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Postsocialistická transformace společnosti ve Střední Asii. 

Případová studie v jižním Kyrgyzstánu, oblast Batken  

--------------------------------------------------------------------- 
Post-socialist Transformation of Society in Central Asia. The 

Case Study in southern Kyrgyztan, Batken region  

 

 

Souhrn 

 Diplomová práce má za cíl postihnout transformační změny v Kyrgyzstánu a jejich 

dopad na životy tamních obyvatel. Popisuje celé spektrum změn, ke kterému došlo nejprve 

po Velké říjnové socialistické revoluci v roce 1917 a následné nadvlády Sovětského svazu, 

po získání nezávislosti v roce 1991 až do současnosti. Velká část práce je také věnována 

náboženství a rodině, jak tyto fenomény lidé vnímají a jak jim ovlivňují život. Statistická 

data jsou doplněna příběhy občanů pro získání lepšího pochopení dopadu změn na 

konkrétní osoby. Zjištěné poznatky jsou v závěru vyhodnoceny.  

Klíčová slova: Kyrgyzstán, Sovětský svaz, náboženství, rodina, nezávislost, životní 

úroveň  

 

Summary 

 This diploma thesis aims to affect transformational changes in Kyrgyzstan and their 

impact on lives of local residents. It describes the entire spectrum of changes occurred after 

the Great October Socialist Revolution in 1917, the following domination of the Soviet 

Union to the independence in 1991 until the presence. Most of the work is devoted to 

religion and family, how people perceive these phenomena and how they affect their lives. 

Statistical data are supplemented with the stories of citizens to gain a better understanding 

of the impact of changes to a specific person. Findings are evaluated at the end. 

Keywords: Kyrgyzstan, the Soviet Union, Religion, Family, Independence, Standard 

of Living 
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1. Úvod 

  

 Kyrgyzstán je pro mnoho z Čechů pouze země kdesi v Asii, která je hodně chudá a 

má mnoho problémů. Neznají ani hlavní město státu, jen vzdáleně tuší, se kterými zeměmi 

sousedí a jak tamní lidé vypadají. V české literatuře můžeme najít velmi málo publikací, 

které se touto zemí obsáhleji zabývají. Naopak lidé v Kyrgyzstánu mají o České republice 

větší povědomí.  Znají hlavní město Prahu, někteří dokonce i další větší města a nemálo 

jedinců touží Českou republiku navštívit. To je však způsobeno tím, že někteří Kyrgyzové 

se do naší země dostali za druhé světové války, jiní v roce 1968 jako vojáci Rudé armády, 

další do naší země přijeli za prací po rozpadu SSSR. Vždy jsme pro ně byli společností 

více rozvitou, ke které po návratu vzhlíželi a na pobyt zde vzpomínali v dobrém. 

 Přednášky z volitelného předmětu Střední Asie na univerzitě mi poskytly mnoho 

informací o této zemi, díky četbě beletrie od Čingize Ajtmatova jsem získala i jakýsi 

emocionální vztah k této zemi. Hlavním impulsem pro zpracování diplomové práce o 

situaci v Kyrgyzstánu však byla má účast na výzkumu ve Střední Asii. Účelem výzkumu 

bylo získat informace o každodenním životě obyčejných lidí v zemi, zjistit, jak se jejich 

život změnil po rozpadu Sovětského svazu a jak lidé žijí dvacet let po této události.  

 Před odjezdem na určené místo byl vytyčen předmět zájmu a začala příprava na 

teoretické úrovni studiem sekundárních dat.  

 Diplomová práce je rozdělena do devíti kapitol, kdy je nejprve nastíněna 

metodologie a tři výzkumné otázky, které jsou pro práci zásadní. V kapitole literární 

rešerše jsou zmíněny publikace, jež se problematikou zabývají.  

 Pro získání konkrétnější představy o zemi je ve zkratce uvedena základní 

charakteristika Kyrgyzstánu. Práce se dále zabývá životní úrovní občanů za dob sovětské 

nadvlády, uvádí, k jakým změnám došlo v oblasti průmyslu, zemědělství a školství a jak 

tyto změny občané prožívali. Další kapitola se věnuje náboženství, jeho vývojem na území 

Kyrgyzstánu a tím, jak v současné době lidé spojují své životy s tímto fenoménem. 

V kapitole o rodině je podrobněji rozebrán únos nevěst, svatba a polygamie, méně 

zevrubně je také popsán legislativní vývoj rodinného práva od počátku 20. století. 

 Poslední část práce se věnuje životní úrovni obyvatel po získání nezávislosti na 

Sovětském svazu až do dnešní doby v oblastech zdravotnictví, školství a hospodářství.  
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2.  Cíl práce a metodika 

 

 Cílem práce je postihnout důsledky transformačních procesů ve středoasijských 

republikách bývalého SSSR na příkladu Kyrgyzstánu. Práce poukáže na celé spektrum 

změn, ke kterému docházelo v souvislosti s ekonomickou transformací, a které zásadním 

způsobem přetváří kulturu chápanou jako způsob života. K získání cíle je třeba nalézt 

odpovědi na výzkumné otázky a podotázky, které byly položeny před zahájením výzkumu 

a psaním práce. 

 K jakým proměnám kultury (jako způsobu života) a společnosti docházelo v období od 

30. let? 

 Jaká byla životní úroveň ve 20. století za SSSR? 

 Jaká je situace v Kyrgyzstánu dnes? 

 Jakou roli hraje náboženství v životě Kyrgyzů? Došlo k nějaké změně po revoluci 

v roce 1991? 

 Jaký důraz kladou Kyrgyzové na rodinu? 

 

 První fáze výzkumu je zaměřena na teoretickou oblast, důraz je kladen na 

seznámení se s historickými okolnostmi v dané oblasti, konkrétně na náboženskou situaci a 

životní úroveň. Tato fáze byla provedena studiem sekundárních dat, která jsou dostupná na 

internetu či v literatuře. Data ohledně životní úrovně se získala ze statistických ročenek 

Sovětského svazu, které udávají srovnání s dobou před a po nástupu centrální vlády, 

k jakým změnám došlo, a jak se změnila životní úroveň. Získáváme však omezené 

informace o velkém počtu jedinců, které nám v praxi ale tolik neřeknou. Neumíme si 

utvořit obrázek o tom, jak tamní lidé svůj život prožívají.  Data proto budou doplněna o 

konkrétní zkušenost obyvatel Kyrgyzstánu pomocí jejich příběhů a vyprávění. 

 Druhá fáze výzkumu se orientuje na současnou situaci v Kyrgyzstánu z hlediska 

náboženství a rodinného života. Náhled na životní úroveň bude možno získat z popisu 

kvantitativních dat, jako je index lidského rozvoje, který porovnává údaje o chudobě, 

gramotnosti, vzdělání, střední délky života a porodnosti. Tyto údaje nám dávají informaci 

o tom, kolik bylo na daném území škol, nemocnic, jaký byl životní standard, když se 

přepočítá HDP na jednoho obyvatele. Obě části budou z kvalitativní stránky realizovány 

především pomocí životních příběhů Kyrgyzů, které sepsali studenti Americké university 
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ve Střední Asii (AUCA)
1
 a případové studie jedné konkrétní rodiny, u které probíhal 

střednědobý výzkum. Případová studie je charakterizovaná obecně jako „detailní studium 

jednoho případu nebo několika málo případů“ 
2
. Pedagogický slovník popisuje případovou 

studii trochu obsáhleji: „Výzkumná metoda v empirickém pedagogickém výzkumu, při níž 

je zkoumání podroben jednotlivý případ (např. žák, malá skupina žáků, jednotlivá třída, 

škola apod.), detailně popsán a vysvětlován, takže se dochází k takovému typu objasnění, 

jehož při zkoumání týchž objektů v hromadném souboru nelze dosáhnout. Výhodou metody 

je možnost hlubokého poznání podstaty případu, nevýhodou omezenost zobecnitelnosti 

výsledků.
3
Díky případové studii je tak možno získat jasné informace o konkrétních lidech a 

tedy i určitou představu o tamějším životě, jak na obyvatele Kyrgyzstánu změny působily a 

jak je oni sami hodnotí. 

 Rodina, u které probíhal výzkum, byla složena z pana Ulukbeka Rachymova, 

ředitele sportovní školy, z jeho ženy, účetní Zumrat a jejich dvou dětí, studenta ekonomie a 

boxera Čenebeka a studentky medicíny Ajzirek. Výzkum probíhal v červnu a červenci 

roku 2011 formou zúčastněného pozorování a byly provedeny polostrukturované 

rozhovory v ruštině. Děti i otec ovládali ruštinu plynně, všichni navštěvovali ruské školy. 

Matka chodila do kyrgyzské školy, rusky uměla rovněž plynně, občas ale s chybami. 

V rodině se mluvilo kyrgyzsky, po dobu výzkumu nám rodina vyšla vstříc a mluvili i doma 

rusky. Avšak při řízením rozhovoru se při některých dotazech (náboženství, život před 

získáním nezávislosti) rodina domlouvala o tom, co mají odpovědět, kyrgyzsky. Při 

rozhovorech s rodiči jsme často pociťovaly jejich snahu idealizovat situaci v období vlády 

Sovětského svazu a také vykreslit svůj život v současnosti mnohem těžší, než ve 

skutečnosti byl. Když jsme se jich například ptaly, v kolik hodin vstávají, kolik času tráví 

v práci a co dělají ve svém volném čase, tak v porovnání s informacemi, které jsme mohly 

získat díky zúčastněnému pozorování, svůj život vylíčili jako těžkou práci od rána do 

večera bez možnosti vlastní seberealizace. Ve skutečnosti však otec vstával o hodinu a půl 

později, než nám v rozhovoru tvrdil, v práci trávil průměrně 5 až 6 hodin denně a doma 

tolik práce nezastal. Naopak o nás si mysleli, že vyděláváme velké peníze a nemusíme 

tolik pracovat.  

                                                           
1
 Preserving Kyrgyzstan´s History [online]. © 2012 [cit. 2011-11-03]. Dostupné z: 

http://www.centralasianhistory.org/ 
2
  HENDL, Jan. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum, 1997. 104 s. 

3
 PRŮCHA, Jan.; WALTEROVÁ, Eliška.; MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník. Praha : Portál, 2001. 

3. rozšířené a aktualizované vydání. 322 s. ISBN 80-7178-579-2. 

http://kisk.phil.muni.cz/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/8071785792
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 Mimo členů rodiny jsme přišly do kontaktu i se vzdálenějšími příbuznými rodiny a 

jejich známými. Při navštívených akcích (svatba, výlety) jsme se setkaly i s vrstevníky 

mladších členů rodiny.   
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3. Literární rešerše 

  

 Kyrgyzstánu se v českém jazyce věnuje jen málo literatury. Obsáhleji se o 

Kyrgyzstánu zmiňují pouze knihy od Petra Kokaisla a Slavomíra Horáka. Další zdroje jsou 

cizojazyčné, nejčastěji rusky a anglicky psané knihy, studie a články.  

 O rozdílech v náboženství v Kyrgyzstánu v době vlády Sovětského svazu a po 

získání nezávislosti pojednává kapitola Religiozita v procesu transformace kyrgyzské 

společnosti v knize  Pastevecká společnost v proměnách času: Kyrgyzstán a Kazachstán
4
. 

V této publikaci lze najít analýzu náboženské situace, jak se staré náboženské systémy na 

území Kyrgyzstánu promítly do islámu, jaké změny vedly Kyrgyzy k přehodnocení 

významu náboženství po získání nezávislosti a jak je jejich každodenní život náboženstvím 

ovlivněn. Autor zmiňuje i vliv islámu na vytváření národnostního cítění a identity.  

 John Anderson ve své studii Religion, state, and society in the new Kyrgyzstan
5
 se 

zabývá náboženskou historií na území Kyrgyzstánu a současnou politikou. Je zde podrobně 

rozebrána svoboda vyznání a role náboženství ve veřejném životě.   

 Kvantitativní data o životní úrovni za dob nadvlády Sovětského svazu lze zjistit ze 

sborníku statistických údajů Strana Sovětov za 50 let (Страна Советов за 50 лет), který 

byl vydán v Moskvě roku 1967 a je dostupný na internetu online.
6
 V tomto sborníku lze 

najít data porovnávající vyspělost 15 svazových republik v různých odvětvích jako je 

zemědělství, průmysl, ale také kultura a školství.  

 Kvalitativní pohled na zavádění změn v dobách Sovětského svazu, ale i v době 

nezávislosti lze získat pomocí životních příběhů Kyrgyzů zahrnujících různé etapy 

Sovětského svazu. Tyto příběhy sesbírali studenti Americké univerzity Střední Asie 

v Biškeku, vydali i publikaci
7
, celý projekt i s příběhy je dostupný i online.

8
  

                                                           
4
 KOKAISL, Petr a Jan PARGAČ. Pastevecká společnost v proměnách času: Kyrgyzstán a 

Kazachstán. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2006, Religiozita v procesu 
transformace kyrgyzské společnosti. ISBN 8073081199. 
5
 ANDERSON, John. Religion, state, and society in the new Kyrgyzstan. A Journal of Church and 

State[online]. 1999, volume 41, issue 1 [cit. 2012-03-11]. ISSN 0021-969X. Dostupné z: databáze 
Proquest 
6
 Strana Sovetov za 50 let (Sbornik statističeskich matěrialov): "Statistika", Moskva, 1967[online]. © 

2009 [cit. 2012-03-11]. Dostupné z: http://lost-
empire.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=9339&Itemid=9 
7
 Life At the Edge of the Empire: Oral Histories of Soviet Kyrgyzstan. Biškek: Sam Tranum & Co, 

2009. ISBN 978-0615351544. 
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 Obsáhlým kvantitativním informacím o životní úrovni v Kyrgyzstánu se věnuje 

web United Nations Development Programme
9
. Dostupná jsou zde data o indexu lidského 

rozvoje, jsou řazena dle jednotlivých let po dosažení nezávislosti a lze je porovnat 

s ostatními zeměmi světa, kde měření probíhají. 

 Důležitost rodiny pro Kyrgyzy popisuje Petr Kokaisl v publikaci Manželství a 

rodina obyvatel Kavkazu a Střední Asie
10

 v kapitole Manželství a rodina Kyrgyzů. 

Podrobně se věnuje obřadu manželství v minulosti a současnosti, rodinnému uspořádání a 

tradicím spojených s narozením dítěte.  

 V online dostupné encyklopedii rodiny a manželství (Marriage and Family 

Encyclopedia) je celá kapitola
11

, která se věnuje vývoji rodiny po právní stránce. Popisuje 

změny v rodinném právu ve třech historických etapách Kyrgyzstánu, před Říjnovou 

revolucí, v době nadvlády Sovětského svazu a po získání nezávislosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
8
 Preserving Kyrgyzstan´s History [online]. © 2012 [cit. 2012-03-11]. Dostupné z: 

http://www.centralasianhistory.org/ 
9
 International Human Development Indicators: Kyrgyzstan [online]. 2011 [cit. 2012-03-11]. 

Dostupné z: http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/KGZ.html 
10

 KOKAISL, Petr. Manželství a rodina obyvatel Kavkazu a Střední Asie. V Praze: Za hranice - 

Společnost pro rozvojovou spolupráci při Provozně ekonomické fakultě ČZU, 2011, 195 s. ISBN 
978-80-254-9365-6 (NOSTALGIE : VáZ.). 
11

 Kyrgyzstan - Prerevolutionary Period, Soviet Period, Independence, Conclusion [online]. © 

2012[cit. 2012-03-11]. Dostupné z: http://family.jrank.org/pages/1032/Kyrgyzstan.html 
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4. Základní charakteristiky Kyrgyzstánu 

 

 Kyrgyzská republika neboli Kyrgyzstán se rozkládá ve Střední Asii – na severu 

země hraničí s Kazachstánem, na jihozápadě a západě s Tádžikistánem a Uzbekistánem a 

na východě a na jihu s Čínou.  

 Rozkládá se na území o velikosti 199 814 km², což je zhruba dvou a půl násobná 

velikost České republiky. Většina území (90%) se nachází v nadmořské výšce vyšší než 

1500 metrů. 

 Podnebí Kyrgyzstánu je ovlivněné polohou, nachází se totiž nejdále od moře ze 

všech zemí světa. Podnebí je tedy kontinentální s velkými rozdíly zimních a letních teplot. 

Geografické rozdělení země na sever a jih udává také odlišnosti v teplotách. Nejteplejší 

zimní oblast se nachází kolem města Oš na jihu země. Na severu země u Issyk-kulu je 

v době vrcholu zimy středně studené klima s teplotami -5°C. Nejnižší teploty je možné 

naměřit v lednu v horách a pohybují se okolo -40°C. Ferganská nížina je nejteplejší letní 

oblast s teplotami přesahujícími 35°C. Na severu země u jezera Issyk-kul není nikdy tak 

horké klima, proto sem přitahuje tisíce mezinárodních i místních turistů kvůli příjemnému 

letnímu klimatu a díky jeho pozitivním účinkům na lidské zdraví.  

  Statistiky OSN z roku 2008
12

 odhadují počet obyvatel na 5,414 miliónu obyvatel, to 

znamená téměř dvakrát méně obyvatel než v České republice. Hustota obyvatel je zde tedy 

velmi nízká, pohybuje se okolo 27 obyvatel na km². Více jak polovina obyvatel žije na 

venkově (64 %), největší hustota zalidnění se nalézá v oblastech Ferganské, Čujské a 

Talasské nížiny a u pobřeží Issyk-kulu.  

 Kyrgyzské etnikum je v Kyrgyzstánu zastoupeno 71 procenty obyvatel, v roce 2009 

to bylo 3,8 miliónů osob. Na dalším místě jsou Uzbekové se 755 000 obyvatel, tedy 14,5 

procenta. Rusové tvoří s 456 tisící obyvatel (8,7%)
13

 třetí nejpočetnější menšinu. Dlouhou 

dobu byli Rusové na druhém místě hned za Kyrgyzy, ale kvůli nižší porodnosti ve srovnání 

s jinými etniky i reemigrací zpět do Ruska, která probíhala od 70. let s největší sílou po 

rozpadu Sovětského svazu, se dostali až na třetí příčku. 

                                                           
12

 Kyrgyzstan. United Nations Statistics Division [online]. 2012[cit. 2012-11-11]. Dostupné z: 

http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=Kyrgyzstan 
13

 NACIONAL'NYJ SOSTAV NASELENIJA. Nacional'nyj statističeskij komitět kyrgyzskoj respubliki 

[online]. 2008[cit. 2011-10-02]. Dostupné z: http://www.stat.kg/stat.files/razd.files/census/3.7.pdf 
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 Mezi hlavní náboženství patří sunnitský islám, hlásí se k němu 80% obyvatel. 

Pravoslavnou církev vyznává kolem 17 % obyvatel, především v místech, kde se 

koncentruje významná etnická menšina Rusů 
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5. Životní úroveň v Kyrgyzstánu za SSSR  

 

 Kokandský chanát vznikl ve Ferganě v roce 1710, Kyrgyzové se stali jeho součástí 

počátkem 19. století. Absolutistickou vládu, daňovou, vojenskou a soudní politiku 

Kyrgyzové špatně snášeli, a proto začali kyrgyzské rody žádat Rusko o přijetí do jeho 

poddanství. Přičleňování dnešního území Kyrgyzstánu k Rusku začalo už v šedesátých 

letech 19. století, kdy ruská vojska postupně ovládala čím dál větší část Kokandského 

chanátu, od severní části Kyrgyzstánu, kdy tamní obyvatelé přistoupili k Rusku dobrovolně 

až po jižní část, kterou vojska násilně ovládli.
14

 

  Roku 1924 vzniká Kara-kirgizská autonomní oblast s velmi omezenou suverenitou. 

Větší nezávislost Kyrgyzům poskytla Kirgizská autonomní sovětská socialistická republika 

vzniklá v únoru roku 1926. K ještě většímu posílení suverenity došlo 5. prosince 1936, kdy 

je na VIII. sjezdu sovětů vyhlášena Kirgizská sovětská socialistická republika.  Dostává se 

jí tedy největší autonomie, jaké může v rámci SSSR dosáhnout.  

.   

 Sovětský svaz přinesl na území dnešního Kyrgyzstánu změny, které proměňovaly 

kulturu bez ohledu na cítění místních obyvatel. Na druhou stranu však zavedl různá 

opatření, která vedla k modernizaci a zlepšování životní úrovně Kyrgyzů. Sovětská Střední 

Asie zůstávala pozadu ve většině sociálních i ekonomických ukazatelů oproti ostatním 

svazovým republikám. Procentuální přírůstek těchto ukazatelů byl nejvyšší v celé SSSR, 

ale jen díky minimálním výchozím hodnotám. 

Tabulka 1. Změny hodnot vybraných ukazatelů v Kyrgyzstánu (1913-1966)
 15

 

 Území dnešního Kyrgyzstánu 1913 1940 1966 

Počet obyvatel (v tisících) 864 1528 2749 

- - - - - - - - - - Městské 106 332 1060 

- - - - - - - - - - Zemědělské 758 1196 1689 

Růst hrubé průmyslové produkce (1913 = 1) 1 9,9 117 

Růst hrubé zemědělské produkce (1913 = 1) 1 2,0 5,1 

 

                                                           
14

 PETR KOKAISL, Jibek Ajbekovna Saparbekova. Kyrgyzstán a Kyrgyzové = Kyrgyzstan i 

kyrgyzy. V Plzni: Západočeská univerzita, 2008. ISBN 978-807-0437-728 
15

 OSNOVNYE POKAZATĚLI RAZVITIJA NARODNOGO CHOZJAJSTVA SOJUZNYCH 

RESPUBLIK: Čast' II. Umerjannaja imperija [online]. 2009[cit. 2011-09-09]. Dostupné z: http://lost-
empire.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=17052&Itemid=9 
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5.1. Vzdělanost a školství  

 Jedna z nejdůležitějších změn, kterou Sovětský svaz na území dnešního 

Kyrgyzstánu provedl, bylo zavedení škol a univerzit, které zde chyběly. Sovětský režim 

v Kyrgyzstánu například úplně odstranil negramotnost a zvýšil dostupnost univerzitního 

vzdělání.  

 

Tabulka 2. Počet studentů v sovětských republikách 
16 

 

Republika 

Studenti ve všech školách  

(v tisících) 

Z toho studenti na středních 

školách (v tisících) 

1914-15 1936-37 1914-15 1936-37 

Arménská SSR 34 242 3 204 

Ázerbájdžánská SSR 72 549 11 380 

BSSR 265 969 30 610 

Gruzínská SSR 155 658 28 461 

Kazašská SSR 105 930 9 431 

Kirgizská SSR 7 227 0,5 86 

RSFSR 5531 17658 566 9894 

SSSR 7853 27611 823 16641 

Tádžická SSR 0,4 199 Ne 22 

Turkmenská SSR 7 161 2 74 

USSR 1661 5227 168 4160 

Uzbecká SSR 16 791 6 319 

   

 V letech 1914-15 se pohyboval počet studentů na všech školách okolo 7 tisíc. 

