jaké míry jsou jednotlivé 



 

Vliv politické situace na identitu Rusínů na Slovensku a Ukrajině 

 

 
83 

rusínské spolky či organizace aktivní či funkční a do jaké míry jsou některé z nich pouhým 

prostředkem k získávání financí. 

To, že ukrajinská vláda oficiálně neuznává Rusíny za samostatnou národnost, ovlivňuje 

tuto skupinu lidí a jejich identitu. Rusíni nemají právo na vzdělání ve svém jazyce. Rusínský 

jazyk není rozvíjen. Rusíni se v důsledku politické situace na Ukrajině asimilují s majoritní 

ukrajinskou populací. Tito lidé jsou považováni za Ukrajince či pouze za podskupinu 

ukrajinského národa, kterou ukrajinské elity nazývají pojmem sub-ethnos. Tato situace 

přetrvává od připojení Podkarpatské Rusi k Sovětskému svazu dodnes.  

Silný nacionalismus z ukrajinské strany také může negativně ovlivňovat identitu 

tamějších Rusínů. Těmto lidem je po léta opakováno, že nejsou Rusíny, nýbrž Ukrajinci. 

Na Slovensku v současné době na rozdíl od Ukrajiny existují rusínské školy. Jedná se o 

dvě základní školy s výukou v rusínštině. Mladí Rusíni tedy mají možnost učit se v rusínském 

jazyce, což může mít vliv na to, aby tento jazyk nezapomněli. Toto je dalším vlivem politické 

situace na identitu Rusínů na Slovensku, v tomto případě skrze školství a jazyk. Otázkou 

zůstává, zdali je tento počet rusínských škol dostačující.  

Za zásadní vliv politické situace na identitu Rusínů je také možné považovat přemístění 

až dvanácti tisíc Rusínů ze Slovenska na Ukrajinu v roce 1947. Politické procesy, jako 

například neuznávání rusínské národnosti měly v některých případech za následek fakt, že se 

Rusíni mnohdy obávali ke své identitě hlásit či používat rusínský jazyk. 

Také na Slovensku dochází k asimilaci rusínského obyvatelstva s majoritní slovenskou 

populací, a to zejména z důvodu nepoužívání rusínského jazyka. Rusíni na Slovensku mají 

také právo na značení v rusínském jazyce, a to v obcích, kde jejich počet přesáhne určitou 

hranici. Jelikož jazyk hraje zásadní roli v identitě Rusínů, lze hovořit o dalším vlivu politické 

situace. V tomto případě je podstatné zejména také využívání cyrilice. 

Za zásadní rozdíl mezi oběma státy je možné považovat zejména to, jak byly více či 

méně úspěšné v demokratizujících reformách po Sametové revoluci a rozpadu Sovětského 

svazu. Rusíni na Slovensku disponují jednoznačnou výhodou, jelikož jsou na oficiální úrovni 

uznáváni za samostatnou národnost, zatímco na Ukrajině nikoliv. Tyto politické situace mají 

vliv na identitu Rusínů a ukázalo se, že tato identita byla ovlivňována politickými situacemi 

také v historii. 
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Medailonek absolventů oboru Hospodářská a kulturní studia (HKS) 

Pavla Fajfrlíková 

 

Před rýžovými poli na ostrově Flores 

Studijní obor Hospodářská a kulturní studia jsem zvolila z důvodu jedinečného propojení 

humanitních a ekonomických předmětů, které nabízí širokou škálu profesního uplatnění. 

V rámci studia jsem se nejen seznámila s předměty, z jejichž obsahu čerpám dodnes, ale 

zprostředkovalo mi také mnoho volitelných studijních aktivit. Zúčastnila jsem se projektu 

Pestrá Evropa, díky kterému jsem si vyzkoušela, jak zajímavý a obohacující může být terénní 

výzkum. Základy dokumentaristiky mi ukázaly, že natáčení a střih nemusí být nutně výsadou 

studentů na FAMU a ERASMUS v Rakousku mě přesvědčil, že není důvod bát se studia 

cizích jazyků. Postupem času mne začala lákat práce v neziskovém sektoru a tímto směrem 

jsem zaměřila také svou bakalářskou práci. Po ukončení studia jsem nejdříve pracovala ve 

státní správě jako projektová manažerka projektů financovaných ze strukturálních fondů EU. 

Po dvou letech jsem odjela na roční studijní stáž do Indonésie a následně začala pracovat jako 

koordinátorka humanitárních a rozvojových projektů pro neziskovou organizaci ADRA. 

V rámci své práce často využívám poznatky nabyté z hodin antropologie, teorií 

etnicity, základů náboženství a samozřejmě také z ekonomie a účetnictví. Pracovní náplň 

spočívá v psaní projektových žádostí ve spolupráci s partnerskými organizacemi v zahraničí a 

následné koordinaci projektů. Jedná se buďto o humanitární projekty vzniklé v reakci na 

akutní humanitární potřebu (například z důvodu válečného konfliktu či přírodní katastrofy) 

nebo projekty rozvojové, které se snaží přispět k sociálnímu a ekonomickému rozvoji dané 
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země. Pokud je žádost úspěšná, projekt koordinuji po celou fázi implementace, s čímž se pojí 

také časté zahraniční cesty (pokud zrovna není nějaká celosvětová pandemie…). Mými 

kolegy jsou lidé různých národností, vyznání a kultur a i díky vystudovanému oboru HKS 

jsem schopná orientace v odlišném kulturním prostředí. 

Aktuálně mám na starosti projekty v Indonésii, Myanmaru, a Nigeru, v předchozích 

letech v Moldávii, na Ukrajině či v Etiopii. Díky těmto projektům bylo možné opravit domy 

poničené zemětřesením v Indonésii, vybavit nemocnice zasažené válečným konfliktem na 

Ukrajině, zlepšit přístup ke vzdělání vnitřně přesídlených uprchlíkům v Myanmaru a mnoho 

dalšího. Celý výčet aktivit si můžete přečíst na našich stránkách https://adra.cz/. 

Přeji všem současným i budoucím studentům HKS, aby se nebáli využít veškerých 

možností, které jim studium nabízí a aby jim pomohlo nalézt uplatnění, která je bude bavit a 

naplňovat. 

  
 

 

 
 
 
 
Oslava dne nezávislosti na indonéské ambasádě 

Na ostrově Sulawesi s příjemci pomoci během 
monitorovací cesty 

Sběr dotazníků při výzkumu 
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