V roce 1936 se množství žáků zvýšilo skoro 33 krát, tedy na 227 tisíc.  V Kyrgyzské 

sovětské republice došlo k největšímu navýšení studentů středních škol ze všech 

sovětských republik. Z původních 500 v roce 1914 jich v roce 1936 bylo 172 krát více a to 

86 tisíc. 
17

 

 Ergijit Shakirov narozen roku 1931, pocházející z obce Okhna v batkenské oblasti, 

vzpomíná na svá studentská léta. Do základní školy nastoupil v devíti letech a zakončil ji 

v sedmé třídě roku 1946. V místě bydliště se střední škola nenacházela, tak musel docházet 

do vzdálenějšího Halmionu. Studoval zde v poválečném období, kdy byl život velmi těžký. 

                                                           
16

 SSSR — STRANA VELIKOGO SODRUŽESTVA NARODOV. Umerjannaja imperija [online]. 

2009[cit. 2011-12-16]. Dostupné z: http://lost-
empire.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=18403&Itemid=9 
17
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Studenti zde neměli možnost ubytování, spali pouze na seně přikrytí plachtou. Učili se 

stejným předmětům, jak dnešní děti např.: kyrgyzský jazyk, ruský jazyk, matematiku, 

chemii, fyziku – Ergijit postrádal hodiny dalšího cizího jazyka, jak sám říká: „Nebyl zde 

nikdo, kdo by nás ho mohl učit“. Stěžuje si také na nedostatek učitelů kyrgyzského jazyka. 

V té době je proto kyrgyzštinu vyučoval Tatar. Díky znalostem zeměpisu a dějepisu mohl 

Ergijit pokračovat ve studiu na Ferganském pedagogickém institutu. Zde se zaměřil na 

historii, ale ruskou. To vysvětluje Ergijit následovně: „Studovali jsme ruskou historii, 

protože zde nebyly žádné materiály o té kyrgyzské. Nebyly také žádné materiály o historii 

jiných národností. Neznali jsme naší vlastní historii, ale výborně jsme znali tu ruskou“.
18

  

Ergijit promoval v roce 1953, poté šel pracovat do Uzbekistánu, kde byl jediný v okrese 

s vysokoškolským vzděláním. Od roku 1956 do roku 2000 pracoval v Okhně v místní 

škole jako učitel.  

 Abdukhapar Bekebaev (narozen roku 1945 nedaleko druhého největšího města 

v Kyrgyzstánu- Oše) oceňuje sovětské vzdělání, které podle něj bylo velice široké. 

„Školský systém fungoval velice dobře. Sovětský svaz nám dal široké vzdělání. Tenkrát se 

studovala celá řadu předmětů velice do hloubky. Neexistovala žádná specializace. Bylo 

nám určeno, jaké předměty budeme studovat.“ Dnes Abdukhapar pracuje jako učitel 

obecného vzdělání na Ošské státní univerzitě, kde také vystudoval. 
19

 

 Díky příběhu Ergijita a Abdukhapara si můžeme lépe přestavit situaci ve školství 

v době Sovětského svazu. Nebýt Sovětského svazu, určitě by Ergijit nechodil na základní, 

střední i vysokou školu a Abdukhaparovi by se nedostalo širokého vzdělání, kterého si 

tolik váží. Podmínky pro vystudování byly ale často těžké. Někteří museli chodit do 

vzdálené střední školy, kde nebyla možnost řádně se ubytovat. Nebylo také možné zabývat 

se vlastní historií a mít kyrgyzského učitele na hodiny kyrgyzského jazyka. Tehdejším 

studentům také chyběla možnost zvolit si na střední či vysoké škole předměty, kterým by 

se chtěli více věnovat. Tehdejší učivo bylo zaměřeno široce, bez konkrétních specializací.  

                                                           
18

 BALTABAEV, Akylbek. The Propagandist: Erjigit Shakirov (Kyrgyz, 1931). Preserving 
Kyrgystan´s History [online]. 2010 [cit. 2011-10-23]. Dostupné z: 
http://www.centralasianhistory.org/index.php?option=com_content&view=article&id=75:the-
propagandist-erjigit-shakirov-kyrgyz-1931&catid=34:interviews&Itemid=29 
19

 JONBEKOVA, Rayhon. The Teacher: Abdukhapar Bekebaev (Kyrgyz, 1945). Preserving 

Kyrgystan´s History[online]. 2010[cit. 2011-10-24]. Dostupné z: 
http://www.centralasianhistory.org/index.php?option=com_content&view=article&id=57:the-
teacher-abdukhapar-bekebaev-kyrgyz-1945&catid=34:interviews&Itemid=29 
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  Je zde vidět rusifikační snaha Sovětského svazu ve školství, která nebyla dobře 

přijata místními občany.   

 

Tabulka 3. Počet studentů v Kyrgyzstánu 
20

 

  1913 1940 1945 1950 1966 

Počet studentů na školách všeho druhu - tisíc 7 
(1914)

 334 228 343 657 

           Z toho studenti 5-10 (11) třídy 0,3 110 72 118 343 

Počet dětí v mateřských školách (v tisících) - 7 14  10 73 

Počet vysokých škol - 6 6 7 8 

           Z toho zapsaných studentů (v tisících) - 3,1 3,8 8,6 36,7 

Počet středních odborných škol - 33 25 29 36 

           Z toho zapsaných studentů (v tisících)  - 6,0 5,8 10,6 35,4 

  

 Jak lze z tabulky vyčíst, v roce 1913 nebyly na území dnešního Kyrgyzstánu žádné 

střední ani vysoké školy. Počet studentů vysokých škol se dokonce mezi léty 1940-1966 

zvýšil více než dvanáctkrát, i když vysoká škola přibyla jen jediná. Pokles počtu studentů 

mezi léty 1940-1945 je zapříčiněn druhou světovou válkou. Hodně mužů muselo opustit 

rodiny a jít do války, ženy tak zůstaly samy na chod celé domácnosti, často jim tak 

pomáhaly dcery, které musely zanechat školy. Zvláštní může být i vyšší počet 

vysokoškoláků než středoškoláků v roce 1966. To může být způsobeno poválečnou situací, 

kdy krátce po válce vypukl populační boom, a tyto silné ročníky se akorát dostaly na 

vysoké školy.  

 Kaliyjan Januzakova, farmářka z oblasti Kara-Balta, narozena roku 1928, líčí 

situaci za války: „Chodila jsem do školy jenom čtyři roky. Pak jsem musela školu opustit a 

pomoci mé rodině, protože začala druhá světová válka. Je to smutné, ale nemám žádné 

vzpomínky ze školních let, protože to bylo hodně dávno a studovala jsem jen velmi krátkou 

dobu. Během války nebyli ve vesnici žádní muži a my - ženy- jsme obstarávaly mužské 

povinnosti jako například sečení sena na farmách. Nebyly tu však žádné nástroje, vše 

dělaly ženy manuálně.“ 
21
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Graf 1. Gramotnost svazových republik (procento gramotných ve svazových republikách ve věku 9-49 let)
 22

 

 

Graf 2. Gramotnost svazových republik – muži 
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Graf 3. Gramotnost svazových republik – ženy 
23

 

 

 

 Ženám se z počátku dostávalo méně vzdělání než mužům, a to především proto, že 

emancipace dorazila do Střední Asie později, než do zemí Západního světa. Dostupnost 

vyššího vzdělání ženám byla také ovlivněna věkem, kdy dívky vstupovaly do manželství a 

dále pak ve studiu nepokračovaly. V minulosti byl průměrný věk nevěst podstatně nižší, 

dříve bylo ženichům okolo 16 let a nevěstám i méně. V současnosti žáci končí školu ve 

věku mezi 17 a 18 lety, v případě, že dívka nepokračuje ve studiu na univerzitě, snaží se co 

nejdříve vdát. Pokud studuje na univerzitě, věk v době sňatku je vyšší, a to mezi 20 a 25. 

lety.
24

 

5.2. Průmysl 

 Republiky Střední Asie patřily k nejchudším a nejzaostalejším částem SSSR. 

V roce 1917 zde vévodil agrární sektor a feudálním uspořádáním, průmysl byl ojedinělý 

jev. Jinou výchozí situaci měly pobaltské republiky s nejvyšší koncentrací průmyslu již od 

dob carského Ruska.  

 Prudký ekonomicko-průmyslový rozvoj především v severní části země zažívá 

Kyrgyzstán ve dvacátých a třicátých letech 20. století. Hlavními artikly těžebního 

průmyslu byly barevné kovy, rtuť, antimon, nafta. Těžba černého uhlí byla v Kyrgyzstánu 
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v roce 1940 největší se Střední Asie (kromě Kazachstánu). Rozvíjel se také textilní a 

potravinářský průmysl. Po Rusku, Ukrajině a Kazachstánu obsadil Kyrgyzstán 4. místo ve 

výrobě cukru ze všech států SSSR.
25

 

 Během druhé světové války bylo do Čujské oblasti a okolí hlavního města 

přesunuto na třicet továren, které vyráběly především válečný materiál a uniformy.  

 Po válce následovala opětovná industrializace a přeměna průmyslu. V roce 1957 

byla v Kyrgyzstánu nalezena ložiska zemního plynu, nastala stavba Toktogulské přehrady 

a došlo ke zlepšení silniční infrastruktury mezi většími městy v zemi.  

 

Tabulka 4.  Vzestup průmyslu ve svazových republikách 
26

 

     Republika 

Produkce hlavního průmyslu (mimo 

rybolovu a těžby dřeva) v cenách 

1926/27 , (v mil. rub) 

Kolikrát vzrostla výroba 

v roce 1936 oproti roku 

1913 

1913 1936 

Arménská SSR 15 180 12,0 

Ázerbájdžánská 

SSR 

378 2054 5,4 

BSSR 89 1413 15,9 

Gruzínská SSR 43 798 18,6 

Kazašská SSR 51 604 113 

Kirgizská SSR 1,2 114 95,0 

RSFSR 7249 56 495 7,8 

Tádžická SSR 1 116 116,0 

Turkmenská SSR 30 214 7,1 

USSR 2125 14 616 6,9 

Uzbecká SSR 269 1175 4,4 
 

 Produkce průmyslu se mezi lety 1913-1916 v Kirgizské SSR zvedla 95 krát, což byl 

spolu s Tádžickou a Kazašskou SSR největší nárůst. Nicméně i v roce 1936 připadají na 

Kirgizskou SSR nejnižší hodnoty v celém Sovětském svazu.   

 

                                                           
25
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 Kazy Dikambayev předseda vlády kirgizské SSR v letech 1958 až 1961 publikoval 

v roce 1960 sovětský sborník Kirgizská sovětská socialistická republika: kompletní 

transformace bývalé zaostalé kolonie. Zde popisuje situaci v Kirgizii a srovnává ji s dobou 

před revolucí v roce 1917: 

Předrevoluční Kirgizie neměla rozvinutý průmysl ve velkém měřítku. Její přírodní 

bohatství leželo léta ladem. V roce 1913 měla Kirgizie jen malý počet řemeslných obchodů 

s jednoduchým vybavením, které zaměstnávaly méně než 1500 pracovníků. Tehdy tu byly 

dvě malé zpracovatelny bavlny, několik uhelných a solných dolů, osm mlýnů, pět pivovarů 

a tři lihovary.  

Během předválečného pětiletého plánu byly zavedeny nové obory v průmyslu. Postavily se 

závody na balení masa, začala produkce cukru, kůže, výroba bot a oděvů, otevřely se 

tabákové továrny, provedla se výstavba těžkého průmyslu a rozvoj produkce neželezných 

kovů a ropy.  

Těsně před velkou vlasteneckou válkou (1941-1945) byla hrubá průmyslová výroba 

v Kirgizii téměř desetinásobná oproti roku 1913. Počet pracovníků zaměstnaných 

v průmyslu stoupl na 36 000 v roce 1940.  

Poválečná doba byla výrazná nejenom vyšší mírou průmyslového rozvoje, ale také 

radikálními změnami  ve struktuře průmyslu. Dnešní Kirgizie je republikou s rychle se 

rozvíjejícím těžkým průmyslem. Podíl průmyslových odvětví produkujících výrobní 

prostředky, zabývající se těžbou rud, zpracování kovů a strojírenství roste v průmyslové 

produkci republiky velmi rychle. Například zatímco celková průmyslová produkce v roce 

1958 byla pětinásobná oproti roku 1945, strojírenství a zpracování kovů vzrostlo 

osmnáctkrát.  

V současnosti je v Kirgizii 4 579 podniků zahrnujících 73 velkých továren a mlýnů.  

Jakl daleko pokročil rozvoj průmyslu v sovětských dobách, může být posuzováno podle 

faktu, že jeden týden průmyslu v sovětských dobách vykazuje tolik produkce jako celý rok 

před revolucí.   

Jeden z významných úspěchů sovětské Kirgizie je rychlý růst počtu kvalifikovaných 

pracovníků vzešlých ze střední třídy Kyrgyzů. Dříve negramotní nomádi a pastevci získali 
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dovednosti v mnoha řemeslech, jsou nyní zaměstnáváni jako oceláři, výrobci strojů, 

elektrikáři, textilní a obuvničtí dělníci. 
27

 

 

 Stav uvedený ve výše citovaném sborníku nám může připomínat situaci 

v Československu během komunistické nadvlády, kdy byly vydávány podobné brožury o 

vynikající situaci naší republiky, ve kterých se popisovaly pětileté plány a jejich plnění na 

více než sto procent, často až nesmyslné překračování naplánovaných ukazatelů. 

Zvyšovala se životní úroveň občanů, hospodářství vykazovalo neustálý růst, avšak realita 

byla odlišná. Hektarové výnosy v zemědělství nebyly tak velké, plodiny nedosahovaly 

takové kvality, jak se o nich uvádělo, výroba spotřebního zboží byla nízká, na některé 

komodity byly pořadníky (auta, pračky, zavedení telefonní linky, barevné televizory a 

podobně). Bytová výstavba nesplňovala poptávku, vyráběla se především ocel a 

hospodářství bylo orientované na těžký průmysl. Vyvážely se hlavně suroviny. Podle naší 

zkušenosti tedy tyto informace můžeme brát s rezervou.   

 

5.2.1. Elektrifikace 

 Rozsáhlá industrializace zaostalejších území Sovětského svazu měla napomoci 

vymanit se mnohdy ze středověkých podmínek. Zavádění elektřiny do zemědělství, 

průmyslu i do domácností byl jedním z hlavních cílů industrializace. Lidem se díky 

elektřině ulehčila namáhavá práce v mnoha oborech. Vláda měla zájem na rozšíření 

elektrifikace v celém Sovětském svazu především k rozšíření rozsahu výroby a udržení 

tempa se západními zeměmi. Například sovětské ministerstvo zemědělství nechalo natočit 

v roce 1952 film Mechanizace a elektrifikace živočišné výroby, ve kterém diváky 

seznamuje „s různými novými strojními zařízeními, jichž se užívá v sovětských kolchozech i 

sovchozech k ulehčení práce, a předvádí nám zmechanizované přípravny krmiv, moderní, 

čisté a světlé kravíny a vepříny, i elektrické líhně.“
28
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Tabulka 5. Elektrifikace svazových republik za dob Stalinských pětiletek
29 

Republika 

Výroba elektrické energie (v mil. kWh) 

1928 1936 

Arménská SSR 21 160 

Ázerbájdžánská SSR 377 1266 

BSSR 39 388 

Gruzínská SSR 42 436 

Kazašská SSR 7 219 

Kirgizská SSR 0,8 25 

RSFSR 3232 21 419 

SSSR 1244 8621 

Tádžická SSR - 18 

Turkmenská SSR 10 48 

Uzbecká SSR 34 230 

  

 Komiljan Djurabekov, který se narodil ve vesnici Bazar Korgan, blízko 

Džalalabádu, popisuje zavedení elektřiny přímo v jeho vesnici: „Elektrifikace v našem 

regionu začala během druhé světové války nebo možná už na začátku války. Nedaleko od 

Bazar Korganu je malá vesnička Sovietskaya. A tam byla na řece postavena první malá 

hydroelektrická stanice. Lidé přijali elektřinu jako dar od Boha“ 
30 

 Pjotr Melenkov, Rus narozený roku 1936, se po válce usadil v jižním Kyrgyzstánu. 

Říká, že během sovětské éry se elektřina nikdy nevypnula. Pokud se elektrická zařízení 

zastavila byť jen na hodinu, nahlásilo se to do Moskvy a viníci byli potrestáni. 
31

 

 V současné době jsou totiž problémy s výpadky elektřiny v Kyrgyzstánu časté. 

Tyto obtíže byly pocítěny i při výzkumu v roce 2011. Ubytování bylo zajištěno na okraji 

města Batken v domě jedné rodiny po dobu jednoho měsíce. Výpadek elektřiny se za tu 

dobu odehrál nejméně pětkrát, pokud se v tu chvíli zrovna vařilo, donesl otec od rodiny 
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z auta (stará Lada) baterii, která se chvíli používala jako náhradní zdroj. Místní obyvatele 

tato situace nezaskočila, zdálo se, že jsou na ni zvyklí a berou ji jako součást běžného 

života.  

 Otázkou tedy je, jestli si pan Melenkov neidealizuje minulost, zda se neupíná 

k myšlenkám na skvělé časy za Sovětského svazu, když nynější situace není v lecčems 

povzbudivá.  

 Kazy Dikambayev ve své brožuře také zmiňuje elektřinu: „Elektrické světlo 

vykázalo petrolejové lampy a ostatní formy světla jako svíčky z domů kolchozníků. 

Elektrické žehličky a elektrické vařiče jsou nyní běžnou součástí kirgizských venkovských 

domů.“
32

 I zde je možná idealizace, v šedesátých letech nebyla žehlička tak běžnou 

součástí domovů, jak popisuje Dikambayev. I na vesnicích v Československu se v této 

době v chudších domácnostech vyskytovaly žehličky ohřívané pouze na kamnech a 

k přípravě pokrmů sloužily sporáky na pevná paliva.  

 

5.3. Zemědělství 

 Pastevectví procházelo podstatnými změnami od počátku 20. století. Kočovný život 

byl po revoluci v roce 1917 násilně potlačován a vznik kolchozů
33

 a sovchozů
34

 zničil 

původní kočovnou společnost. Během sovětské éry kolchozy a sovchozy představovaly 

hlavní formu zemědělského hospodaření, jednalo se o velké podniky se složitou vnitřní a 

řídící strukturou. Hlavní rozdíl mezi nimi byl ten, že sovchozy byly přímo financovány ze 

státního rozpočtu a celá jejich produkce šla státu, zatímco kolchozy, jako mimorozpočtové 

podniky, měly právo prodávat svou produkci. Nicméně stát měl monopol na nákup 

kolchozní produkce, také nastavoval výrobní cíle pro kolchozy a za zboží jim platil fixní 

ceny.
35
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 V komunách
36

 (které předcházely vzniku kolchozů) se obyvatelé vesnice dělili o 

práci, ze které pak měli mít všichni užitek. Společně se vařilo, pracovalo na poli, produkce 

se zpracovala a následně prodala.  

 Transformace v zemědělství měla na počátku 20. století podporu u širokého 

obyvatelstva, ale jen dokud se konfiskoval majetek největším vlastníkům stád ve prospěch 

všech. V další fázi se však transformace obrátila i na střední třídu, která na získání svého 

nevelkého majetku tvrdě pracovala. I jejich vlastnictví ale bylo zabaveno, někdy 

následovaly i soudy či vyhnanství na Sibiř.  

 Lidé, kteří přišli o majetek, často ztratili motivaci k dalším transformačním krokům. 

Došlo ke zhroucení v zemědělském sektoru, velkému poklesu výroby, Kyrgyzové už 

nebyli potravinově soběstační.  

 Zvyšoval se počet zvířat ve stádech, preferoval se chov ovcí. Musely se také zvýšit 

osevní plochy pro vytvoření většího množství krmiva na zimu. Kočovné trasy se změnily, 

hůře dostupné pastviny už nebyly využívány. Způsob pastevectví zůstal zachován, nicméně 

vlastnictví většiny dobytka ve stádech přešlo na kolchozy.  

 Zavádění kolchozů a první roky transformace popisuje ve své novele „Sbohem, 

trpký živote“ Čingiz Ajtmatov. Jedná se o novelu z roku 1966, v níž autor vypráví životní 

příběh stárnoucího pastevce koní a popisuje dramatické konflikty, morální a společenské 

problémy doby a zamýšlí se nad smyslem života a posláním člověka. Příběh je o cestě 

hlavního hrdiny Tanabaje a jeho koně, mimochodníka Gülsaryho, domů. Cestou Tanabaj 

vzpomíná na důležité události svého života. Autor líčí rozčarování Tanabaje, který 

nepochyboval o idejích strany a horlivě se pustil do rozkulačování dostupných 

hospodářství, dokonce i statku jeho bratra, aby se vytvořilo kolektivní hospodářství. Po 

zavedení kolchozů se Tanabaj stal členem revizní komise a zažívá zklamání z neúspěchů 

celého zemědělství. „Tanabaj Bakasov v kanceláři marně pátral, jak je možné, že se 

v kolchoze žilo špatně, kdy konečně nastane takový život, že stát dostane své, a lidé přesto 

nebudou dělat zadarmo. Rok před tím byla neúroda, nebylo krmení, ale letos odevzdali 

obilí a dobytek nad plán i za jiné, aby neměl okres ostudu. Čas plynul, na válku se pomalu 

zapomínalo, ale k živobytí jim pořád zbývalo jen to, co sklidili na vlastní zahrádce nebo 

ukradli na kolchozním poli. Peníze v kolchozu nebyly, všechno se prodávalo se ztrátou – 

obilí, mléko i maso. V létě stavy dobytka rostly a v zimě šlo všechno k čertu. Dobytek hynul 
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hladem i zimou. Bylo potřeba urychleně budovat salaše, kravíny, sklady krmiva, ale 

stavební materiál nebylo kde vzít, nikdo nemohl slíbit, že ho zajistí. „Takhle už to dál jít 

nemůže, soudruzi, něco tady není v pořádku, někde asi bude chyba,“ tvrdil Tanabaj. 

„Nevěřím, že to tak musí být. Buď neumíme pořádně dělat, nebo nás špatně vedete.“ 

„Co špatně vedeme? Co není v pořádku?“ Účetní mu šermoval pod nosem lejstry. „Jen se 

podívej do plánu. Tady jsou příjmy, tady vydání, tady dluhy, tady úvěr a zůstatek. Čistý zisk 

žádný, hospodaříme ztrátově. Co ještě chceš? Ty si myslíš, že jenom ty jsi správný 

komunista a my jsme třídní nepřátelé, co?“
37

 

 Romány Čingize Ajtmatova nejsou nijak ideologicky zabarvené, ač měl spojen 

život se stranou – působil mimo jiné jako poslanec Nejvyššího sovětu bývalého 

Sovětského svazu. Příběhy jsou naopak realisticky a velmi čtivě vylíčené.   

 Transformace v zemědělství měla i svá pozitiva, lidé chválili veterinární péči, 

dovoz doplňkového krmiva, vytváření zásob na zimu a lepší zázemí pro pastevce. Další 

nesporným kladem byla mechanizace v tomto odvětví. Díky traktorům a kombajnům ubyla 

Kyrgyzům náročná práce, často docházelo ke zvýšení produkce.  

 

Tabulka 6. Zemědělské plodiny v Kyrgyzstánu 
38 

Zemědělství 1913 1940 1945 1950 1966 

Osevní plochy ze všech plodin - ha 640 1056 934 1061 1250 

Počet užitkových zvířat (v tisících) 648 688 560 952 1513 

Výroba zemědělských produktů (v tunách) 

Obiloviny  436 588 377 434 989 

Bavlna  28 95 24 120 184 

Cukrová řepa (od výrobce)  - 628 213 587 2055 

Brambory  19 105 71 135 238 

Zelenina  - 45 41 45 168 

Maso  39 41 31 46 106 

Mléko  91 210 175 213 499 

Vejce – mil.kusů 19 47 21 58 196 
  

Tabulka ukazuje jednotlivé zemědělské produkty, které se v Kirgizské SSR pěstovaly 

v rozmezí let 1913 až 1966. Pokles mezi roky 1940-1945 je dán také válečnou situací, 
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většina mužů pracujících v zemědělství musela odejít na frontu, na polích pak pracovaly 

ženy a děti. Nárůst v produkci jednotlivých plodin, jež nastává mezi lety 1950 a 1966, 

můžeme přičíst zavádění mechanizace do zemědělství.   

 

 Dikambayev ve své brožuře
39

 věnuje nemalou část i zemědělství. Popisuje situaci 

v šedesátých letech a zmiňuje nadcházející sedmiletý plán: 

 Kirgizie je země s bohatými a pestrými přírodními zdroji, má rozsáhlé horské 

pastviny a úrodné nížiny. Ale její zemědělství bylo před revolucí velmi zaostalé a bylo 

řízeno velmi jednoduchými metodami. Chov hospodářských zvířat, hlavní odvětví 

hospodářství, bylo zcela vydáno napospas rozmarům přírody a výroba na poli byla pouze 

vedlejší. Stroje jako traktor, kombajn nebo mlátička byly neznámé v předrevoluční Kirgizii.  

 Pšenice,  ječmen, oves,  proso, kukuřice, bavlna,  cukrová řepa, 

tabák, léčivý mák, krmné plodiny, zelenina a brambory se pěstují v současné Kirgizii. 

Použití moderního vybavení a posledních vědeckých metod pěstování a chovu dobytka 

umožnilo kolektivním a státním závodům přinést výrazné zvýšení výroby a prodeje 

zemědělských produktů státu. Více než 15 000 traktorů různých značek, 5 000 kombajnů, 

tisíce nákladních vozů a mnoho dalších mechanických strojů je v současné době 

v kirgizském zemědělství používáno.   

 K radikálním změnám došlo ve farmářství. Na místo zaostalého, izolovaného chovu 

dobytka vedeného nomády má Kirgizie mechanizované hospodářství vedené ve velkém 

měřítku kolektivními a státními statky.  

 V Kirgizii je chov hospodářských zvířat v zemědělství hlavním odvětvím. Produkce 

masa v roce 1965 stoupne téměř o 300 procent oproti úrovni z roku 1958 a produkce 

mléka poroste na 120 procent v tomtéž období. Tím se zvětší výroba mléčných produktů na 

hlavu na 365 kilogramů. To znamená, že na konci sedmiletého plánu, Kirgizie předstihne 

Spojené státy americké v produkci mléka na hlavu.  

 Srovnávání sovětských zemědělských výsledků se situací v západních 

kapitalistických zemích bylo oblíbeno i v tehdejším Československu. Hlavním cílem bylo 

ukázat, jak výborné jsou výsledky socialistického hospodaření proti hospodaření 

kapitalistickému. Podobná tvrzení nebyla mnohdy podložena ani fakty ani vědeckými 
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prognózami. Diskutabilní také je, zda autor tohoto tvrzení mohl vědět, jak bude vypadat 

situace ve světě v roce 1965.  

 Oktjiabr Akmoldojev, narozen roku 1939, pohlíží na kolektivizaci velmi pozitivně. 

Sám ji popisuje takto: „Proces kolektivizace začal dřív, než jsem se narodil. Během 

kolektivizace bolševici jednoduše zkonfiskovali všechny pozemky, dobytek a další jmění od 

bohatých a použili to na vytvoření kolchozů, které vlastnili všichni společně. Já jsem 

podporoval a pořád podporuji kolektivizaci. Během let kolektivizace se všichni stali 

sociálně rovnými a kyrgyzský lid se začal usazovat, což je vedlo k více civilizovanému 

životu.“ 

 Bylo mi 14, když jsem začal pracovat v kolchozu. Pěstovali jsme hlavně pšenici, 

tabák, ječmen a kukuřici. Od té doby se uskutečnily dvě hlavní změny – nejprve jsme 

změnili to, co jsme pěstovali. Když jsem byl dítě, nepěstovali jsme plodiny jako zelí nebo 

brambory. Nyní pěstujeme obojí a spoustu dalších věcí. Další změnou bylo přijetí nových 

technik a technologií. Před rokem 1955 lidé stále používali koně k tahání pluhů. Bylo 

krátce po roce 1955, kdy se objevily traktory a kombajny.“ 

 Veterinář Malabek Kenešov, narozen roku 1928, vzpomíná na praktiky tajemníků 

strany: „To bylo jednou, když přišel druhý oblastní tajemník zkontrolovat náš sovchoz. V té 

době se některá jehňata nakazila nemocí, která postihovala tlamu a hrdlo. Zatímco 

probíhala kontrola, tajemník si poznamenal několik nemocných jehňat. On byl také 

veterinář. Zeptal se, proč jsem neléčil jehňata: „Tato nemoc je nakažlivá, a šíří se na naše 

veterináře. Říkají, že jsou také nemocní“, odpověděl jsem mu. „Tak jak je možné, že vy 

ještě nejste infikovaný?“ zeptal se. „Protože jsem starý, moje kosti už jsou těžké. Kdybych 

mladý jako vy, nemoc bych dostal.“ 

 Tajemník okamžitě opustil naší vesnici. Hned ten samý den sestavil komisi a vrátil 

se zpět do našeho sovchozu prošetřit případ. Komise tvrdila, že 400 jehňat pošla kvůli 

nemoci. Vzali mi kancelář na regionálním výboru a odebrali mi členství ve straně. 

Komunikace s lidmi činnými v trestním řízení byla těžká. Nebylo mi dovoleno se obhájit. 

Pokládali mi otázky a já mohl pouze říct ano nebo ne. Přesto jsem byl schopen poskytnout 

důkaz, že tato nemoc se šířila, protože ovce neměly dostatek krmiva, v salaších nebylo 

teplo a střechy prosakovaly. Když se případ důkladně prošetřil, byl jsem propuštěn a znovu 
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jsem získal členství ve straně. Druhý tajemník byl shledán vinným z urážky na cti. Byl 

zbaven členství ve straně.“ 
40

 

 Umut Aidarova, dcera kulaka narozená v roce 1932, pochází z Kotorma, nedaleko 

města Oš. Na kolektivizaci má nepříjemné vzpomínky. „Můj otec se jmenoval Duisho. 

Před rokem 1930, když sovětské úřady začaly kolektivizaci, byl nejbohatším mužem v naší 

vesnici. Byl známý pro svoje řemeslnické a farmářské dovednosti. Ačkoli se mu nikdy 

nedostalo formálního vzdělání, byl gramotný a měl pozoruhodné znalosti v matematice.   

 V roce 1916, během nejistých dní, známých jako Urkun
41

, utekl s mými prarodiči do 

Kašgaru. Když se vrátil, postavil velký, třípokojový dům na okraji obce s pohledem na celé 

údolí Nookat. Nedaleko byly mělké řeky, které zavlažovaly naše pole. Dům byl velmi dobře 

vybavený věcmi, jako jsou měděné džbány, staré truhly a koberce. Všechny tři pokoje měly 

dřevěné podlahy, které v té době byly luxusní. Na rozdíl od jiných rodin v naší vesnici jsme 

nemuseli spát na seně. V jednom z pokojů, který byl větší než zbylé dva, jsme přijímali 

hosty, kteří se často přicházeli radit s mým otcem. Nejvíce záviděníhodná věc na domě i 

přes vybavení a podlahy byla zasklená okna v každém pokoji, která poskytovala velký 

výhled. Samozřejmě náš dům nevypadal jako zámek v dnešním slova smyslu, ale byl určitě 

větší a vyšší než ostatní domy v Kotormu. Ostře kontrastoval s chudobou ve zbytku vesnice, 

kde jen málo lidí mělo víc jak jeden nebo dva pokoje.   

 I přesto, že jsem byla malá, oceňovala jsem úsilí svého otce zasklít okna a 

instalovat dřevěnou podlahu. Můj otec byl také dobrý zemědělec. Měli jsme devět klisen, 

deset krav a okolo šedesáti ovcí. To byl docela velký počet hospodářských zvířat pro tuto 

oblast, protože údolí Nookat se více hodí na pěstování plodin než na chov zvířat.   

 Počátkem dvacátých let naše rodina procházela těžkým obdobím. Tehdy jsem ještě 

nebyla na světě, slyšela jsem hodně příběhů z té doby, a tak jsem pochopila vážnost 

situace. Když začaly represe proti kulakům, sovětské úřady označily mého otce jako 
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„nepřítele lidu“ a byl poslán do vězení v Oši. Náš dům byl zkonfiskován a stala se z něho 

škola. Naše kuchyňské náčiní, koberce a měděné džbány byly prodány na trhu a peníze 

byly použity na zřízení kolchozu. Naše rodina si směla nechat jen ty věci, které se na trhu 

neprodaly.  Přestěhovali jsme se ovčína a žili jsme v těsné blízkosti našich zvířat. Nebyla tu 

dřevěná podlaha a žádná okna, jen holé stěny. Pak nám byla odebrána naše hospodářská 

zvířata a stala se jádrem nového stáda kolchozu v Kotormu.  

 Po třech letech byl můj otec propuštěn. Náš kolchoz ho najal jako pastevce a dal 

mu na starost 350 ovcí. Otec nerad mluvil o dnech strávených ve vězení, ale když pásl ovce 

v horách, často tiše plakal při vzpomínkách na ztracená léta a ponížení.“
42

 

 Umut dále zmiňuje další neštěstí, které potkalo jejího otce, když byl na trhu chycen, 

jak prodává ovci. Ta měla být nahrazena menší a otcovi nadřízení si mohli nechat profit. 

Byl poslán do vězení v Oši na dva roky. Umut trvalo dlouho, než pochopila, co se stalo, 

protože rozebírání takových situací na veřejnosti – kromě opakování oficiální verze – bylo 

tabu.   

5.4. Kulturní život 

 Sovětský svaz měl velký vliv na rozvoj kulturního života v Kirgizské SSR. 

Docházelo k sovětizaci ve všech oblastech, včetně těch jazykových. Kyrgyzská abeceda 

byla vytvořena na základě arabského písma, které ale roku 1924 bylo zakázáno používat. 

Od roku 1928 je pro transliteraci kyrgyzštiny používaná latinka, přeměněná sovětským 

vedením roku 1941 na cyrilici – současnou azbuku.  

Tabulka 7. Kultura v Kyrgyzstánu 
43 

 1913 1940 1945 1950 1966 

Počet veřejných knihoven - 588 285 1004 1296 

V nich počet knih a časopisů (v tisících) - 756 539 1233 8742 

Knihy v oběhu (v tisících) - 1283 881 2853 5290 

Noviny v oběhu (v tisících) - 192 123 181 691 

Počet kin 1 
(1914)

 213 119 384 979 

Počet rozhlasových přijímačů (v tisících) - 24 30 53 647 
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 Tabulka nám ukazuje, v jakém množství působila média v průběhu let 

v Kyrgyzstánu. Díky Sovětskému svazu se tak Kyrgyzové poprvé dostali ke knihám, mohli 

navštěvovat knihovny, kina, poslouchat rádia a číst noviny. V roce 1913 tuto možnost 

neměli, pastevecká společnost, která převažovala na území Kyrgyzstánu, pro rozvoj médií 

nebyla uzpůsobena a nebylo to ani jejím cílem.  

 Kromě poválečného období
44

, kdy nastal pokles ve všech oblastech kultury, je vidět 

velký růst v počtu knih, novin, kin i radiopřijímačů. Můžeme tak uvažovat o korelaci 

vzdělanosti a rozvoje kulturních odvětvích.  

 Básník Gafurjon Shakirov z Batkenské oblasti se narodil roku 1953, tedy už do 

velmi rozvinuté kulturní sféry v Kirgizské SSR. Kdyby se narodil o pár desítek let dříve, 

jeho život by se nejspíš ubíral úplně jiným směrem, bez knih, básní, televize. Sám říká: 

„Miluji poezii, rád čtu knihy a někdy píšu básně. Když jsem byl mladý, nejoblíbenější druh 

zábavy byl sport. Televize se v naší komunitě objevila v padesátém devátém až šedesátém 

roce a vysílal jen jeden kanál - taškentský. Než se objevila televize, lidé často chodili do 

kina.“
45

 

 Pjotr Melenkov se díky knihám učil i zeměpis. „Když jsem četl knihu, měl jsem 

před sebou vždy otevřený atlas. Díky tomu jsem mohl vidět, kde se nalézá místo, o kterém 

jsem zrovna četl. Například jsem četl knihu „Divočina Severního Pacifiku“ a na mapě jsem 

si našel, kde se děj knihy odehrává. Myslím, že to bylo někde v Kanadě. A tak jsem se 

naučil pracovat s mapami“ 
46

 

 Džoldoš Oskonbajev se narodil v roce 1936. Vyrostl ve vesnici Orto-sas 

v Narynské oblasti. Promoval na Biškekské univerzitě a většinu svého života pracoval ve 

vládním oddělení v Narynu. „Kina byla ze začátku plná ruských filmů. Ale počátkem 

šedesátých let se začaly také objevovat kyrgyzské filmy. Bývaly na ně velké fronty“  

 Média nabyla větší důležitosti během druhé světové války, kdy se ke Kyrgyzům 

dostávaly informace o válečné situaci. Džoldoš říká: „Během mého dětství jsem také četl 

                                                           
44

 Období po druhé světové válce 
45

 MUZAFFAROVA, Nazarbegim. The Poet: Gafurjon Shakirov (Tajik, 1953). Preserving 

Kyrgystan´s History[online]. 2010[cit. 2011-11-18]. Dostupné z: 
http://www.centralasianhistory.org/index.php?option=com_content&view=article&id=51:the-poet-
gafurjon-shakirov-tajik-1953&catid=34:interviews&Itemid=29 
46

 BALTABAEV, Akylbek. The Driver: Pyotr Melenkov (Russian, 1936). Preserving Kyrgystan´s 

History [online]. 2010[cit. 2011-11-11]. Dostupné z: 
http://www.centralasianhistory.org/index.php?option=com_content&view=article&id=74:the-driver-
pyotr-melenkov-russian-1936&catid=34:interviews&Itemid=29 



36 
 

noviny. V roce 1944 jsem byl v první třídě a válka skončila. V průběhu války bylo hodně 

článků o válce. Tyto články byly v kyrgyzštině a informovaly nás o všem – o Německu, o 

událostech ve válečné zóně, o postupech sovětské armády a tak dál. Když byla válka, 

nesnášeli jsme Němce, protože zprávy z rádia a novin nás informovaly o zničujících 

válečných událostech. Myslím, že celá populace tehdy Němce nenáviděla. Když jsme byly 

děti, starší nás strašili tím, že nám říkali: „Němci přichází!“. V roce 1966 jsem ale byl 

v západním Německu, kde jsem navštívil příbuzné, a zjistil jsem, že Němci jsou velmi hodní 

lidé. Myslím, že i během války byli lidé, kteří byli fašisté a lidé, kteří jimi nebyli.“  

 Džoldoš také vzpomíná na své první knížky: „Když jsem byl malý, velmi rád jsem 

si četl staré kyrgyzské legendy. Četl jsem je v kyrgyzštině: Kurmanbek, Jangysh-Bayysh, 

Erta, Ertushik a také, později, knížky od Čingize Ajtmatova. Nečetl jsem klasické nebo 

ruské spisovatele. Všechny knihy tehdy byly napsané v latince. Nevím jak, ale uměl jsem 

číst tuto abecedu. Měl jsem strýce, který nás nutil číst každý večer, zejména během zimy. 

Myslím, že několik těch knížek jsem přečetl dvakrát nebo třikrát.“
47

 

 Oktijabr Akmoldojev vypráví i o druhé straně využití tisku, a to k propagandě. 

„Během sovětských časů bylo hodně negativní propagandy týkající se Spojených států 

Amerických – i Západu obecně. V novinách jsme čítávali, že – navzdory tomu, co o sobě 

hlásaly – Spojené státy nemají demokracii, že je to místo plné agrese, nerovnosti a 

otroctví. Ale když jsme se dostali k informacím z vnějšku Sovětského svazu, dozvěděli jsme 

se, že to, co jsme slyšeli, není tak úplně přesné. Uvědomili jsme si, že máme velmi zkreslené 

informace a že jsme byli proti USA naočkováni. Slyšeli jsme, že běloši v Americe dělali 

z černochů otroky, ale teď jsme všichni svědky, jak zvolili černocha prezidentem. Zdá se, že 

nejlepší možnost pro demokracii je na Západě, spíše než v naší vlasti. Myslím, že 

poskytování nepřesných a negativních informací o Západě občanům bylo součástí stálého 

soupeření mezi SSSR a Západem.“ 

 

 Rozvoj ve všech oblastech kultury je bezesporu kladně vnímaná skutečnost. Lidé 

získávali informace o světovém dění, četli knihy, které jim pomáhaly ve vzdělávání, 

poslouchali rádio a dívali se na televizi, když měli chvilku volného času. Se zvyšováním 
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gramotnosti docházelo ke zvyšování počtu výtisků knih, novin, ale také k nárůstu počtu 

knihoven.  

 Pohled na roli médií by mohl být u Kyrgyzů ambivalentní, byla totiž využívána 

k propagandě, ke zvyšování sovětské reputace a utvrzování občanů o neporazitelnosti 

Sovětského svazu. Existuje ale jen malé procento občanů, kterým by tato situace přišla 

negativní a zavedení kulturních prvků se všeobecně chválí.  
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6. Náboženství  

 

 Ačkoli o Kyrgyzech se tradičně přemýšlí jako o muslimech, náboženství Proroka se 

v jejich historii zakořenilo relativně pozdě a i dnes má islám slabší vliv na náboženské 

cítění než v sousedních státech z jihu a západu. Po území moderního Kyrgyzstánu jsou 

rozptýleny zoroastrijské, buddhistické a křesťanské památky, které předcházejí přijetí 

islámu, což svědčí o poměrně eklektickém náboženském dědictví. Islám dosáhl k oblasti u 

údolí západního Talasu po arabském konfliktu s Číňany okolo roku 750. Ne poprvé 

mohutné hory Ťan-Šanu nabízí nepřekonatelnou bariéru pro další náboženské nebo 

politické průniky. V následujících letech došlo k vlnám islámské expanze, ale ty měly jen 

malý dopad na množství obyvatel, kteří si udrželi jejich tradiční synkretické 

víry. Obzvláště silné mezi kočovnými pastevci v Kyrgyzstánu byly víry v duchovní svět, 

oddanost v nejvyšší božstvo Tengri (nebe), kult předků a různé formy totemismu, které 

uctívaly vlka, koně nebo jiná ústřední zvířata jejich každodenního života.
48

 

6.1.  Islamizace 

 Většina území, které nyní známe jako Kyrgyzstán, byla od 10. do 12. století 

ovládána muslimskými Turky s jejich karachanským chanátem. Zahájili islamizaci 

místních lidí, ale snaha Turků nebyla moc úspěšná kvůli síle tradičních zvyků Kyrgyzů a 

nepropustnosti přírodních horských bariér.  

12. století je ve znamení vlády Karakitajců, kteří neupřednostňují žádná náboženství a 

všechna akceptují. 

  Ve 13. století bylo území pod nadvládou Mongolů, tehdy byla zastoupena mnohá 

náboženství včetně islámu. Ve 14. století je islám poprvé vyhlášen mongolským státním 

náboženstvím. Islám se zakořeňoval mezi vládnoucími třídami jižních a západních 

kyrgyzských kmenů.  

 Od 16. století dál probíhá další vlna islamizace, tisíce Kyrgyzů prchá od 

mongolských útočníků na jih, v následujících stoletích přišli do kontaktu s usazenými 

islámskými lidmi ve Ferganské nížině a začali, možná nevyhnutelně, vidět islám jako 
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útočiště relativního klidu.
49

 Islám se začal zakotvovat ale až kolem 18. století, bylo to dané 

také nevzdělaností venkovského obyvatelstva, pro něž byl islám nesrozumitelný.  

 Poslední vlna islamizace proběhla na začátku 19. století, kdy se kyrgyzské kmeny 

postupně dostávaly pod kontrolu Kokandského chanátu, který se snažil podpořit přechod 

k muslimské víře. Přijetí islámu zůstává nerovnoměrné, silněji je přijímán v oblastech 

kolem Ferganské nížiny, méně je pak akceptován mezi lidmi žijícími v horách.  

 Podle Guye Imarta, to byli poněkud ironicky Rusové, kteří zajistili konečné 

vítězství islámu v zemi Kyrgyzů. Rusové porazili Kokandský chanát roku 1876, následně 

pokračovali ve využívání existujících vztahů k podpoře loajality vůči své vládě. Obecné 

právo šaría bylo povýšeno nad tradičním právem. Extenzivní stavba mešit byla povolena 

jak na jihu, tak i na více skeptičtější severní části území. Navíc, podle vlády z Petrohradu, 

súfistům bylo dovoleno vejít na sever země a dokončit islamizaci Kyrgyzstánu. V praxi se 

však toto pozdní rozšíření ukázalo jako krátkodobé kvůli bolševické revoluci, která rychle 

vyvíjí úsilí v potlačení islámského vlivu, který byl pozdě rozvinutý a ve velké části země 

vysoce synkretický.
50

 

6.2.  Situace za SSSR 

 Sovětský svaz byl sekulární stát, který proklamoval politiku ateismu. Z počátku 

sovětizace ale šíření islámu pokračovalo. V roce 1928 bylo v Čujské, Karakolské, 

Džalalabádksé a Narynské oblasti postaveno 141 mešit a v roce 1926 působilo 

v Džalalabádksé oblasti kolem 200 imámů
51

 

 S rostoucí dominancí Stalina v Sovětském svazu a zvyšujícím se nutkáním získat 

centrální kontrolu se náboženský život dostal pod další útoky ve dvacátých a třicátých 

letech dvacátého století. Během tohoto období byla většina náboženských institucí zavřena, 

duchovní byli posílání do gulagů, vězněni nebo zabiti.  

 Do roku 1946 bylo v Issik-kulském regionu uzavřeno všech 92 mešit. Zvláštní úsilí 

se věnovalo také zabránění populární pouti na svatá místa, především na Šalamounovu 

                                                           
49

 ANDERSON, John. Religion, state, and society in the new Kyrgyzstan. Journal of Church and 

State [online]. 1999, 41(1) [cit. 2012-01-29]. Dostupné z: 
http://search.proquest.com.infozdroje.czu.cz/docview/230045329?accountid=26997 
50

 ANDERSON, John. Religion, state, and society in the new Kyrgyzstan. A Journal of Church and 

State[online]. 1999, volume 41, issue 1 [cit. 2012-01-29]. ISSN 0021-969X. Dostupné z: databáze 
Proquest 
51

 KOKAISL, Petr a Jan PARGAČ. Pastevecká společnost v proměnách času:Kyrgyzstán a 

Kazachstán. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2006, s. 184. ISBN 80-7308-
119-9. 



40 
 

horu v Oši oblasti, která sloužila jako náhrada za pouť do Mekky. Během druhé světové 

války vyšel zákon zakazující výuku náboženství a bylo zrušeno právo šaría.  

 Ačkoli po válce byly provedeny různé ústupky, některé mešity byly otevřeny pod 

dohledem státu, náboženství zůstávalo pořád v podezření a hrstka znovuotevřených mešit 

byla předmětem vysoké kontroly.   

 Koncem 50. let zahájil Chruščev novou protináboženskou kampaň. Probíhala 

tisková kampaň namířená proti neoficiálním náboženským aktivistům, dále byla blokována 

poutní místa a poutníci byli předmětem obtěžování místní milice. Po pádu Chruščeva tlak 

proti některým společenstvím pokračuje, v jiných však polevuje. Vláda pak dodržovala 

status quo, tedy neotevírala ani nezavírala další mešity. 

 Za Gorbačovova počátečního období v úřadu se pro náboženské komunity odehrály 

jen malé změny. Konec 80. let je však ve znamení znovuobjevování národní identity téměř 

v celé Střední Asii, u většiny obyvatel dochází k znovuzrození muslimské identity, někde 

spojené i s počátkem radikálních náboženských skupin. V roce 1989 se začaly mešity 

znovuotevírat nebo některé fungující mešity byly legalizovány. Tlaky na náboženské 

komunity byly zmírněny.  

 Nicméně stát zůstává na pozoru před možností náboženského radikalismu – tato 

obava byla zdůrazněna v době etnického konfliktu v létě roku 1990 na jihu země mezi 

uzbeckou a kyrgyzskou komunitou. Ač se jednalo o etnický konflikt, nelze vyloučit i vliv 

fundamentálního Islámského hnutí Uzbekistánu.  

6.3.   Náboženská situace od pádu Sovětského svazu 

 V roce 1991 byl přijat zákon o „Svobodě svědomí a náboženských organizací“. 

Náboženská svoboda a náboženská rovnost byla přislíbena všem. Náboženské organizace 

dosáhly většího rozsahu práv, dále bylo zakázáno vytvoření náboženství na základě 

politických názorů, které by pak mohlo sloužit jako zdroj rozdělení v této etnicky a 

nábožensky smíšené společnosti. A i když islám zůstal dominantním vyznáním, zákon 

neuznává žádné rozdíly mezi náboženskými organizacemi a žádná z nich nedostává 

přednost. 

 Kyrgyzstán získal nezávislost a suverenitu, nastala demokratizace, občané se začali 

zajímat o náboženství, které bylo dlouhou dobu potlačováno. Stejně jako v jiných částech 

bývalého Sovětského svazu i lidé v Kyrgyzstánu se snažili o obnovu náboženského života, 

začali mít národně obrozenecké tendence, docházelo k obnovení starých svátků, zvyků, 
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rituálů a tradic. Muslimská tradice zde měla velmi dávnou historii. Nastala ohromná 

výstavba mešit, jejich počet tak roste exponenciálně- z 59 v polovině roku 1991 na více 

než 1000 v polovině dekády. Jiné zdroje uvádějí, že v roce 1991 bylo v Kyrgyzstánu 39 

mešit a 3 kostely, v roce 2005 bylo mešit okolo dvou tisíc, z čehož bylo 1619 oficiálně 

registrováno. Počet kostelů stoupl na 45.
52

 Nadšení z náboženské svobody projevovali i 

rodiče, kteří posílali své děti do náboženských škol raději než do státních. Zpráva z roku 

2008 od kyrgyzského reportéra Makhamadžana Urumbajeva dokonce uvádí, že jižní region 

Batken v Kyrgyzstánu má více mešit než středních škol. „Počet obyvatel v regionu se 

snižuje v důsledku pracovní migrace, zatímco počet mešit vzrůstá. Mnoha z nich chybí 

kvalifikovaní duchovní vůdci a jsou prázdné kvůli nedostatku věřících.“
53

 Výstavba mešit 

v Batkenu pokračuje, ačkoli zde není prognóza, že by nové svatostánky v budoucnosti 

mohl někdo využívat. Především mladí studují ve větších městech jako Oš či v hlavním 

městě Biškek, kde po ukončení školy zůstávají a zakládají si tam rodiny. Ale i lidé ve 

středním věku migrují za prací do hlavního města, či dále do Ruska, aby pak posílali 

peníze do chudých jižních oblastí. Jižní oblasti země jsou více religiózní než severní, vyšší 

počet mešit je tedy pochopitelný. Nicméně oblast Batken, kde probíhal výzkum, má mešit 

rozhodně víc, než stačí využít. Přes týden zely mešity prázdnotou, dokonce ani v pátek 

nebyly ani z poloviny plné. Na otázky, proč není mešita navštěvována, lidé odpovídali, že 

mají hodně práce a budou tam chodit až ve stáří. Naopak starší lidé odpovídali, že už jim 

zdraví neslouží, a tak do mešity nemohou.  

Je tedy otázkou, zda je výstavba nových mešit účelná. Jsou slavnostně otevírány za účasti 

politiků, důležitých úředníků, někdy i se zahraniční účastí sponzorů, po čase jsou ale 

zavírány kvůli nedostatku věřících.  
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6.4. Náboženská situace v minulosti a dnes vnímaná obyvateli 

Kyrgyzstánu 

  

 Jak pociťovali náboženské represe konkrétní obyvatelé Kyrgyzstánu, zda je to 

v jejich víře více utvrdilo nebo naopak na víru zanevřeli a jak vnímali situaci po získání 

nezávislosti na Sovětském svazu a tudíž i náboženské svobody se můžeme dozvědět 

z životních příběhů Kyrgyzů.   

 

 Na slavení svátku Kurman ajt
54

 vzpomíná Tádžik Gafurjon Šakirov narozen roku 

1953, který žije v batkenské oblasti nedaleko Tádžikistánu. „Kurman Ajt se slavil dokonce 

během sovětské éry. Jediný rozdíl byl, že to nebyl státní svátek a nebyl v kalendáři označen 

jako „červený den“, takže lidé ten den pracovali. Všichni museli přijít do práce, nikdo 

nebyl omluven. Kdyby jakýkoli zaměstnanec- i vedoucí- nepřišel do práce, byl by ihned 

zavolán okresní výbor a zaměstnance by propustili. Ale teď je Kurman ajt červeným dnem 

v kalendáři, takže všichni lidé mají volno“.
55

 

 Gafurjon také vysvětluje svůj postoj k islámu: „Nejsem moc náboženský člověk. 

Vystudoval jsem na univerzitě marxismus-leninismus a celý svůj život jsem věnoval této 

vědě. Během sovětské doby byla propaganda ateizmu velmi silná. V tu dobu nás učili 

bezbožnosti. Stále ale bylo víc než pár věřících. Během muslimských svátků jako Ramadán 

nebo Kurman ajt si lidé připomínali mrtvé příbuzné. Já sám se nemodlím, ale znám to. 

Během sovětské éry byly mešity, ale byly navštěvovány pouze vězni. Lidé, kterým bylo pod 

60 let, mešity navštěvovat nemohli. Navíc neměli čas tam chodit – byli velmi zaneprázdněni 

svou prací.“ 

 Za dodržování muslimských svátku za dob Sovětského svazu hrozil postih. Nebyly 

to dny pracovního volna a lidé museli chodit do práce. V současnosti jsou svátky jako 

Orozo Ajt (svátek mrtvých, první den Ramadánu) a Kurman Ajt (svátek živých, poslední 

den Ramadánu), oslavovány více jak polovinou kyrgyzského obyvatelstva.  

                                                           
54

 Také známý jako Eid al-Adha, Kurban Ait nebo Kurban Bayram – jedná se o muslimský svátek, 

který připomíná ochotu Ibrahima obětovat svého syna Ismaela jako akt poslušnosti vůči Bohu, 
oslavuje se na konci Ramadánu. 
55

MUZAFFAROVA, Nazarbegim. Preserving Kyrgyzstan´s History: The Poet: Gafurjon Shakirov 

(Tajik, 1953). Preserving Kyrgyzstan´s History [online]. 2010, Last Updated Tuesday, 22 June 2010 
07:23 [cit. 2012-01-30]. Dostupné z: 
http://www.centralasianhistory.org/index.php?option=com_content&view=article&id=51:the-poet-
gafurjon-shakirov-tajik-1953&catid=34:interviews&Itemid=29 



43 
 

 Gafurjon, převážně kvůli centrální politice ateismu, si nevypěstoval vztah 

k náboženství, jako třeba generace jeho prarodičů, která mohla svobodně vyznávat svou 

víru. Po pádu Sovětského svazu tedy spíše oceňuje dny pracovního volna, které plynou 

z obnovení tradičních náboženských svátků, více, než možnost volně projevovat své 

náboženské cítění.   

 

 Babarakan Muratbekova, žena v domácnosti, narozena roku 1936, pochází 

z Karakolu. O své víře vypráví takto: „Moje náboženství je islám, jsem sunnitská 

muslimka. Celá moje rodina jsou muslimové. V minulosti nebyla v Talase žádná 

náboženská škola a nikdo z rodiny do žádné takové školy nechodil. Pamatuji si, že moji 

rodiče se na Ramadán postili. Ale o svém půstu mám jen nejasnou vzpomínku. Co je ale 

jisté, že v nedávné době jsem se nepostila. Nyní máme o tolik větší svobodu ve vyznávání 

náboženství, než jsme měli za dob Sovětského svazu. Před Sovětským svazem se moji rodiče 

modlili, ale pak přestali. Před Sovětským svazem jsme měli mešity, ale žádné církve. Moje 

rodina nikdy nečelila žádným obtížím kvůli náboženství, ale znám hodně případů, kdy 

Sověti věznili lidi, kteří se modlili nebo se zúčastnili jakékoli náboženské aktivity. Slyšela 

jsem příběh o jednom mulláhovi
56

, který byl vězněn, a dokonce mu nebylo dovoleno omýt si 

obličej způsobem, který každý muslim dělá před modlitbou, tak se ho snažili odradit od 

modlení. Nicméně se říkalo, že jeho víra byla tak silná, že pokaždé, když přišel čas 

modlení, dveře se samy otevřely. Navíc, když se ho jeden strážce pokusil zastavit, 

onemocněl a nakonec zemřel.“ 
57

 

 Babarakan a její rodina žádné postihy kvůli náboženství v dobách Sovětského 

svazu nepocítila, ale jenom proto, že omezila náboženské projevy jak na veřejnosti, tak i 

v soukromí. Nicméně jiní obyvatelé, kteří nezredukovali počet církevních aktivit na 

minimum, byli perzekuováni a věděla o tom většinou celá vesnice. O těchto lidech se pak 

ve vesnici vyprávělo, často sloužili jako odstrašující případ, ale také se vytvářely příběhy, 

často až mytické, které podporovaly svobodné vyznání. 
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 Nyní Babarakan vnímá náboženskou svobodu, kterou její rodiče mít nemohli, ale 

sama se aktivně do tradičních církevních obřadů jako například Ramadán aktivně 

nezapojuje.  

 

 Učitelka Sulajaka Asanbajeva Arpačijeva narozena roku 1951 pochází z vesnice 

Džeti-Oguz. Negativně vzpomíná na situace, kdy nemohla vykonávat tradiční kyrgyzské 

zvyky, protože to sovětská vláda zakazovala. „Myslím, že vláda udělala velkou chybu, když 

potlačovala náboženství. Ve škole jsme byli vystavováni ateistickým hodnotám. Tradice, 

jako půst během Orozo Ait nebyly přijatelné. Jenom staří lidé mohli držet půst a téměř 

nikdo se nemodlil. Nyní se dokonce mladí modlí a drží půst. Nicméně lidé pořád dodržovali 

rituály jako obřízka nebo svatba. Ale pořád byly případy, kdy lidé ve vysokých pozicích 

nemohli přijít na pohřeb svých rodičů.  

 Vliv strany na jejich členy byl velmi silný. Když zemřela naše babička, chtěli jsme 

uspořádat tradiční kyrgyzský pohřeb, ale když se to dozvěděl třetí tajemník regionální 

vlády, náš strýc nám řekl, že musíme pohřeb zjednodušit, což znamenalo nedělat ho 

v souladu s kyrgyzskými tradicemi. Jedním ze selhání sovětské vlády byli tito frustrovaní 

lidé. Bylo to velmi těžké.“
58

 

 Za sovětských dob se tajně dodržovaly rituály, které byly zakázané, jako například 

obřízka nebo dodržovaní určitých tradic při svatbě a pohřbu. Členové strany se takových 

akcí nemohli účastnit. Vznikala tak frustrace lidí, kteří měli vysokou pozici ve straně a 

museli dodržovat pravidla nastavená Sovětským svazem. Sami totiž tyto rituály dříve 

dodržovali a neúčast při některém z nich byla nepříznivě hodnocena celou komunitou, což 

se pak odráželo i na vztazích mezi členy rodiny, kteří nesdíleli stejné politické hodnoty.  

 

 Během vlády Sovětského svazu docházelo k zakazování provádění náboženských 

rituálů, v některých případech ale dokonce docházelo k násilnému přesvědčování jejich 

nedodržování.  

 Uzbek IIhomjna Krimov, řidič traktoru, narozen v roce 1924, pochází z vesnice 

Bazar Korgan v provincii Jalal-Abad. IIhomjnovi byla během půstu nucena strava. „Jsem 
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muslim. Moji rodiče často říkali, že je jen jeden Bůh a že se musíme modlit pětkrát denně. 

Tak jsem následoval jejich náboženství a dělal to, co mě naučili. Během sovětských dob 

však vláda kladla velký tlak na věřící. Hodně mešit bylo zavřených a my jsme si zvykli 

skrývat se doma nebo na polích, abychom se mohli modlit. Během Ramadánu a dalších 

muslimských svátků jsme se také museli modlit v polích. Kdybychom byli chyceni, naši 

vlastní Uzbeci by nás za modlení potrestali. V naší vesnici bylo několik mešit, ale všechny 

byly zavřené a my jsme do nich nemohli vcházet. Jedna z nich se stala garáží a pak také 

závodem na zpracování bavlny, ale teď je již znovu otevřena. Dříve jsme se také nemohli 

postit. Pamatuji si, že ve škole nás učitelé nutili jíst a pít během vyučovacích hodin, a tak 

jsme se nemohli postit. Snažili jsme se držet půst skrytě, aby si toho nikdo nevšiml. Teď, jak 

vidíte, můžu snadno jít a modlit se kdekoli chci beze strachu.“ 

 

 Veterinář Malabek Kenešov sloužil v padesátých letech v armádě. Byl poslán na tři 

roky do Moskvy. Ve své jednotce byl jediný Kyrgyz mezi 40 Rusy. Během přestávky na 

jídlo se setkal s nepochopením s jeho zvyky. Jak sám vypráví: „V armádě pro nás uvařili 

jatečná prasata. Byl tam poručík jménem Kravčenko, který byl velitelem naší skupiny. 

Když jsme jednou jedli, přisunul ke mně prasečí hlavu a nakázal mi ji sníst. Prasečí nos se 

díval přímo na mě. Vrátil jsem to zpátky před velitele. Moje jednání ho rozhněvalo. Zeptal 

se mě: „Proč mě nerespektuješ?“ Řekl jsem, že nemůžu jíst vepřové, když se koukám na 

prasečí hlavu. Zeptal se mě: „Jak to? Co jsi jedl doma?“ Řekl jsem, že doma jím skopové. 

Rozčílil se a řekl, že jsem nacista. „Já prostě nemůžu jíst vepřové! Nemůžu! Co mám dělat, 

když mi vepřové nechutná? Dost! Chce se mi zvracet!“, řekl jsem. Pak se mě zeptal, proč 

tedy jím polévku z vepřového. Řekl jsem, že nechci umřít hlady. Velitel pak už nic 

neřekl.“
59 

 Jedním z kroků, které islám přijímá k dosažení čistoty duše a také v praktikování 

hygieny, je zdržování se jedení vepřového masa. Malabek, muslim, který se i za sovětské 

éry modlil, tedy z náboženských důvodů nemohl jíst vepřové maso jako ostatní ruští vojáci 

v jeho jednotce. V konfliktu se svým nadřízeným nezdůvodňuje svoji nechuť k vepřovému 
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masu náboženskými hodnotami, protože by se to nejspíš nesetkalo s pochopením, ale 

pouze svými chutěmi a zvyky ze svého domova.  

 

 Učitelka Dilrom Ergaševa, Tádžička, narozena roku 1951, pochází z batkenské 

oblasti a na vyučování během vlády Sovětského svazu vzpomíná takto: „Byly chvíle, kdy 

přišli rodiče některých dětí, co jsem učila, a žádali mě, abych propustila jejich děti ze 

třídy, protože potřebovaly chodit každý pátek do mešity. Ale vedení nám nedovolovalo 

nechat děti do mešity jít. Učili jsme děti být ateisty; vždy jsem říkala svým studentům, co je 

dobré a co je špatné, a když chodily do sovětské školy, musely dodržovat pravidla.  

Dokonce i na univerzitách nám profesoři toto říkali, i když nás učili být bezbožnými, sami 

v Boha věřili.“
60

 

 Dilrom dále popisuje náboženskou situaci za Sovětského svazu a po jeho pádu: 

Během sovětské doby nikdo z naší rodiny nechodil do mešity, ale znali jsme své 

náboženství. Mešity zde byly, ale chodili do nich jenom staří lidé. Po pádu Sovětského 

svazu přicházeli zvláštní lidé a nutili ženy nosit hidžáb
61

. To se mi vůbec nelíbilo. Každý by 

měl uctívat Boha tak, jak chce. My věříme v islám, ale svým dětem nedovoluji chodit do 

mešit. Teď se modlím, když jsem byla mladší, nikdy jsem si nemyslela, že bych se jednoho 

dne modlila.“ 

 Dilrom tedy musela učit děti bezbožnosti, tak jak nakazoval Sovětský svaz. 

Nevnímá to ale nijak negativně, protože každý pak mohl soukromě vyznávat svoji víru, 

pokud měl zájem. Co ale hodnotí nepříliš pozitivně, je náhlý zájem o náboženství po pádu 

Sovětského svazu.  

 Kyrgyzové si vytvářeli novou národní identitu a náboženství mělo hlavní význam 

při jejím formování. Stát byl důležitým motorem, který nastartoval obnovu náboženské 

tradice tím, že zakotvil náboženskou svobodu do ústavy. Vznikala nová muslimská, ale i 

pravoslavná sdružení. Dalším, kdo se podílel na náboženské obnově, byla i média. 

Vznikaly nové časopisy s muslimskou tématikou, v televizi probíhaly rozhovory 

s duchovními představiteli, v novinách vycházely články s návody na čtení namázy.  
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 Dilrom vadilo počáteční nadšení z náboženské svobody a hledání tradic, které 

nebyly v Kyrgyzstánu nikdy před tím zakotvené, jako třeba nošení šátku. Tento zvyk se tu 

kvůli odporu místních neujal a v Kyrgyzstánu je dnes velmi málo žen nosících šátky, či 

oděv zahalující je od hlavy k patě, jak je zvykem v radikálnějších muslimských zemích. 

 

 Učitel Abdukhapar Bekebajev je rád, že se Kyrgyzstán nestal zemí s příliš silným 

náboženským vyznáním, protože pak by se, podle něj, země nedokázala rozvíjet. 

„Komunisti tvrdili, že náboženství je proti vládě. Z jedné perspektivy to bylo dobře, protože 

země nemůže být dobře rozvinutá, pokud je příliš náboženská. Například: íránské ženy nosí 

hidžáb. Znamená to, že jsou lepší než my? Znamená to, že jsou rozvinutější? Neznamená. 

Kdyby bylo náboženství tak užitečné, žili by lépe než my. U nás máme rovnováhu mezi 

náboženstvím a ekonomikou.“
62

 

 Ředitel sportovní školy Ulukbek Rachymov, narozen roku 1952, žije na okraji 

Batkenu se svou ženou a dvěma dětmi. Zde také probíhal střednědobý výzkum, který lze 

obohatit o zúčastněné pozorování. Zúčastnil se mini-interview, které se zabývalo 

náboženskou tématikou. Jeho vyznání – muslimské - bere jako hotovu věc, se kterou se 

narodil. Víru si nevybral, narodil se muslimem, víru zdědil po předcích. Na dotaz, zda cítil 

svobodu projevu náboženství, odpovídá následovně:  

 „Ano, svobodně jsem se cítil. U nás, za Sovětského svazu byl takový zákon – Každý 

člověk si mohl vybrat, jakou víru bude vyznávat. Když budu chtít, můžu být křesťanem. 

V institutu jsme se učili, že víra je svobodná volba, jakou víru chceš, takovou si můžeš 

vybrat.  

V současnosti je to také tak. Například jsou tu muslimové, jsou tu i vyznavači jiné víry, ale 

těch je málo, ale jsou. Znáte třeba boxera Tysona? Ten taky přešel na muslimskou víru.“   

 Zde dochází k odlišnému vnímáni svobody náboženství za Sovětského svazu, než 

jak ji chápaly jiné zdroje. Je ale nutné poznamenat, že většina ostatních zdrojů měla jako 

tazatele Kyrgyze. Při rozhovorech vedených lidmi se stejnou národností necítí dotazovaný 

touhu líčit situaci v lepším světle. Toto interview bylo provedeno Čechy – Evropany, 

Kyrgyzové měli často snahu přikrášlit svůj život a přiblížit ho západní úrovni. Nejednou 
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také docházelo k idealizaci života za Sovětského svazu, protože současná situace je pro 

Kyrgyzy pořád neuspokojivá. Ulukbek popisuje situaci takto: „Za Sovětského svazu jsme 

měli vysokou životní úroveň, po rozpadu se hluboko propadla a teď, dvacet let po rozpadu 

jsme na tom o poznání lépe, než v roce 1991, ale pořád hůř než za sovětské éry.“  

 Bylo také překvapením, že Ulukbek neznal všech pět pilířů islámu. Vyjmenoval 

pouze jediný a pak se odkazoval na ženu, že ta je zná a poví nám je, až se vrátí z práce.  

 Ulukbek pak dál vypráví o modlitbě: „Na modlitbu se musí chodit, ale já ještě 

nešel. Až budu starý, na penzi, tak budu chodit, ale teď není čas. Teď chodí mladí a staří. 

Já si tam přeji jít, ale až bude čas.  

 Podívej, u muslimů není potřeba chodit každý den do mešity a číst modlitbu. Může 

jí číst pětkrát denně nebo jenom jednou ráno ji přečíst. Já až budu starý, tak si ji přečtu a 

v pátek zajdu do mešity. To půjdu do téhle centrální mešity. Každý pátek tam chodí hodně 

lidí, 500, 600, vejde se do ní až tři tisíce lidí. Namáz je modlitba. Musí se číst. Člověk musí 

být gramotný, například někdo se chodí modlit a kromě namázu nic nezná, jenom namáz, 

to je hlavní. Ale já musím do práce, je potřeba chodit do práce, oni si myslí, že jim vše Bůh 

dá. Ale je třeba Boha prosit a pracovat.  

 Ulukbekův vztah k náboženství není až tak silný, jak by se mohlo zdát, když hrdě 

vyslovuje, že je muslim. Modlí se příležitostně, pět pilířů nezná, odsunuje návštěvu mešity 

na stáří, až nebude chodit do práce. Ovšem podle pozorování, jeho pracovní doba nebyla 

náročná na čas, v porovnání s evropským vnímáním. Pracoval v průměru pět až šest hodin 

denně, zbytek dne většinou odpočíval. Práci považuje za velmi důležitou, tou vydělává na 

živobytí. K silně věřícím, kteří zasvětili život Bohu, se staví spíše pohrdavě, racionálně to 

vysvětluje tím, že Bůh jim peníze nedá. Co se týče konzumace alkoholu, která je u 

muslimů zakázána, během výzkumu nebyla u Ulukbeka zpozorována jeho konzumace. Po 

položení dotazu, zda pije alkohol, odpověděl, že rozhodně ne, že sportovci alkohol nepijí. 

Zajímavé tedy je, že absenci konzumace alkoholu zdůvodnil svou profesí, nikoli 

náboženstvím.  

 Při akcích, které nebyly omezené pouze na sportovní rodinu, ale ke konzumaci 

alkoholu docházelo. Například na svatbě bylo zkonzumováno velké množství tvrdého 

alkoholu (nejčastěji vodky).  
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 S podobným názorem (jen o něco kritičtějším) se můžeme setkat i u Uzbeka, 

bývalého agenta KGB, Komiljana Djurabekova narozeného roku 1928 u vesnice Bezar 

Korgan blízko Jalal-Abadu. „Náboženství bylo v Sovětském svazu většinou zakázáno, 

protože vás jenom odvádí od práce. Mimo to, víra vám nevydělá žádné peníze. A když se 

modlíte k Bohu a žádáte ho, aby vám dal peníze, nedá vám je. Musíte pracovat, abyste si 

vydělali. Dříve byli všichni mulláhové a imámové bohatí. Dostávali část příjmů z každé 

farmy a od každého chovatele hospodářských zvířat. Tak Sovětský svaz zakázal masová 

náboženská shromáždění a zavřel všechny madrasy a mešity. Nechtěli, aby se lidé modlili 

pětkrát denně, zabírá to totiž hodně času. Lidé také říkali, že mešita je božím domovem, ale 

každý ví, že v Koránu a v Bibli se říká, že Bůh nemá domov. Nikdy se nikomu nenarodil a 

nikdy nedal nikomu život.  

 Tak proč lidé chodí do mešit? S cílem požádat Boha o pomoc nebo o něco, co 

potřebují. Bůh ale naše modlitby nepotřebuje. Vezměme si třeba tento příklad: Držíme 

vzpomínkové obřady 40 dní po něčí smrti a pak, znovu, jeden rok po smrti. Kdo potřebuje 

tyto obřady? Bůh nebo mrtvý člověk? Ne. Jsou dodržovány za účelem ukázat jiným lidem, 

že ctíme mrtvé, ukázat jim, že pamatujeme na naše blízké. A zde lidé uctívají své blízké tím, 

že obětují ovci nebo krávu. Všechno se dělá kvůli uznání.  

Tady je příběh: Byl jeden Kyrgyz, který potkal jiného Kyrgyze. První říká druhému: „Hele 

Umurzaku, už jsi slyšel, že někdo umřel?“ Ten druhý se ptá: „A co se obětovalo?“ První 

odpovídá: „Kráva.“ A Umurzak říká: „No tak to nepřijdu, když to byl takový člověk.“ Ale 

kdyby obětovali koně (což by bylo považováno za chutnější maso), tak by Umurzak šel a 

snědl by koňské maso a říkal by dobré věci o mrtvém. 

 Komiljan je k náboženství hodně kritický. Nevidí v něm žádný zisk, ani účel. Celý 

život pracoval ve straně, a to ho pravděpodobně ovlivnilo v úsudku na náboženství. 

Sovětský svaz vnímá pozitivně, ale přichází i s kritikou: „Největší trestné činy Sovětského 

svazu byly zabíjení nevinných lidí, na druhém místě byla korupce a přijímání úplatků a 

třetí byla spekulace – provozování soukromých obchodů.“ 
63
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 Spisovatel Sooronbay Jusuyev narozen roku 1925 ve vesnici Kyzyl-Jar vnímá 

odlišně svoji víru. I přesto, že měl silné náboženské zázemí, považuje sám sebe spíše za 

ateistu. „Můj otec byl první člověk v Kyzyl-Jar, který přišel s myšlenkou postavit mešitu, a 

nakonec se mu to podařilo. Muži i ženy museli mít pokrývku hlavy a ženy musely nosit šaty, 

aby se mohlo do mešity vstoupit. V současnosti není nikdo pronásledován za vyznávání 

islámu, ale někdy byli vládní úředníci vyhozeni kvůli svým náboženským názorům.  

 Jsem oficiálně muslim, ale sám sebe považuji za ateistu. Nikdy jsem nebyl věřící, i 

když můj otec byl velice nábožensky založený. Nemodlím se a nikdy jsem se nemodlil, ale 

můj otec nikdy nezmeškal namáz (modlitbu) nebo jakékoli jiné náboženské rituály. Nejsem 

úplně ateista, věřím, že Bůh existuje, ale neúčastním se žádných rituálů. Jak je ale zvykem 

v naší rodině, všichni se scházíme na Ramadán. Všechny mé děti mě v tuto dobu 

navštěvují.“
64

 

 Zde si můžeme všimnout určité podobnosti s typickým českým ateistou. Ten možná 

věří, že Bůh existuje, není však členem žádné církve a nevykonává žádné rituály. Nicméně 

slaví Vánoce, tradiční křesťanský svátek, při kterém se schází celá rodina. Sooronbayova 

rodina se navštěvuje zase při Ramadánu. Jediným rozdílem zde je, že Sooronbay tvrdí, že 

je oficiálně muslim, ale cítí se ateistou. V Čechách o sobě lidé rovnou tvrdí, že jsou ateisty.  

 

 Po pádu Sovětského svazu nastal velký rozdíl v přístupu vlády k náboženství. 

Sovětský svaz se snažil o zavedení ateizmu, zatímco současná vláda má přístup opačný. 

Kyrgyzka Kašimkan Kačikejeva shrnuje tuto situaci následovně: „Během sovětského 

období vláda prohlašovala, že není žádný Bůh. Ve škole v dějepisu nás učili, že není žádný 

Bůh. Během pohřbů říkali, že není žádný Bůh. Pokud jste v Boha věřili, poslali vás do 

vězení. Ale já samozřejmě věřila v Boha. Muslimové v něj věřili celou dobu. A teď nás 

vláda vyzývá, abychom v Boha věřili, když říká: „Prosím Bože, podpoř nás!“. Před tím, 

abyste vstoupili do strany, museli jste popřít existenci Boha. Teď, když chcete být členem 

politické strany, žádáte Boha o podporu.“
65
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 Kašimkam popsala situaci výstižně. Po pádu Sovětského svazu vláda hledala 

spojující prvek pro občany Kyrgyzstánu, oživovaly se staré tradice pro větší pocit 

sounáležitosti se svojí zemí. Ačkoli je Kyrgyzstán nyní sekulárním státem, náboženství se 

stalo jedním z takových prvků, vzhledem k tomu, že na území Kyrgyzstánu je dnes 

oficiálně okolo 75 % muslimů.
66

 Pro občany, kteří věřili v Boha, se změnilo to, že mohou 

volně vyznávat své náboženství, navštěvovat mešity a vykonávat posvátné obřady. Jejich 

víra by ale měla být po celou dobu stejná. V současnosti, 20 let po pádu Sovětského svazu, 

nadšení z nabyté náboženské svobody slábne. Mešity zejí prázdnotou, pět pilířů islámu se 

obecně tolik nedodržuje. Občané se sami o sobě jako o muslimech vyjadřují, v Boha věří, 

jen nevykonávají některé obřady, které jsou zmiňovány v Koránu.  

 

6.5.  Pouť do Mekky – Hadždž  

 Hadždž je arabský výraz pro pouť do Mekky, což je jeden z pěti pilířů islámu. Tuto pouť 

by měl alespoň jednou za život podniknout každý muslim, který je toho schopen po fyzické i 

finanční stránce, a to bez rozdílu pohlaví.  

 Abdysh Asanovich Asanov, Kyrgyz, narozen roku 1925, pochází z Talasské oblasti. 

Svou víru přejal od rodičů, vše, co se dozvěděl o islámu, bylo jen to, co mu rodiče řekli. 

„Když jsem vyrostl, dozvěděl jsem se, že naše vláda nepovoluje vyznávání náboženství, 

bylo zvykem vyučovat, že není žádný Bůh. Nebyly žádné mešity, žádní imámové, bylo velmi 

těžké představit si být věřící. Nikdo z mých příbuzných nenavštěvoval církevní školu nebo 

něco takového, protože tu žádné nebyly. Pořád jsem se bál, že by mě vyhodili z práce, 

kdybych měl cokoli společného s náboženstvím. Nechtěl jsem riskovat tím, že budu 

následovat náboženství mých předků. Místo toho jsem žil tak, jak mi komunisté řekli- 

dokonce jsem se vyhýbal i slavení Ramadánu.  

 Avšak v hloubi mého srdce jsem vždy věřil v Boha a když později v 70.letech  byly 

odstraněny omezení v náboženství začal jsem se považovat za trochu věřícího. Po rozpadu 

Sovětského svazu jsem se stal plně věřící. Nyní máme svobodu náboženství – nebo 

minimálně svobodu být muslimem. Legálně mohou všichni věřící praktikovat svoji víru, ale 
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znám některé sociální tlaky na minoritní náboženství, zvláště ve venkovských oblastech. 

Takže bych svobodu náboženství v Kyrgyzstánu nazýval spíše jako svobodu náboženství 

pro muslimy. Nyní mohou být muslimové otevřeni ohledně své víry a dokonce se snaží 

přesvědčit vládu, aby přijala zákony založené na islámských principech.  

 Teď věřím v Boha, dodržuji téměř všechny muslimské rituály: čtu Namáz, věřím 

v jediného boha (Alláha), dávám almužnu chudým a každý rok se na Ramadán postím. 

Dokonce jsem dokončil hadžiž. Po návratu jsem financoval výstavu mešity v naší vesnici. 

Brzy se tu také chystám postavit novou madrasu.
67

“
68

 

 

 Abdysh tedy v dobách Sovětského svazu svoji víru tajil, bál se o svou práci, a tak 

víru, ke které ho vedli rodiče, raději nepraktikoval. Žil komunistickým životem, aby se 

vyhnul obtížím a přestal se účastnit jakýchkoli náboženských rituálů. Teprve když se v 70. 

letech poměry uvolnily a v 90. letech padl Sovětský svaz, tak mohl Abdysh beze strachu 

být muslimem v plném slova smyslu. Dokonce se účastnil i poutě do Mekky, což není 

v Kyrgyzstánu taková masová událost, jak to bývá v jiných muslimských zemích. Za 

minulý rok bylo registrováno okolo 4 tisíc Kyrgyzů, kteří se účastní poutě do Mekky, což 

odpovídá zhruba 0,08 % počtu celkových obyvatel republiky.
69

   

 Hlavním důvodem pro tak nízkou účast jsou finance. Cesta do Saudské Arábie je 

pro Kyrgyzy velmi nákladná.  

 Zpráva kyrgyzské mezinárodní tiskové kanceláře z roku 2001 tvrdí, že rostoucí 

ceny snižují počet kyrgyzských muslimů vykonávajících Hadždž.„V letošním roce (2001) 

se jenom 500 lidí z Kyrgyzstánu účastní poutě do Mekky, což je výrazně méně než v roce 

2000, protože letenka stojí téměř 1500 dolarů a autobusová jízdenka 800 dolarů. Tyto ceny 

nejsou Kyrgyzům dostupné vzhledem k tomu, že minimální mzda v republice je ekvivalentní 

25 dolarům.“
70
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 V srpnu v roce 2010 byla kvůli četnému porušování pravidel v minulých letech 

v oblasti organizace poutě do Mekky v Kyrgyzstánu založena Mezirezortní komise pro 

organizaci Hadždž do Saúdské Arábie. „Tato komise by měla zajišťovat dopravu a 

bezpečnost pro poutníky z Kyrgyzstánu. Poutě byly organizovány za vyšší ceny, mezi 

firmami na dopravu neprobíhala výběrová řízení. „Bakijev
71

 získával profit během 

organizace Hadždže,“ říká Bolot Abdrakhmanov – ředitel Státní komise pro náboženské 

situace. Vláda se rozhodla přidělit uspořádání Hadždže Státní komisi, aby se zabránilo 

předchozím chybám. Letečtí dopravci budou vybráni na základě spravedlivé soutěže. 

Výběrové řízení bude vyhlášeno dnes, řekl. Doufejme, že Hadždž bude letos pro poutníky 

z Kyrgyzstánu levnější než dřív. Letos budou letos cestovat s poutníky čtyři zdravotníci, 

dodal Abdrakhmanov.“ 

 

 Dle zprávy tiskové agentury AKI, z října roku 2010, cena za pouť do Mekky, 

organizována Agenturou pro náboženské záležitosti, se pro Kyrgyze pohybuje okolo 2 200 

dolarů. „Především obousměrná letenka stojí 1400 dolarů pro každého poutníka. Každý 

muslim musí zaplatit 285 dolarů, aby se dostal přes hranice do Saudské Arábie. Poutníci 

v Saudské Arábii dále platí 60 dolarů za návštěvu svatých míst. Jednorázová jídla v Mině a 

Medině během tří dnů stojí 100 dolarů. Muslimové musí platit 20 dolarů do národního 

poutního koordinačního úřadu za jeho služby. Speciální oblečení pro poutníky stojí 20 

dolarů. Další výdaje zahrnují roaming (5 dolarů), léky, lékaře a kuchaře pro poutníky (25 

dolarů) asistenti vedoucích skupin a další výdaje (130 dolarů), očkování a počítačové 

služby (21 dolarů). Kromě toho musí poutníci zaplatit 70 dolarů Duchovní radě muslimů. 

Charitativní dar je ve výši 10 dolarů.“
72

 

 Cena je za kompletní služby, které jsou zařizovány agenturou. I přes založení 

komise je tedy značně vysoká, pro Kyrgyze téměř nedostupná. Ovšem poutník zde má 

všechno zařízeno, přes stravu, víza, poplatky, zdravotníka a další služby.  
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 Existují ale i další možnosti, jak se mohou Kyrgyzové do Mekky dostat a nemusí to 

být tak finančně náročné. Jedno z originálních řešení zvolil šestapadesátiletý Nurkamil 

Saskejev. Jako způsob dopravy do Mekky si nevybral ani letadlo nebo autobus, ale bicykl. 

Kyrgyzský poutník říká, že byl zasažen a inspirován muslimským mystikem jménem 

Uwais al-Qarani. Ten se narodil v roce 594 a cestoval pěšky z Jemenu do Mekky, aby viděl 

proroka Mohameda.  

 Svoji pouť popisuje Saskejev při zastávce v Ankaře anatolské tiskové agentuře 

takto: „Svou cestu jsem začal v hlavním městě Kyrgyzstánu, v Biškeku, ve městě odkud 

pocházím, pouze s chlebem a nějakým oblečením. Od té doby, co jsem opustil domov, jsem 

projel skrz Kazachstán, Rusko a Čečensko. Z Ruské provincie Soči jsem se přepravil lodí 

do Trabzonu v Turecku. Odtud jsem jel do Ankary znovu na kole. Po Turecku hodlám 

přejet Írán a Kuvajt a pak konečně přijet do Saudské Arábie. Původně jsem plánoval jet 

pře Sýrii, ale teď tam probíhají vnitřní konflikty, tak jsem se rozhodl jet skrz Írán, abych 

dojel do Kuvajtu.“ 

 Nurkamil byl v Ankaře na pár dní kvůli získání víz do Kuvajtu a Saúdské Arábie. 

Řekl, že jakmile je získá, bude pokračovat v cestě, aby neztrácel čas.  

 Nurkamil vysvětluje, proč si vybral kolo místo letadla: „Rozhodl jsem se necestovat 

do Mekky letadlem, protože si myslím, že příjezd do Mekky po několikahodinovém sezení 

v letadle je příliš jednoduchý a ničí atmosféru poutě do Mekky, která je považována za 

stejně svatou. Také se teď můžu zastavit kdekoli chci a potkat se s dalšími lidmi. Pokaždé 

mě žádají o zaslání pozdravů prorokovi Mohamedovi. Tohoto bych se za nic jiného na 

světě nevzdal.“ 
73

 

 Nurkamil tedy tento druh dopravy nezvolil kvůli finanční situaci, ale především 

z pocitu zažít pouť jako takovou. Nelíbí se mu nabídka cestovních kanceláří, které všechno 

zajistí a poutníci tak neprožijí pravý pocit z poutě, při kterém mají především rozjímat.  
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7. Rodina v životě Kyrgyzů 

 

 V Kyrgyzstánu se klade velký význam na rodinu a manželství, díky příbuzenství 

totiž lidé získávají důležitý společenský status. Kyrgyzská identita je ve veřejném i 

soukromém životě určena příslušenstvím k určitému klanu. Podpora mezi členy klanu je 

silná zejména v severních provinciích země. Kyrgyzští muži často nosí černobílou 

pokrývku hlavy, která ostatní informuje o jejich rodovém statutu a míře respektu, který jim 

má být přiznán. Kyrgyzové ctí historii a vidí sami sebe jako součást dlouhého toku 

událostí. Vyjmenovat sedm mužských předků
74

 z předchozích generací rodiny je jedním 

z tradičních požadavků na obyvatele Kyrgyzstánu, kteří dodržují pravidlo patrilinearity, při 

kterém se odvozuje původ od otce a jeho mužských předků. V současnosti ale pravidlo 

džeti – ata není dodržováno, většina Kyrgyzů svých sedm předků nezná. Rodinné tradice 

vykazují i nadále patriarchální a feudální charakter kočovných nomádů. Rodinné vztahy se 

vyznačují velkou úctou ke starším členům rodiny a také mužské dominanci v domácnosti. 

Tradiční oslavy zvláštních událostí zachovávají znaky náboženských a magických obřadů. 

Například pojmenovávání dítěte nebo stříhání dětských vlasů je prováděno takovým 

způsobem, aby si lidé usmířili nadpřirozené síly.
75

   

 Urbanizace, vnitrostátní a zahraniční migrace mají v posledních desetiletích za 

následek rychlé oslabování rodinných vazeb v Kyrgyzstánu. Podle posledního sčítání lidu 

je rodina skládající se z rodičů (rodiče) a dětí (nebo pouze z manželů) nyní převažujícím 

typem rodiny (60,8%) a pouze 26,2% rodin je rozšířenějších. Dnes je čím dál tím méně 

rodin schopno vyřešit dilema práce a rodiny s použitím tradičních modelů, které 

pověřovaly babičky či jiné ženské příbuzné výchovou a péčí o dítě.
76

    

  

7.1. Rodinné právo 

 Většina západních zemí, ale i země Střední Asie, má ve svých právních normách 

zabudováno rodinné právo. Jedná se o soubor právních předpisů, který definuje rodinné 
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vztahy a vymezuje právní důsledky těchto vztahů, jejich rozpuštění a přechod jednotlivců 

do nových rodinných útvarů. Konkrétně se jedná o manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi 

a dalšími příbuznými a vztahy při náhradní výchově dětí.  

 Vývoj rodinného práva v Kyrgyzstánu lze rozdělit do tří etap. První byla před 

Říjnovou revolucí v roce 1917, druhá začíná s reformami rodinného práva po roce 1917 a 

sovětskou nadvládou v následujících letech a třetí od získání nezávislosti na Sovětském 

svazu v roce 1991 až do současné doby.   

7.1.1. Předrevoluční Kyrgyzstán, sovětská éra, nezávislost 

 V druhé polovině 19. a počátkem 20. století rodinné právo kombinovalo zvykové 

právo, normy z muslimského práva a právní předpisy Ruské říše. Žádný z těchto tří 

systémů nebyl nadřazený, doplňovaly se, propojovaly a ovlivňovaly se. V tradiční 

kyrgyzské kultuře je převážná většina sňatků dojednána s cílem dojednání aliancí mezi 

klany. Žena se po svatbě stává členem manželova klanu. Její postavení v nové rodině pak 

závisí na počtu mužských potomků, které porodí, a také na schopnostech plnit své 

povinnosti jako manželka, matka a snacha.  

 Polygamie v této době nebyla zvláštností 
77

, záleželo pouze na tom, zda je muž 

schopen zaplatit kalym – cenu za nevěstu a zabezpečit více žen.  

 

 Za dob sovětské vlády vytvořila centralizovaná vláda nové rodinné právo, které 

bylo zaváděno v Kyrgyzstánu postupně, protože obyvatelstvo bylo pod silným vlivem 

místních duchovních, aristokracie a bijů
78

. Za dob Sovětského svazu veřejné právo 

ovlivňovalo rodinné vztahy. V roce 1936 byly v Kyrgyzstánu na podporu mateřství 

zakázány potraty, ženy, které prodělaly potrat, byly trestány až do roku 1955. Během druhé 

světové války vláda otevřela mnoho dětských domovů pro děti, jejichž rodiče byli zabiti ve 

válce. V roce 1943 byla také vydána vyhláška na podporu adopce těchto dětí. V roce 1944 

vydalo prezídium Nejvyššího sovětu dekret, který stanovil, že pouze státem registrované 

manželství má práva a povinnosti. Tento dekret udělal z rozvodů velmi obtížnou záležitost. 
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Od února roku 1947 do ledna roku 1954 bylo zakázáno manželství mezi cizinci a 

sovětskými občany.  

1. října 1968 přijala vláda zcela nové rodinné právní předpisy v „Základních zásadách 

právních předpisů manželství a rodiny“ následovaných novými rodinnými kodexy v roce 

1969. Tento kodex zůstává v Kyrgyzstánu v platnosti i na počátku jednadvacátého století. 

Kodex byl zaměřen na zavedení rovnosti mezi manžely, sekularizaci manželství a 

zjednodušení a zpřístupnění rozvodu oběma partnerům.  

 V roce 1978 přijala ústava Kyrgyzské socialistické republiky ochranu rodiny jako 

ústavní princip.
79

 

 

 Ústava Kyrgyzské republiky z roku 1993 pokračuje v ochraně mateřství, otcovství a 

dětství. Doplnění otcovství ústavu rozšiřuje. Vývoj rodinného práva byl určen společnou 

koncepcí občanského a soukromého práva. Velká část norem rodinného práva ze zákoníku 

z roku 1969 byla přesunuta do nového občanského zákoníku z roku 1996. Ten ve svém 

prvním článku hned vymezuje použití občanského zákoníku na rodinné vztahy: „Občanské 

právní předpisy se použijí na rodinné vztahy tehdy, pokud tyto vztahy nejsou upraveny 

rodinným právem.“
80

. Parlament ratifikoval řadu mezinárodních úmluv. Analýza úmluv 

v oblasti práv žen a dětí ukázala, že stávající základ kyrgyzského práva 
 
jako celek je 

v souladu s mezinárodními normami.  

7.2.   Únos nevěst  
 Ala – kačuu (ала качуу) je kyrgyzský únos nevěst, který je stále v Kyrgyzstánu 

praktikován. V překladu znamená sebrat a utéct.  

 Studie z roku 2005 Únosem za manželstvím v Kyrgyzské obci popisuje tento akt 

takto: „Zahrnuje celou řadu akcí od útěku nebo inscenovaných únosů pro oboustranně 

akceptovaná manželství až k násilným, nedohodnutým únosům. Únos, který není 

dobrovolný, je obvykle proveden mladým mužem a jeho přáteli, kteří podvodem nebo 

násilím vezmou ženu do domu jeho rodičů nebo blízkých přátel. Ta je pak držena v pokoji 

s příbuznými ženského pohlaví až do doby, než ji přesvědčí, aby si nasadila bílý šátek, 

který symbolizuje souhlas se sňatkem. Pokud to bylo nezbytné, drželi ji v domě přes noc a 
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někdy byla i znásilněna, čímž jí hrozila ostuda, že dále nebude čistou ženou a tak 

přinucena odsouhlasit manželství. Tato studie dokazuje, že více jak třetina etnických 

Kyrgyzek se vdala v důsledku nedobrovolného únosu, a že počet těchto praktik se zvyšuje 

už nejméně padesát let.“
81

 Pokud dívka odmítne manželství, je přesvědčována i členy 

vlastní rodiny, aby se starodávnému zvyku podvolila. Celá rodina by v případě dívčina 

nesouhlasu se svatbou čelila ostudě, že dívka strávila celou noc jinde. Proto mohou i 

některé rodiny dívku odmítnout při návratu domů. Žena tak je pod velkým tlakem celé 

společnosti a často se raději podvolí a únosce si vezme.  

 V 18. a 19. století byl únos nevěst považován za jediný způsob, jak se mohl pár 

oženit, pokud mu v tom bránili rodiče či ekonomická situace. Odlišný sociální status 

nedovoloval chudému mladíkovi vzít si bohatou ženu. V dávných dobách, pokud byl 

mladík chycen, býval za tak smělý čin přísně potrestán. Zloději nevěst bývali ukamenováni 

nebo shozeni z nějaké věže minaretů. Ovšem v době před 20. století docházelo k únosům 

nevěst velmi ojediněle, proto, dle studie, nelze hovořit o tradici. Tehdy byla tradiční 

manželství dojednána nebo alespoň schválena ze strany rodičů v rámci kmenů nebo mimo 

ně. Výše zmíněná studie také dokazuje, že únosy nevěst se konaly i v počátcích 20. století, 

ale ne tak často a násilně jako nyní.  

 Sovětská nadvláda přinesla myšlenku mužské a ženské rovnosti a světského, 

racionálního osvobození od tradic jako je dohodnutý sňatek, cena za nevěstu nebo věno. 

Mladý pár, který chtěl vyzkoušet rovnost a nezávislost na rozhodnutí rodičů, si tak vybral 

jako možnost legitimizovat svoji svatbu. Ve studii je dále dokázáno, že únos nevěst, který 

nebyl dohodnutý, byl za dob Sovětského svazu běžný a je na svém vzestupu od roku 1991.  

 Kvantitativní a kvalitativní důkazy nyní prokazují, že únos nevěst bez souhlasu 

porušuje Všeobecnou deklaraci lidských práv, Úmluvu o odstranění všech forem 

diskriminace žen a Trestní zákoník Kyrgyzské republiky. Dívky ale často zločin únosu 

nevěst nebo znásilnění nenahlásí, protože oběť i její rodina by se stala terčem 

společenského skandálu.  

 Asiya Sasykbayeva, poslankyně ze strrany Ata-Meken bojuje za zákonné omezení 

únosů nevěst. Říká, že určitá vůle u poslanců existuje, ale zatím mají jiné priority. „Loni 

v létě poslanci schválili zákon zvyšující trestní odpovědnost za krádež dobytka. Je 
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samozřejmé, že to urazilo ženské organizace. Chápeme význam dobytka pro zemědělce, ale 

proč zde není stejný zájem, když se jedná o krádeže dcer?“
82

 

 Ve studii lze najít i výsledky výzkumu provedeného v roce 2004 ve vesnicích po 

celém Kyrgyzstánu, kterého se zúčastnilo 543 kyrgyzských respondentů. Téměř 80% žen 

bylo uneseno a 10% více než jednou. Je ovšem nutné rozlišovat dobrovolný únos, dnes 

braný jako tradice a nucený únos bez souhlasu nevěsty. Výzkumu se zúčastnilo i 6 ne-

etnických Kyrgyzů, statistiky popisují však pouze Kyrgyze.  

Tabulka 8. Dobrovolnost únosu a zapojení blízkého okolí 
83

 

Stupeň vzájemné shody mužů a žen zapojených do únosů nevěst % 

Ženy uneseny se svým souhlasem 34 

Ženy uneseny podvodem 46 

Ženy uneseny násilím 18 

Muži, kteří pomáhali plánovat únos 76 

Ženy, které pomáhaly plánovat únos 6 

Přátelé muže, kteří pomáhali plánovat únos 73 

Přátelé ženy, kteří pomáhali plánovat únos 9 

Přátelé muže, kteří pomáhali s únosem 84 

Přátelé ženy, kteří pomáhali s únosem 12 

Matky mužů, které chtěly, aby došlo k únosu 23 

Matky žen, které chtěly, aby došlo k únosu 4 

Otcové mužů, kteří chtěli, aby došlo k únosu 18 

Otcové žen, kteří chtěli, aby došlo k únosu 2 

  

 Na základě tohoto výzkumu je vidět, že úroveň vzájemně dohodnutých únosů je 

poměrně nízká. Rozdíly v touhách rodičů muže a ženy jsou také výrazné, zvláště ve 

společnosti, kde dohodnuté sňatky jsou nebo byly běžné. Fakt, že únos nevěst podporuje 

malé procento rodičů, naznačuje, že se nejedná o etnický rituál zakotvený v každodenním 

patriarchálním životě jako například patriarchální tradice smluveného manželství nebo 

alespoň předem odsouhlaseného manželství od dvou rodinných patriarchů.  
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Tabulka 9. Důvody k únosu nevěst 
84

 

Proč je žena unášena? % 

Je to dobrý, tradiční působ, jak získat nevěstu 38 

Žena by mohla odmítnout nabídku k sňatku 29 

Aby si žena nevzala jiného 28 

Žena odmítla nabídku k sňatku 12 

Rodiče ženy nemusí souhlasit se svatbou 7 

Muž nebyl schopen zaplatit cenu nevěsty 3 

Žena byla těhotná 2 

Rodiče muže nemusí souhlasit se svatbou 1 

  

 Na tuto otázku bylo respondentům dáno osm možností odpovědí, a zaškrtnuto 

mohlo být více možností. Výsledky potvrzují domněnku, že si mnoho lidí myslí, že únos 

nevěst je legitimní tradice. Výsledky také poukazují na nedostatečné vzájemné poznávání 

párů před svatbou, které by mohlo eliminovat čím dál tím vyšší rozvodovost a také i únos 

nevěst.  

 To, že mladý pár spolu před svatbou netráví čas, je v Kyrgyzstánu běžným jevem 

především na vesnicích. Při výzkumu v Batkenu se badatelky ptaly devatenáctileté slečny, 

jestli má přítele.„Ne, ještě nemám, chtěla bych dostudovat vysokou školu a pak teprve se 

vdát“. Z toho vyplývá, že Ajzirek chce mít se svou první známostí svatbu. Když jí byla 

položena i druhá otázka, jak tráví volný čas, zda chodí na diskotéky nebo do kaváren jako 

její bratr, odpověděla: „Po škole jdu hned domů, kde se učím, občas se podívám na televizi 

nebo s kamarádkami zajdu do kina. Do barů a na diskotéky nemůžu, jestli chci vystudovat. 

Ještě by si mě tam někdo vyhlédl a ukradnul by mě. Pak bych se musela vdát a školu bych 

nedokončila.“   

 S výzkumnicemi se na bazaru v Oši zapovídala i prodavačka suvenýrů. Chtěla 

vědět, jak jsou výzkumnice staré a pak, když se dozvěděla, že je všem okolo 24 let, se 

ptala, jestli jsou vdané. To ostatně byla na výzkumnice nejfrekventovanější otázka, vedoucí 

po negativní odpovědi k otázce další: „Proč?“. Prodavačka byla stejně stará jako 

badatelky, vyprávěla jim i o své cestě k manželství: „Manžel mě unesl, když mi bylo 

devatenáct. Nikdy před tím jsem ho neviděla a vdávat jsem se ještě nechtěla. Ale musela 

jsem. Ze začátku to bylo těžké, manžela jsem vůbec neznala. Ale teď, teď už je to dobré. 
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Máme tři děti a zvykli jsme si na sebe.“ Prodavačka tak přehodnotila svůj postoj k únosu 

nevěst, říká, že díky němu má vedle sebe manžela a děti, se kterými vede spokojený život.  

 Vzrůst počtu únosů nevěst v posledních dvou desetiletích může být zapříčiněn 

dvěma důvody. Ten hlavní je ekonomický: je to totiž levnější. Lidé se vrací k únosům, 

protože Kyrgyzstán po rozpadu Sovětského svazu čelí mnoha ekonomickým problémům a 

mnoho lidí se únosem nevěsty vyhnulo placení kalymu – ceny za nevěstu, věna a 

poskytování darů.  

 Další důvod je společenský. Je to alternativa pro mladé muže, kteří by jinak byli 

závislí na rodičích, než jim najdou ženu, protože tradiční manželství bylo domluvené 

rodiči. 

 

7.3. Svatba  
 Svatba patří pořád mezi nejvýznamnější obřady, často bývá spojená s velkolepostí, 

což naznačuje důležitost instituce manželství ve společnosti. Dochází však ke zjednodušení 

svatebních obřadů a tím i ke změně přístupu k instituci manželství. 

 

7.3.1. Demografie sňatků v Kyrgyzstánu  

 Počet sňatků stejně jako věk snoubenců se v průběhu let měnil. Od druhé poloviny 

60. let až do počátku 90. let počet uzavíraných manželství stoupá, věk novomanželů se 

posunul z průměrných 16 let u dívek a 18 let na dnešních 23 let u dívek a 26 let u mužů.  
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Graf 4. Absolutní počet sňatků v Kyrgyzstánu v letech 1939-2007 
85

 

 

 

 Pokles v uzavírání sňatků v 60. letech byl způsoben následky druhé světové války. 

Dětí narozených během války bylo méně, což se projevilo i v nižším počtu sňatků v 60. 

letech, které v této době lidé narození během války uzavírali. V následujících letech se 

nerovnováha ve věkové sestavě vyrovnává a počet sňatků se vrací na stejný počet jako 

před válkou, dokonce jejich množství roste, a to až do roku 1991, kdy Kyrgyzstán získal 

nezávislost na Sovětském svazu. Kvůli vysokému poklesu životní úrovně, odchodu 

nepůvodního obyvatelstva do zahraničí a masové migraci původního obyvatelstva v zemi 

se počet sňatků krátce po získání nezávislosti propadl na úroveň počtu sňatků v 60. letech. 

Některé z těchto faktorů vedly mladé a střední věkové skupiny k odložení sňatků a u starší 

věkové skupiny k odkladu uzavření druhého sňatku. Zároveň vrůstající nejistota životní 

strategie vede k nárůstu počtu neregistrovaných sňatků.  
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Graf 5. Uzavřená první manželství dle věku a pohlaví a místa bydliště (na 1000 obyvatel této skupiny)
 86

 

 

 

 V prvním desetiletí jednadvacátého století postupná normalizace hospodářského 

vývoje vede k realizaci části dříve odložených a nezaregistrovaných manželství, tudíž ke 

zvýšení počtu sňatků. Za vysokým nárůstem sňatků stojí i silná generace dětí narozených 
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v první polovině 80. let, které v této době vstupují do manželství. V roce 2009 je tak 

překonán rekord v počtu uzavřených sňatků z roku 1991.  

 Z grafu lze také vyčíst, že uzavírání manželství je četnější ve venkovských 

oblastech, kde je dodržování tradic silnější a lidé se berou v nižším věku než lidé ve 

městech.  

 Nižší věk pro uzavírání manželství ve venkovských oblastech je také dán 

nedostupností vyššího vzdělání a potřebou rodičů předat dětem hospodářství.  

Během střednědobého výzkumu se badatelky mohly zúčastnit svatby. Svatba probíhala 

v Batkenu, který byl na konci století povýšen na okresní město nejmladší oblasti, svým 

uspořádáním ale připomíná větší vesnici s počtem obyvatel okolo 1200. Nevěstě bylo 

devatenáct let, o dalším vzdělání neuvažovala: „Už jsem si dodělala střední vzdělání, tak 

teď se vdám, tak to má být.“ Ačkoli je v Batkenu malá univerzita, mnozí z mladých lidí o 

ní neuvažují. Pokud studují, tak na univerzitách ve velkých městech jako Oš nebo Biškek, 

univerzita v Batkenu nemá velkou prestiž. Ženichovi bylo 27 let, vyšší vzdělání dokončil a 

už pracoval na plný úvazek. Věkový rozdíl mezi snoubenci není vůbec výjimečný, mladé 

ženy se obvykle vdávají kolem 20. roku života a muži nejčastěji kolem 26. roku. 

 

7.3.2. Svatba v současnosti 

 Podle Kyrgyzského práva je manželství svazek muže a ženy, které přináší právní 

následky a vytváří právní status pro manžely. Jediné legální sňatky jsou pouze 

s posvěcením státu, přestože lidé mohou mít i náboženské obřady. Páry, které plánují 

svatbu, musí podat žádost na vládní úřad nejméně jeden měsíc před svatbou. Následuje 

písemné vyjádření matrikáře, který prohlašuje, že neexistují žádné překážky k uskutečnění 

manželství. Občanský sňatek může být doplněn náboženskými, ale náboženský obřad bez 

civilního není platný. Manželství je pak dokončeno registrací.  

 Podle zákona musí být manželům minimálně 18 let. Existuje možnost snížení 

věkové hranice, ale pouze ženám a ne více jak o jeden rok. Mnoho manželství je dnes 

uzavíráno po vzájemné dohodě manželů, otcovský souhlas je stále požadován ze zvyku, 

aby se udrželo zdání, že pořád funguje tradice dohodnutých sňatků.
87

 Ze stejného důvodu 

probíhají i únosy nevěst, ty tradiční však nevylučují dobrovolnost uzavírání sňatků.   
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 Stejně jako kyrgyzská kultura představují současné svatby směs různých tradicí a 

kultur. Často nosí nevěsta bílé šaty v „západním stylu“, zároveň však manželé musí 

provést nikah, tradiční muslimský rituál manželství.  

  

7.3.2.1. Tradiční svatba 

 Pokud svatba není domluvená, tak syn oznámí rodičům úmysl oženit se. Společně 

pak přijdou za rodiči nevěsty, kde se seznámí a pokud se dohodnou, tak matka ženicha 

pověsí do nevěstiných uší zlaté náušnice. Ženichovi rodiče platí náklady spojené 

s organizací, s obřadem a svatebními oslavami. Dále ženichova strana poskytuje kalym – 

platbu za nevěstu, hospodářská zvířata a ošacení nevěstině rodině. Svatební šaty by měl dát 

ženich nevěstě a ona jemu svatební oblek. Nevěstiny šaty jsou dlouhé bílé, přes ně je 

přehozen sametový kabát a na hlavě má tradiční pokrývku – šekule – vysoký kužel se 

závojem. Muž má ušitý sametový oblek přepásaný širokým pásem. Šaty novomanželů jsou 

prošité národními vzory.  

 Důležitou části svatby je odchod nevěsty z domu jejích rodičů a přestěhování se do 

ženichova domu. Pak je považována za člena ženichovy rodiny. V dřívějších dobách si 

dívky braly muže z jiných kmenů a žily daleko od svých původních rodin, které pak 

neviděly často po dlouhou dobu. Proto je odchod dívky z domu brán za významný, 

dojemný a smutný moment jak pro nevěstu, tak i pro celou rodinu.  

 Během výzkumu byly výzkumnice několikrát pozvány na návštěvu rodiny otce, 

k jeho rodičům, bratrům, bratrancům. Rodinu matky jsme za celou dobu výzkumu 

nespatřily, ač měli dům ve stejném městě. Sama matka svou původní rodinu nenavštívila 

po dobu výzkumu ani jednou, několikrát za měsíc se ale pravidelně setkávala s afinními 

příbuznými.  

 Nevěstu na cestě obvykle doprovází matka a sestra za zpěvu písní. Před vstupem do 

domu uváží ženichovi rodiče na hlavu nevěsty bílý šátek symbolizující přání neuvadající 

krásy, skromnosti a rodinného štěstí. Po příchodu do domu ženicha je ze strany nevěsty 

předáno věno nebo alespoň jeho část, které zahrnuje oblečení, přikrývky, koberce, příbory 

a nádobí. Dívka je pak posazena za závěsem v pokoji, kam nesmí chodit muži. Žena tráví 

v domě až tři dny před svatbou. Obřad se vykonává za přítomnosti mully, který čte texty 
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z Koránu připravené pro tuto příležitost. Slavnost pak začíná večer a hosté dávají 

novomanželům dary, většinou nezbytnosti pro chod domácnosti. 
88

 

7.3.2.2. Moderní svatba 

 Na svatbě v moderním stylu je vidět snaha Kyrgyzů přiblížit se západnímu stylu. 

Tradice jsou dodržovány pořád, ale styl a provedení svatebního obřadu a jeho oslav je 

odlišný. Ženich má obvykle klasický oblek v černé nebo bílé barvě, nevěsta má bílé šaty, 

řešené korzetovým vrškem a bohatou sukní. Důležitým novým prvkem je zdobení aut, 

kterými jsou novomanželé a jejich přátelé s rodinami převáženi. Obvykle se jedná o 

limuzíny a auta typu Hummer.  

 Před registrací na úřadě (kterému u mnoha manželských párů předchází muslimská 

tradice nikah) objíždí novomanželé s přáteli město či vesnici nazdobenými auty a zastavují 

na významných místech, kde se společně fotografují a pronášejí se přípitky 

novomanželům. Po obřadu na úřadě se slavnost přesouvá do některých z restaurací, kde 

svatebčané jedí, pijí, tancují a předávají s přáním dary novomanželům.  

 Takovou svatbu jsem mohla zažít díky pozvání od rodiny, kde probíhal výzkum. 

Nevěsta byla neteř otce rodiny a jeho dcera Ajzirek, stejně stará jako nevěsta, šla za 

družičku. Ač Batken spadá do chudšího jihu, na svatbě to není poznat. Lidé zde šetří na 

svatbu svých dětí, mají touhu ukázat celému městu, že nepatří mezi chudé obyvatelstvo. 

Hostů na svatbě bývá okolo dvou set, a to i na menších vesnicích. Svatba trvala tři dny, dva 

dny se scházeli příbuzní, hodovali a přáli novomanželům. Vyvrcholení celé svatby nastalo 

třetí den, kdy se příbuzní a známí sešli v domě ženicha, někteří už v osm ráno, opět se 

hodovalo, diskutovalo a čekalo se na nevěstu, která se připravovala na obřad návštěvou 

kadeřníka a vizážistky. Kolem poledne nevěsta dorazila, měla na sobě šaty objednané až 

z Ukrajiny, které měly hodně krajek, volánků a bílou sukni protkanou zelenými nitěmi. Tři 

limuzíny pro svatebčany a Hummer pro novomanžele objížděly město po hliněných 

cestách, betonové jsou ve městě jen ty hlavní. Při pohledu na drahá auta, která jezdí po 

cestách plných výmolů a děr, působila celá situace poněkud komicky. Po registraci na 

úřadě novomanželé s mladými příbuznými a přáteli odjeli k nedalekému jezeru, kde byly 

opět připraveny stoly s jídlem, velké reproduktory, které vyhrávaly většinou ruskou nebo 

tureckou, méně často pak kyrgyzskou hudbu, ale také zde už nechyběl alkohol. Před 
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setměním se pak mladí přesunuli do velké restaurace plné zbylých svatebčanů. Po celou 

dobu zde svatebčané v malých skupinkách přáli novomanželům a předávali jim dary. 

Kolem třetí hodiny ráno jsme unavené odcházely domů, slavnost byla zakončena kolem 

půl páté ráno.  

 Když nám bylo oznámeno, že se budeme moci zúčastnit svatby, doufaly jsme, že se 

bude jednat o tradiční svatbu, ve které bude možnost dozvědět se něco více o kyrgyzské 

kultuře. Tato moderní svatba pro nás byla trochu zklamáním, i když zajímavou zkušeností.  

Překotná snaha zakomponovat přepychové prvky do současných skrovných podmínek 

vyznívá disharmonicky a nešetrně. Kyrgyzové tak pořádáním takových svateb nejenom 

chtějí ukázat ostatním, že jsou bohatí, ale především to, jaký význam svatbě přikládají a co 

jsou pro ni schopni obětovat.  

  

7.4. Polygamie  
 V Kyrgyzstánu se setkáváme s polygamií pouze ve formě polygynie – 

mnohoženství. V minulosti byla polygynie spíše výjimkou, muži neměli dostatek 

prostředků na zaplacení kalymu – platby za nevěstu. Za dob Sovětského svazu muž s více 

než jednou ženou mohl přijít o členství ve straně, svou prestiž a v důsledku všeho i o svou 

práci.   

 Podle trestního zákona z roku 1997 je bigamie a polygamie trestným činem. Druhé 

manželství musí být zrušeno. I přesto si někteří muži berou další manželky podle 

islámského práva, které omezuje počet manželek na maximální počet čtyři. V praxi se tyto 

svazky dále uzavírají (kvůli ekonomické situaci už ne tak ve velkém počtu) a většinou 

nedochází k právním postihům, jen jim zákon nepřiznává žádný právní význam. Tudíž muž 

a další žena, kteří žijí spolu, nejsou považováni za manžely a nedědí po sobě navzájem. 

Děti, narozené v takových svazcích jsou považovány za nemanželské a nesou jméno 

matky. I když děti mají právo na výživné od svého biologického otce, zákon jim 

nezajišťuje dědická práva po smrti otce.
89

 

 V současné době je mnohoženství také jevem spíše ojedinělým, opět kvůli 

finančním možnostem ženicha, ale vyskytuje se například ve vysokých politických 
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kruzích. Starosta města Batken má ženy dvě, bývalý prezident Bakijev má manželky 

dokonce tři. S mnohoženstvím se obecně lze setkat spíše na jihu země. 

 Výzkumnice během svého pobytu nepotkaly rodinu, kde by bylo více manželek. 

Setkaly se ale se ženou, jejíž sestra byla v takovém manželství. „Moje sestra se vdala ještě 

dříve než já. Vdávala se z lásky, oba se měli rádi. Během prvních pěti let mu sestra dala tři 

krásné dcery, ale její muž chtěl syna, aby jeho rod mohl pokračovat. Tak si našel druhou 

manželku, která mu měla zaručit syna. Druhá žena mu však porodila dvě dcery, a krátce na 

to se mojí sestře narodil konečně vytoužený syn. Žije teď s oběma ženami, každá má svůj 

dům.“ 

 V tomto případě se ukázalo, že vzít si druhou ženu bylo zbytečné. Syna, kvůli 

kterému si muž druhou ženu vzal, mu nakonec porodila první manželka. Otázkou také je, 

jestli by syn, který by se narodil druhé manželce, získal otcovo jméno. Lidé často věří, že 

pokud jsou oddáni podle muslimského práva, které tyto svazky schvaluje a za účasti 

islámských úředníků, je svazek legální. Stejně tak zvykové právo mnohoženství povoluje. 

Manželé tak mnohdy zůstávají v nevědomosti o jejich skutečném právním postavení až do 

doby, dokud nenastane například manželský spor nebo smrt jednoho z manželů, které se 

musí řešit platnými zákony země.   
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8. Životní úroveň po rozpadu SSSR 

  

 V roce 1991, kdy se rozpadl Sovětský svaz, došlo v Kyrgyzstánu k velkým 

změnám. Rozpad Sovětského svazu však vedl v Kyrgyzstánu k ekonomické krizi, k poklesu 

úrovně ve zdravotnictví, školství a vzdělávacích službách. Kyrgyzstán přijal politické a 

ekonomické reformy dříve, než ostatní země ve Střední Asii. I přes počáteční politickou 

svobodu a ekonomickou liberalizaci zůstal Kyrgyzstán chudou zemí s vysokými dluhy. 

Téměř polovina obyvatel žije pod oficiální hranicí chudoby a tisíce lidí emigrovalo do 

Ruska kvůli nedostatku pracovních příležitostí. Chudoba a korupce vede k rostoucí 

nespokojenosti obyvatel v celé zemi. 
90

 

8.1. Index lidského rozvoje 

 Kvalitu lidského života nelze změřit pouze příjmy, a proto byl vyvinut index 

lidského rozvoje (human development index-HDI), který není zaměřen pouze na 

hospodářské příjmy. HDI byl vyvinut v roce 1990 a stal se součástí každoroční Zprávy o 

lidském rozvoji, která je vydávána pod záštitou UNDP (United Nations Development 

Programme). 

 Tento ukazatel je vypočítáván na základě tří kategorií faktorů: lidského zdraví, 

úrovně vzdělanosti a hmotné životní úrovně. Vychází z údajů týkajících se průměrné 

očekávané délky života při narození, gramotnosti, podílu populace z příslušné věkové 

skupiny navštěvující školy prvního, druhého a třetího stupně a také dat o hrubém domácím 

produktu na osobu v dolarech, který je přepočítáván na paritu kupní síly.  

 Index stanovuje minimum a maximum pro každou složku a nabývá hodnot mezi 0-

1, přičemž hodnota blízká číslu jedna je přičleněna nejvyspělejšímu státu. Na základě 

hodnoty indexu lze rozdělit státy do tří skupin:  

 státy s vysokou úrovní lidského rozvoje (HDI >= 0,8) 

 státy se střední úrovní lidského rozvoje (HDI =0,5 – 0,799) 

 státy s nízkou úrovní lidského rozvoje (HDI<0,5). 
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8.1.1. Index lidského rozvoje v Kyrgyzstánu 

 

Graf 6. Index lidského rozvoje v Kyrgyzstánu 
91

 

 

 Modře označená linka reprezentující Evropu a Střední Asii je tvořena 28 bývalými 

socialistickými státy, které prošly politickou a ekonomickou transformací v rozmezí let 

1989 – 1991, stejně jako Kypr a Turecko.
92

 

 Jak lze vyčíst z grafu, Kyrgyzstán nedosahuje úrovně bývalých socialistických 

zemí, dokonce je téměř o 0,15 bodu pozadu. V polovině devadesátých let, kdy se v 

Kyrgyzstánu začal tento index měřit, byl jeho index lehce nad úrovní států se středním 

indexem rozvoje, ale ve světovém měřítku zaostával. To se v současné době nezměnilo, 

avšak nyní je Kyrgyzstán těsně pod hranicí úrovně států se středním indexem rozvoje.  
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 Naměřená hodnota za rok 2011 pro Kyrgyzstán činí 0,615 bodu, což je mírné 

zlepšení oproti rokům 2008, 2009, 2010, kdy byla naměřena stejná hodnota 0,611 bodu. 

Kyrgyzstán se tak dostává na 126. příčku ze 187 zemí se srovnávatelnými daty.  

8.2. Zdravotnictví 

 Zdravotnictví po získání nezávislosti spíše utrpělo. Kyrgyzstán se dodnes potýká 

s problémy, které vznikly po rozpadu Sovětského svazu, tedy z odchodu odborníků, problémy 

s privatizací a nízké finance v tomto odvětví. 

 Článek „Health systems and maternal and child survival in Central Asian 

Republics“ z roku 2000 popisuje zdravotnický systém v zemích Střední Asie po rozpadu 

Sovětského svazu.   

 „Kyrgyzstán zdědil sovětský systém bezplatné univerzální zdravotní péče, kterou 

zajišťuje obecně dostatečný počet lékařů, sester a dalších pomocných povolání stejně jako 

síť lékařských klinik a nemocnic pro zajištění potřeb svých přibližně 4,7 miliónu občanů. 

Od roku 1991 občané dostávali nedostatečnou lékařskou péči, protože zdravotnický 

personál nebyl vždy dobře vyškolen. Léčiva, zdravotnický materiál a vybavení jsou 

nedostatečné a vybavení je obecně nedostatečné a nehygienické. Stejně jako ostatní 

středoasijské státy, Kyrgyzstán pokračoval v sovětské praxi státních podniků, které mají 

vlastní kliniky a nemocnice. S rozpadem Sovětského svazu Kyrgyzové přišli o právo na 

bezplatné ošetření v nemocnicích bývalých sovětských republik, takže nemají k dispozici 

mnoho typů speciální léčby, protože je Sovětský svaz rozdělil mezi sousední státy.  

 Kyrgyzstán nevyrábí žádné vlastní vakcíny a také téměř žádné léky nebo jiná léčiva. 

Dostupnost léků je vyšší v urbánních oblastech než v rurálních, ale položky jako jsou 

antihistaminika, inzulín, antiseptika a vakcíny jsou velmi vzácné a drahé všude. Z důvodu 

nedostatku očkovacích látek se zvyšuje možnost propuknutí chorob jako je záškrt a 

spalničky. Běžným zvykem v nemocnicích v Kyrgyzstánu a ostatních středoasijských 

republikách je požadovat po pacientech zajištění si svých vlastních léků potřebných na 

operaci či jiné procedury. Protože jediné léky, které lze koupit jsou ty z lékáren umístěných 

na místních veřejných bazarech, jejich kvalita je diskutabilní. Počet náhodných otrav 

způsobených špatným užitím léků se dramaticky zvýšil.“ 
93
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 Situace ve zdravotnictví se začala zlepšovat až ve druhé polovině devadesátých let 

dvacátého století. V roce 1996 byl přijat národní systém základní zdravotní péče – program 

Manas
94

, který restrukturalizoval zděděný sovětský zdravotnický systém, díky němu 

dochází k rekvalifikaci zdravotnického personálu. V roce 1997 bylo zavedeno povinné 

zdravotní pojištění. 

Počátkem nového tisíciletí se však snížily veřejné výdaje na zdravotnictví a poměr počtu 

obyvatel k počtu lékařů se podstatně zvýšil – 296 osob na lékaře v roce 1996 na 355 osob 

na lékaře v roce 2001.
95

 

 

8.2.1. Naděje na dožití 

 Naděje dožití při narození je hypotetický údaj, který říká, kolika let by se člověk 

určitého věku dožil, pokud by úroveň a struktura úmrtnosti zůstala stejná jako v daném 

roce. V Kyrgyzstánu je taková délka stanovena na 67,7 let, tímto indikátorem spadá mezi 

státy s nízkou úrovní rozvoje. Pro střední úroveň je pro rok 2011 stanovena hranice 69,7 

let. Podobné hodnoty má také Laos, Salomonovy ostrovy, Uzbekistán a Tádžikistán. 

V Kyrgyzstánu tato hodnota pořád roste, v roce 1980 byla naděje na dožití pouhých 63,1 

let. Nicméně ve srovnání se světovými hodnotami patří k méně rozvinutým zemím.  
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   Graf 7. Naděje na dožití - muži -1950-2005                             Graf 8. Naděje na dožití - ženy- 1950-2005
96 

 

 V grafu je průběh křivky naděje na dožití u mužů i u žen je v čase přibližně stejný. 

Jediným rozdílem jsou hodnoty na ose ypsilon, které značí dosažený věk. Ženy se tradičně 

dožívají vyššího věku.  

 Dožití se vysokého věku je v Kyrgyzstánu bráno za raritu. Výzkumníkům bylo 

během bádání představeno s velkou důležitosti několik žen, kterým bylo 75 let a více. 

Hostitelská rodina předpokládala, že výzkumníci budou udiveni vysokým věkem a 

vzhledem žen, ačkoliv pro nedostatečnou lékařskou péči v životě měly tyto ženy značně 

poškozený chrup a strhanou tvář plnou vrásek. Ženy v tomto věku vypadaly mnohem 

starší, než v západních zemích. V České republice, kde je průměrná doba dožití pro rok 

2009 na 77,7 let a kde lidé měli přístup ke zdravotnické a kosmetické péči, je tak situace 

odlišná.  

 V hostitelské rodině paní domu položila hned po příjezdu výzkumníkům otázku, na 

kolik odhadují její věk. Záleželo jí na tom, aby jí byl odhadnut nižší věk nebo alespoň 

stejný, jako je ve skutečnosti. I když badatelé uhádli správný věk (především díky znalosti 

věku dětí a věku, kdy ženy tehdy přicházely do jiného stavu), měla hostitelka potřebu svůj 

vzhled ospravedlnit především těžkým náročným životem, který v Evropě není znám. 

Zajímavostí bylo, že se paní Zumrat celý svůj život živila jako účetní a pracovala 

v kanceláři. Péči o domácnost však měla podstatně složitější než její vrstevnice v Evropě 
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(nedostatečné vybavení domácnosti elektrospotřebiči, nutnost pečení chleba v peci 

roztápěné dřevem). 

  

8.2.2. Kojenecká úmrtnost 

 Dětská úmrtnost je údaj vyjadřující pravděpodobnost úmrtí mezi narozením a pěti 

lety na tisíc živě narozených dětí. V Kyrgyzstánu dle nejaktuálnějších dat z roku 2009 

dětská úmrtnost dosahuje hodnoty 37. Podobný výsledek má Maroko, Solomonovy ostrovy 

a Indonésie. Dětská úmrtnost je v Kyrgyzstánu velký problém, i když v této oblasti došlo 

k obrovskému pokroku. V roce 1980 dosahovala dětská úmrtnost čísla 109. To znamená, 

že více než každé desáté dítě umřelo během pěti let svého života. V dřívějších letech, kdy 

se tento ukazatel neměřil (tzn. před rokem 1980) mohla být v Kyrgyzstánu dětská úmrtnost 

ještě větší. Umut Ajdarova, narozena roku 1932, je matka osmi dětí, žádné z nich netrpělo 

žádnou nemocí, ani nezemřelo. Vysokou dětskou úmrtnost za sovětských dob si vysvětluje 

takto: „Dříve jsme měly pouze 60 dní mateřské dovolené. Pro celý náš kolchoz zde byla 

pouze jedna zdravotní sestra jménem Mingsuluu. Ženy rodily ve svých domech a někdy i na 

tabákových polích. Hodně novorozeňat tak onemocněla nebo zemřela. Kojenecká úmrtnost 

byla tehdy velmi vysoká. Ženino zdraví oslaboval také hladomor a těžká práce na 

tabákových polích. V důsledku vysoké dětské úmrtnosti se stala mezi vesničany oblíbena 

jména jako Turdubek a Satybaldy, která symbolizovala sílu. 

 V roce 1968, když jsem porodila osmé dítě, byly přímo před naším domem ukradeny 

dečky z kolébky mého dítěte. Netrápila jsem se jejich hledáním, protože jsem věděla, že je 

ukradl někdo, kdo nemá děti, věříc, že moje dečky jim pomůžou děti konečně mít. V naší 

vesnici totiž každý věděl, že žádné z mých dětí nebylo vážně nemocné nebo neumřelo. Také 

všech osm dětí mé starší sestry Salymy bylo zdravých.“
97

  

 První porodnice v Kyrgyzstánu byla založena až za vlády Sovětského svazu v roce 

1925, a to v hlavním městě. Do roku 1991 se jejich počet zvýšil na šest po celé republice.
98

 

Ženy ale rodí i v běžných nemocnicích.  
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Při výzkumu v Batkenské oblasti se výzkumnice setkaly s mnoha staršími ženami, které 

přišly o jedno nebo dokonce o více dětí. Výjimkou spíš byly ženy, které o žádné dítě 

nepřišly nebo nepotratily. Výzkum probíhal v rodině se dvěma již dospělými dětmi, které 

ještě ale studovaly. Matka rodiny výzkumníkům představila rodinu: „Jmenuji se Zumrat, 

toto je můj manžel Ulukbek. Máme dvě děti, Ajzirek a Čenebeka, oba studují na vysoké 

škole. Děti bychom měly tři, ale první nám brzy po narození zemřelo.“  

 Samozřejmost, se kterou Zumrat sdělila výzkumníkům ztrátu svého dítěte, byla 

překvapující. Podobně se chovaly i ostatní ženy, které měly stejnou zkušenost. Nejspíš za 

tím stál fakt, že za sovětských dob nebyla ztráta dítěte tak velkou výjimkou jako v jiných, 

vyspělejších zemích.  

 

 

Graf 9. Míra dětské úmrtnosti v Kyrgyzstánu v letech 1980-2007 
99

 

 

 Nejkritičtějším obdobím dětské úmrtnosti byla doba po rozpadu Sovětského svazu. 

Jak je možné vyčíst z grafu, mezi lety 1990 a 1995 dětská úmrtnost skokově vzrostla. 

Situaci lze přičíst odlivu zkušených ruských doktorů a také měnícímu se zdravotnickému 

systému. Se skokovým nárůstem dětské úmrtnosti v první polovině devadesátých let se 
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potýkaly všechny středoasijské republiky, v ostatních bývalých sovětských republikách 

však došlo k jejímu minimálnímu nárůstu.  

  Po roce 1995, kdy zdravotnictví prošlo různými reformami, se stav kojenecké 

úmrtnosti začal snižovat. V současné době lze ale pozorovat vyšší hodnoty, než naměřené 

v roce 1995. Vysvětlení podává společná zpráva z června roku 2011 vydaná Světovou 

bankou a organizací UNICEF říká, že se oproti minulosti zvýšil počet dětí v Kyrgyzstánu, 

které přežívají, avšak jedno z pěti dětí mladších pěti let umítá stále umírá na podvýživu. 

Zpráva dále uvádí, že podvýživa je hlavní příčinou smrti matek a dětí. Pouze jedno dítě ze 

tří je výhradně kojeno od narození do šesti měsíců věku. Zlepšení propagace a rozšíření 

rozsahu informovanosti o kojení umožní zachránit dětské životy a sníží se tak nemocnost 

mezi dětmi. Zpráva rovněž poukazuje na potřebu podávat dětem ve věku do dvou let 

mikroelementy, potřebují více vitamínů a minerálů. Pokud by všechny děti dostávaly jako 

doplněk stravy stopové prvky, zcela jistě by se chudokrevnost snížila o dvacet procent. Je 

třeba, aby se vitamíny a minerály staly cenově dostupnějšími pro těhotné ženy. Okolo 60 

% těhotných žen dostává prostřednictvím prenatálních asistenčních služeb železo a 

doplňky stravy s kyselinou listovou. Pokud by se ženám dostávalo vyvážených 

proteinových doplňků stravy, podle odhadů by se snížila kojenecká úmrtnost způsobená 

podvýživou o 17 %. 
100

 

8.3. Školství  

 I sektor školství má po získání nezávislosti velké problémy. I když v poslední době 

došlo k nárůstu počtu studentů vysokých škol, vyšší počet kvalifikovaných odborníků tím 

není zaručen, a to především kvůli rozsáhlému úplatkářství ve většině univerzit i středních 

školách v zemi. V tomto odvětví jsou další problémy způsobené rovněž nízkým 

financováním jak ze strany státu, tak i ze strany rodičů, kteří svým dětem neposkytují další 

mimoškolní vzdělávání.  
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 Předpokládaná délka školní docházky odpovídá očekávanému počtu let vzdělávání 

v průběhu celého života a její výpočet se provádí prostřednictvím sčítání měr účasti na 

vzdělávání za jednotlivé roky pro všechny věkové skupiny
101

 

 Podle organizace UNESCO
102

 je v Kyrgyzstánu předpokládána doba školní 

docházky 12,5 let a tím spadá mezi země se střední úrovní lidského rozvoje. Na prvním 

místě je Austrálie, Nový Zéland, Irsko a Island s 18 lety, na poledních místech jsou státy 

subsaharské Afriky s délkou mezi dvěma až pěti lety. Česká republika s 15,6 lety patří 

mezi státy s vysokou úrovní lidského rozvoje.  

 Ve většině zemí je možné pozorovat růst doby, kterou děti ve školách stráví, u 

všech středoasijských zemí, kromě Kazachstánu, je situace jiná. V 80. letech Kyrgyzstán 

dosáhl hodnoty 12,7, pár míst za Českou republiku s 13,1 lety, což ho řadilo do států 

s vysokou úrovní lidského rozvoje. Francie byla dokonce o jedno místo pod Kyrgyzstánem 

s 12,6 lety průměrné školní docházky. Mezi léty 1990 a 2000 se hodnota pro Kyrgyzstán 

značně snížila, v roce 1995 dokonce na 10,4. Od roku 2005 se ale hodnota pohybuje okolo 

12,5, došlo tedy k nárůstu doby předpokládané školní docházky ve srovnání s počátkem 

90. let, ale samostatný Kyrgyzstán nedosáhl na hodnotu, které dosahoval v 80. letech, kdy 

byl součást Sovětského svazu.  

8.3.1. Systém školství po roce 1991  

 Gleen E. Curtis v roce 1996 popisuje ve studii o Kyrgyzstánu systém školství a 

změny od rozpadu Sovětského svazu. Existuje rozdíl ve školní docházce mezi 

venkovskými a městskými oblastmi nebo i mezi provincemi, protože vysokoškolské 

vzdělání je k dispozici městské a bohatší části populace. 37 % procent žáků základního 

vzdělávání musí navíc navštěvovat školu ve dvojitých nebo trojitých směnách kvůli 

nedostatku škol, výstavba nových zařízení pokulhává za registrovaným plánem. 

 V souladu se zákonem z roku 1992 děti nastupují do školy ve věku šesti let a musí 

splnit povinnou školní docházku do 9. třídy. Žáci, kteří ji dokončí, mohou pokračovat 

v sekundárním vzdělávání buď ve specializovaném přípravném kurzu na vysokou školu 

nebo v technickém či odborném programu.  
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 V roce 1992 bylo ve všeobecném vzdělávání zapsáno na 960 tisíc studentů, 42 tisíc 

ve specializovaných sekundárních programech, 49 tisíc v učebních obrech a 58 tisíc 

v institucích vyššího vzdělání. V tomto roce bylo v provozu okolo 1800 škol. Uvedený rok 

měl Kyrgyzstán 65 tisíc učitelů, ale přibližně 8 tisíc jich samo odstoupilo kvůli nízkým 

platům a pracovnímu zatížení, které vyžadovalo pro mnohé dvojité směny. Snížit stavy 

učitelů v Kyrgyzstánu emigrace také napomohla.
103

 

 Organizace UNICEF
104

 poukazuje také na nedostatek předškolních aktivit pro malé 

děti. Pouhých 11 procent dětí má přístup k zařízením jako jsou mateřské školky 

v porovnání s 35 procenty v roce 1990, tedy před pádem Sovětského svazu.
 105

 Děti mohly 

navštěvovat tyto instituce od věku jednoho roku až do doby nastoupení povinné školní 

docházky. Systém mateřských školek zajišťoval vynikající přípravu pro vstup do školy. 

Masová privatizace a odprodání budov školek ze strany státu do rukou soukromníků vedly 

v Kyrgyzstánu k velkému snížení počtu mateřských škol z 16 976 v roce 1990 na 449 

v roce 1996. Navíc se mnohé mateřské školky staly soukromými a nebyly schopné nebo 

ochotné zajistit předškolní vzdělávací programy.
106

   

 Mnoho dětí také doma nemá žádné knihy a také chybí vzájemná interakce mezi rodiči a 

dětmi, která je způsobená u rodičů nedostatkem znalostí a dovedností pro zvýšení 

inteligenčního, kognitivního emocionálního a fyzického vývoje u svých dětí. 
107

 

  

 V roce 2006 shrnuje David C. King ve své knize Kyrgyzstán situaci školství. 

„Kyrgyzský školní systém utrpěl rozpadem Sovětského svazu. Nejenom, že Kyrgyzstán 

přišel o finanční prostředky, ale také mnoho pedagogů byli Rusové, kteří odešli téměř 

ihned do své vlasti. Školní docházka je povinná až do věku 16 let a je zdarma, i když se 

očekávají různé příspěvky od rodin.   
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 Vzdělání pro dívky nad rámec základního stupně utrpělo nejvíce. Během sovětských 

dob dívky tvořily více jak polovinu studentů středních a vysokých škol, ale po té, co 

Kyrgyzstán získal nezávislost, se tento počet snižuje. Petr Kokaisl v knize Manželství a 

rodina obyvatel Kavkazu a Střední Asie
108

 s názorem, že je ve studiu na univerzitách 

zastoupeno méně dívek než chlapců, nesouhlasí. Tvrdí, že vyšší vzdělání je dostupnější pro 

dívky, a převahu počtu dívek nad chlapci ve studiu na univerzitách lze vidět především na 

venkově. Tam totiž rodiče předávají nejstaršímu synovi hospodářství a snaží se proto 

udržet syna doma.  

 Jedním ze světlých bodů ve sféře vzdělávání je zvyšování počtu institucí s vyšším 

vzděláním. Množství vysokých škola a institutů pokročilého vzdělávání se od roku 1991 

ztrojnásobil, zejména díky zahraničním institucím jako například Turecká univerzita 

v Biškeku nebo Americká univerzita tamtéž.“
109

 

 

 Situace v počtu učitelů 20 let po pádu Sovětského svazu není nijak pozitivní. 

V roce 2010 je, dle tiskové mluvčí ministerstva školství, zaměstnáno na 72 tisíc učitelů, 

nicméně jich pořád chybí 3 tisíce. Stav učitelů se snaží ministerstvo změnit národním 

programem, kterým se snaží přilákat mladé učitele.
110

  

 Zprávy vytvořené nestátní neziskovou organizací Krizová skupina z roku 2011 o 

počtu zaměstnanců v oblasti vzdělávání ukazují velký odliv a úbytek lidských zdrojů. Tyto 

nedostatky se v budoucnu budou pravděpodobně zhoršovat. Sovětsky vyškolený učitelský 

sbor brzy nebude k dispozici. Odhady hovoří o příštích pěti až deseti letech. 

V Kyrgyzstánu jsou téměř z poloviny učitelé důchodci. Úředník v Biškeku říká: „Někteří 

z našich učitelek jsou staré tak, že mohou být svým žákům babičkami či dokonce 

prababičkami.“  

 I samotný národní program, který nabízí registrační a roční bonus novým mladým 

učitelům, se nesetkal s velkým efektem. V průzkumu vytvořeného krizovou skupinou 

polovina účastníků připustila, že by opustila práci hned po obdržení poslední splátky 
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ročního bonusu a tři z dotázaných by byli tak zoufalí, že by odešli ihned, aniž by čekali na 

peníze a odešli by pouze s registračním příspěvkem.
111

 

  

8.3.2. Korupce ve školství 

 Díky nízkým platům a náročným podmínkám ve školství dochází často v této 

oblasti ke korupci. Při výzkumu, který se konal v době závěrečných zkoušek na základních 

a středních školách, ale také zkoušek na konci semestru na univerzitách, výzkumnice přišly 

do kontaktu s mnoha studenty, kteří se měli připravovat na tyto zkoušky. Překvapením 

bylo, že většina studentů se na tyto zkoušky neučila, místo toho spíše sháněli informace, 

kolik která zkouška bude stát.  

 Při výzkumu v Bateknu proběhla návštěva u Maksata Dujšejeva, narozeného roku 

1982. Pracuje v neziskové organizaci Fond za mezinárodní toleranci. Pracoval i čtyři roky 

v České republice, odkud si dovezl na tamní poměry celkem dost peněz, vlastní jedno 

z luxusnějších aut a jeho dům je bohatě vyzdoben. Po návratu do Batkenu se oženil, jeho 

žena dálkově studovala čtvrtým rokem pedagogickou fakultu. Výzkumnice zajímalo, jak se 

připravuje na zkoušky, které probíhají na konci semestru, když se ještě stará o dům, 

přilehlé malé hospodářství a Maksatovy rodiče. Se samozřejmostí odpověděla, že Maksat 

ty zkoušky zaplatí, že do té školy ani nechodí, průměrně tak dvakrát ročně pouze na 

zkoušky.  

 Čenebek Rachymov, dvaadvacetiletý syn rodiny, kde probíhal výzkum, se zabývá 

dlouhodobě boxem. Jeho otec, ředitel sportovní školy ho v tom podporuje, připravují se 

spolu na různé šampionáty konající se po celé zemi i v zemích sousedních, jako je 

Uzbekistán nebo Tádžikistán. Po celou dobu výzkumu, který probíhal v červnu a červenci 

roku 2011, byl celé dny doma a po večerech trénoval. Je zapsán na ekonomické fakultě 

v hlavním městě, kde mu zbývá dokončit poslední ročník. Po ukončení školy a možné 

sportovní kariéry by chtěl pracovat u celní policie. Výzkumnice s ním provedly interview o 

jeho běžném dni. Vyšlo najevo, že v univerzitě v Biškeku nebyl už od února, i když se 

jednalo o denní studium, protože doma, na jihu v Batkeně, má lepší podmínky pro trénink. 

Č: „Můj trenér se domluvil s lidmi na univerzitě, takže doma mohu být už od února.“ 
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Výzkumnice: „ A to jsi tedy nechodil na přednášky celý semestr?“ Č:„Ne, byl jsem tady a 

trénoval jsem.“ Výzkumnice:„ A jak zvládneš udělat zkoušky, které tě teď, na konci 

semestru čekají?“ Č:„Dobře se učím, já je zvládnu.“  

Je tedy možné, že se Čenebek na zkoušky naučí, aniž by se celý semestr připravoval a 

účastnil se univerzitního dění. Stejně tak je ale možné, že dostane od rodičů peníze, které 

předá učitelům, a zkoušky budou vyřešeny tímto způsobem. Rodiče jsou ohledně 

studentských úspěchů spíše hrdí na devatenáctiletou dceru Ajzirek, která studuje prvním 

rokem univerzitu na Kyrgyzsko-ruské slovanské univerzitě na lékařské fakultě. Otec se 

k úplatkům ve školství vyjádřil takto:„Korupce je všude, je to špatné. Jediným místem, kde 

se úplatky neakceptují, je slovanská univerzita. Tam chodí pilní studenti a všichni se na 

zkoušky učí.“ Otec tedy o studium svého syna nepovažuje za tak prestižní, spíš vidí jeho 

budoucnost ve sportu, se kterým mu hodně pomáhá.  

 

 Ač je v Kyrgyzstánu zavedené bezplatné školství, ve skutečnosti se předpokládají 

určité výdaje jak na zkoušky, tak na jiné organizační záležitosti. Jistá studentka střední 

školy z Batkenu popisuje situaci takto:„Ještě nevím, jestli půjdu na univerzitu. Chtěla 

bych, ale rodiče mají peníze pouze pro jedno dítě, aby mohlo jít na vysokou školu, a to 

bude bratr. Protože ten jim pak doma zůstane. Já se vdám, přestěhuju se k rodině mého 

manžela a oni nic z toho, kdybych vystudovala vysokou školu, mít nebudou.“  

 Tento osud postihuje více dívek. Rodiče se musí rozhodnout, které dítě budou na 

vysoké škole podporovat, protože jejich finanční situace jim nedovolí pomoci všem svým 

dětem. V Kyrgyzstánu je dodnes silně zabudována patrilokalita – žena se po sňatku stěhuje 

do domu manžela, u nejmladšího syna tak do domu jeho rodičů. Zpravidla totiž nejmladší 

syn zůstává s rodiči ve stejném domě, kam si přivede nevěstu a společně se o celou rodinu 

starají. Rodiče tak volí syna, pokud jde o studium na vysoké škole, protože zůstane u nich 

doma a s vyšším vzděláním bude mít i větší možnost pracovního uplatnění, tedy získání i 

většího platu pro celou rodinu.  

 Studentka jiné střední školy Begimai, mimo jiné také jako dobrovolník 

spoluorganizuje projekty neziskové organizace Fond za mezinárodní toleranci v jižním 

Kyrgyzstánu. Při setkání s výzkumníky v organizaci došlo na rozhovor o školství. Začala 

badatelům vypočítávat, kolik každá závěrečná zkouška stojí. Ceny se pohybovaly od 500 

do 1000 somů (přibližně 10-20 dolarů), podle náročnosti zkoušky. 
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 Sulajaka Arpačiejva narozena roku 1951 z vesnice Džeti-Oguz studovala 

v pedagogickém institutu v Karakolu. Vzpomíná na studentská léta a také se neubrání 

srovnání se současnou dobou:„Během let na univerzitě jsme se chodili bavit do kina, 

podívat se na filmy. Ale mohli jsme jít jenom po zkouškovém období, protože jsme si 

nemohli dovolit utratit mnoho peněz, byli jsme sami a naši rodiče nebyli schopni nás 

finančně podporovat. Když byl Sovětský svaz, nebyli tu žádní bohatí lidé. Všichni si tenkrát 

byli rovni. Kdyby měl někdo druhé auto, musel by vysvětlovat, kde na něj vzal peníze. Ti, 

kteří utráceli víc peněz, než ostatní, byli chyceni a zavřeni do vězení. Později jsem obdržela 

Leninovo stipendium, které činilo 90 rublů. Pořád jsme ale nemohli chodit do restaurací, 

pouze při zvláštních příležitostech. Jedli jsme v jídelnách. Všechno jsme si tehdy dělali 

sami. Teď ale studenti získávají dobré známky na univerzitách tím, že uplácí, ne však 

pilným studováním. Když jsme byli na univerzitě my, žádné podplácení neexistovalo. Nyní 

vzdělávání ztratilo svoji kvalitu, kterou mívalo. Ačkoli městské školy nabízí jakýsi druh 

vzdělání, vesnické školy poskytují pouze nízkou úroveň vzdělání – téměř žádné – protože na 

venkově je nedostatek učitelů.“
112

 

 Sulajaka tedy upřednostňuje nastavení pravidel během vlády Sovětského svazu, než 

současnou situaci. V oblasti školství bylo sovětské normy vskutku efektivnější. Nyní je 

nedostatek učitelů po celé zemi, roste poptávka po těch, kteří získali vzdělání ještě před 

rokem 1991 a tím je částečně zaručena kvalita pedagoga. Také došlo ke snížení platů, takže 

pedagogové, i kdyby poctivě vystudovali, radši volí k pracovnímu uplatnění jiný obor.  

 

 Rus Akram Valiev se narodil v roce 1913. Do Střední Asie se přestěhoval, aby 

unikl zatčení. V Uzbekistánu vystudoval vysokou školu, poté nastoupil do války, kde se 

zúčastnil bitvy při obléhání Stalingradu. Byl zraněn a z armády propuštěn jako invalida. 

V roce 1943 se dostal do Kyrgyzstánu, usadil se ve městě Oš, kde až do toku 1973 

vyučoval v pedagogickém institutu.  

Na rozdíl od Sulajaky vypovídá, že úplatky ve školství byly i za dob Sovětského svazu. „ 

Ve školském systému bylo úplatkářství odjakživa. Myslím, že to nikdy nezastaví. Jednou, 

když jsem ještě učil, přišel za mnou student a nabídl mi peníze. Požádal mě, abych mu 
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pomohl s maturitní zkouškou. Řekl jsem mu, aby si vzal své peníze zpět a že mu pomohu 

zdarma. Od studentů jsem nebral peníze. Ale občas, když dojíždějící studenti přišli dolů 

z hor, přinesli s sebou kumys, ajran a kajmak
113

 a dali mi to, protože podle muslimského 

práva student musí poděkovat svému učiteli. Můj otec byl mulláh a vyučoval namázu, také 

dostával dárky. Ale já nikdy své studenty nenutil, aby mi něco nosili.  

V Kyrgyzstánu byl nedostatek vyučovacích materiálů a prostředků. Bylo pro mě těžké 

začínat. Musel jsem používat ruskojazyčné materiály a přeložit je do Kyrgyzštiny.“
114

 

 

 Korupce v Kyrgyzstánu také způsobila nedostatek učebnic pro školáky. V současné 

době má méně než 40 procent žáků svoji učebnici kvůli vládní korupci. V roce 2006 

tehdejší prezident Bakijev zrušil schéma pronajímání učebnic s tím, že je neefektivní. 

Státní zakázku na vydávání učebnic v hodnotě dvou miliónu dolarů získala soukromá firma 

s úzkými vazbami na prezidentova mladšího syna Maxima Bakijeva. Společnost pak 

zvýšila ceny učebnic o 40 procent, inkasovala některé z přidělených finančních prostředků 

a zbytek zbytek pro svůj vlastní kapitál. Dočasná prezidentka, která nastupovala po 

Bakijevovi, Rosa Otunbajeva, v důsledku toho říká: „Máme jednu učebnici pro deset 

studentů, nikdo nemůže pomýšlet na jakékoliv vzdělání.“
115

 

 

 Tisková agentura AKI uvedla v únoru 2010 zprávu o zavedení jednotného 

školského systému vedoucího k odstranění korupčních praktik na středních a vysokých 

školách a také zajištění nezávislého systému zkoušek. „Projekt bude sloužit jako účinný 

nástroj v boji proti korupci v rámci školství. Podpoří denní aktualizaci a shromažďování 

informací o výsledcích vysokoškolských studentů a zajistí, že formativní hodnocení bude 

konzistentnější a otevřenější.“ Říká náměstek ministryně školství Boris Kubajev. „Projekt 

nabídne následující možnosti každé univerzitě: jednotný elektronický systém hodnocení 

studentů (elektronické transkripce, elektronický plán výuky, plán zkoušek, testů atd.), 
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otevřené a uzavřené statistiky, elektronickou knihovnu, zásoby přednášek, praktických a 

laboratorních hodin na elektronickém nosiči a elektronický zkouškový systém. Daný 

projekt umožní studentům podstoupit různé standardizované testy online, pravidelně 

kontrolovat výsledky, včas získávat informace o vzdělávacích programech v zahraničí a 

pravidelně kontrolovat informace o trhu práce. Univerzitní profesoři budou moci umístit 

své úkoly, materiály na internetové stránky, účastnit se hodnocení vysokoškolských učitelů, 

včas získávat informace o odborných perspektivách rozvoje včetně výzkumných grantů, 

stáří v zahraničí a podobně. Daný projekt má rovněž za cíl nahradit korespondenční formu 

studia za možnost distanční formu vzdělávání.“
116

 

 K zavedení elektronického systému ve školství by však byla potřeba zajištění 

počítačové gramotnosti pro všechny žáky. V batkenské oblasti se výzkumnice nesetkaly 

s četným používáním počítačů. Rodina, ve které výzkum probíhal, vlastnila jeden počítač, 

který byl ale téměř celou dobu výzkumu uschován a nepoužíván. Výzkumnicím byl ukázán 

teprve v momentě, když měla rodina zájem na získání fotek, které byly během výzkumu 

pořízeny. Počítač neměl internetové připojení, sloužil tak pouze k ukládání souborů. Ani 

děti z rodiny, studenti na vysokých školách, počítač ke vzdělávání nevyužívaly. 

Devatenáctiletá studentka 1. ročníku medicíny se chtěla podívat na fotky vyfocené 

výzkumnicemi a musela se jich zeptat, jak se počítač vůbec zapíná. Překvapením bylo, že 

většina mladých lidí v Batkenu využívala internet v mobilním telefonu, nejčastěji ke 

kontrole aktualizací stavů svých přátel na www.mail.ru, obdobu komunikační sítě google 

plus či facebooku, avšak internet na počítači nepoužíval téměř nikdo z oslovených 

studentů, převážně proto, že ho ani nevlastnili. V Batkenu jsou tři místa, kde lze využívat 

za poplatek internet. Badatelky však nenarazily na nikoho, kdo by zvládal rychlé psaní na 

klávesnici či dokonce ovládal psaní všemi deseti prsty. Je tedy otázkou, jestli zavádět 

elektronické zařízení do škol, když na mnoha místech Kyrgyzstánu není počítač běžnou 

součásti ani domácností ani univerzit.  

 

 Představitelé Kyrgyzstánu rádi opakují sovětské rčení: „Děti jsou naše 

budoucnost.“ Budoucnost však vypadá bezútěšně. Jeden zahraniční dárce dokonce říká, že 

nedávné výsledky testů ukázaly, že „čím déle ve škole žák zůstane, tím horším se stane“.  
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 Podle mezinárodního hodnocení v roce 2009, 83% studentů v Kyrgyzstánu bylo 

pod minimálními mezinárodními standarty ve čtení, 86% v matematice a 82% ve vědě. 

Mnozí experti tvrdí, že oficiální čísla hlásající vysokou míru gramotnosti již nejsou 

podporovány skutečnou situací v zemi.  

 Znalci také tvrdí, že Kyrgyzstán musí být realistický a vrátit se k základům – získat 

kompetentní učitele, slušné učebnice a mít u žáků dobrou docházku. Měli by opustit 

představu, že vzdělání je zdarma a zapojit veřejnost do zlepšení kvality vzděláváni 

s omezenými zdroji. Měla by zde být upřímná debata o rodičovských příspěvcích do škol a 

jak je udělat transparentní a efektivně používat
117

. 

 

 Zatím je však školství ve velmi špatném stavu. Ačkoli přibylo studentů s vyšším a 

vysokým vzděláním, školy opouštějí mnohdy nevzdělaní lidé, kteří využili korupce ve 

školství nebo se jim zkrátka nedostalo odborného vzdělání kvůli nízké kvalifikaci 

vyučujících nebo nedostatku učebnic.  

Vedoucí dárců ve zprávě o Kyrgyzstánu předpovídá: „Vidím více škol s padajícími 

střechami, více učitelů opouštějících svou profesi, více dívek, které předčasně ukončí 

vzdělávání a vyšší počet dětí narozeným nevzdělaným matkám, jejichž babičky byly 

vzdělanější, než kdy oni budou.“
118

 

8.4. Hospodářská situace 

  V článku Kyrgyzstan: Problems, opportunities z roku 1993 jsou popsány 

hospodářské poměry té doby a možnosti jak zlepšit ekonomickou situaci v zemi. „ 

Kyrgyzstán, nezávislý na bývalém Sovětském svazu od září 1991, zažívá rychlý pokles 

ekonomiky s poklesem průmyslové výroby o 20-25 procent v roce 1993. Situace je najatá 

zvláště v odvětví energetiky. Všechny ropné produkty jsou přiváženy z Ruska, Kazachstánu 

a Uzbekistánu. Zemní plyn je dodáván z Turkmenistánu. Všechny ložiska ropy 

v Kyrgyzstánu byly vyčerpány, ale méně než 1% z odhadovaných 1,36 milionů tun 

uhelných zdrojů bylo do dnešního vytěženo. V zemi je také k dispozici významný potenciál 
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vodních elektráren. Další rozvoj hydro-energetických zdrojů a nastartování hospodářství 

jsou pilíře, na kterých se vláda snaží založit dlouhodobou ekonomickou stabilitu.“
119

 

 Určité nadšení, které nastalo po získání nezávislosti, bylo brzy vystřídáno realitou 

ekonomických a sociálních změn plynoucích z rozpadu jednotného trhu, volného pohybu 

zboží a pracovní síly. Ekonomická transformace způsobila v Kyrgyzstánu jeden 

z největších propadů v zemích Společenství nezávislých států
120

. 

 Stanislav Horák ve své knize Rusko a Střední Asie po rozpadu SSSR
121

 

charakterizuje Kyrgyzstán v rámci Střední Asie jako malou zemi s relativně nízkým 

potenciálem. Jediným nerostným bohatstvím, které může uplatnit na mezinárodní úrovni, 

jsou pouze vodní zdroje. Výjimkou je těžba zlata s produkcí až 17 tun ročně v Kumtoru na 

jihu od jezera Issyk-Kul, jehož hlavním odběratelem se stalo Švýcarsko a další 

západoevropské země. 

 Zlato je pro Kyrgyzy významný artikl i v osobním životě, stalo se jejich běžnou 

součástí v podobě zlatých zubů, díky nimž získávají určitou prestiž. Není výjimkou potkat 

na ulici lidé s ústy plnými zlatých korunek. Povědomí o cenách zlata tak mají i prostí 

občané v zemi. Badatelkám byly při výzkumu několikrát položeny otázky, především z řad 

žen, kolik v České republice stojí zlato, byly obeznámeny s cenou v Kyrgyzstánu a zda je 

v ČR zlato levnější. Kyrgyzky pak byly často udivené a zklamané, že tyto znalosti 

badatelky nemají. V sousedním Tádžikistánu dokonce prezident Emomali Rachmonov 

v roce 2006 přišel s návrhem zakázat státním úředníkům nošení zlatých zubů. K tomuto 

návrhu došel po té, co se v Dušanbe sešel s učitelem, který měl ústa plná zlatých zubů. 

„Učitelé si stěžují, že mají malé platy, ale pořizují si stále zlaté zuby," řekl podle místního 

tisku prezident. „Jak mohou mezinárodní organizace uvěřit, že jsme chudá země, když má 

učitel tolik zlatých zubů? To nevyplývá z naší kultury ani tradic." 
122

 

 Další nevýhodou pro Kyrgyzstán je jeho vzdálenost a izolovanost od základních 

komunikačních cest a mořských přístavů především kvůli horskému reliéfu země. 
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Kyrgyzstán tak svou zahraniční politiku směřoval mezi státy SNS, kam také mířila většina 

exportu.  

 Slavomír Horák ve své knize dále uvádí, že hlavním důvodem, proč je o oblast 

Střední Asie zájem ze stran velmocí, jsou zásoby strategických surovin. Do oblasti pak 

přichází nekompromisní firmy, které většinou nemají pozitivní efekt na rozvoj regionu. 

Zisky, které plynou z exportu těchto surovin, totiž zůstávají v rukách korporativních skupin 

úzce spojených s politickým vedením příslušné země. Výjimku tvoří Kazachstán, kde část 

těchto peněz byla investována do samotné země a tím přispěl ke zvýšení životní úrovně 

obyvatelstva.  

 Ulukbek Rachymov srovnává Kyrgyzstán a Kazachstán:„ Nazarbajeva
123

 a 

Kazachstán musíme pochválit. Když se rozpadl Sovětský svaz, rychle pozvedl jejich 

ekonomiku. Tehdy bylo hlavní město Alma-Ata a teď je jím Astana. Nazarbajev byl velmi 

chytrý, když změnil hlavní město. Alma-Ata byla na jihu země, on za dva roky postavil na 

severu Astanu. Já jsem tam ještě nebyl, ale kdo tam byl, vypráví, jak krásné město to je. Na 

severu mají totiž hranici s Ruskem a tím si posílil vztahy s Ruskem. Jsou si teď blízcí, když 

něco potřebují, vyjdou si vstříc. Dobře to Nazarbajev udělal. 95 procent Kazachů chválí 

Nazarbajeva, ale u nás, u nás je to jiné, však víte jaké. Jednoho prezidenta vyhodíme, 

druhého také a tak dál. Teď je parlament a je to to samé. Je to tím, že u nás lidé ve vládě 

nepracují. Všichni si naberou akorát tak pro sebe.“   

 Ulukbek není spokojen s vývojem událostí v samostatném Kyrgyzstánu. Srovnává 

jej se sousedními státy a přičítá vinu zkorumpované a neschopné vládě, že je země v tak 

špatném stavu. Představoval by si silného a schopného vůdce, který by zemi dovedl 

k takovému rozkvětu, jako je to v Kazachstánu. Parlamentní uspořádání státu nevidí jako 

přínos, dle jeho slov je tam pouze více lidí, kteří chtějí něco pro sebe.  

 

 Kyrgyzstán se zapojuje do všech integračních a kooperačních společenství, která 

byla v euroasijském prostoru založena k získání sociální a ekonomické stability a garance 

bezpečnosti., využívá také granty a pomoci z Evropy a USA. Pomoc ze západu získával 

Kyrgyzstán především díky zprávě od Human rights report z roku 1995 kdy se Kyrgyzstán 

dostal mezi nejsvobodnější země na přechodu mezi centrálně plánovaným systémem a 
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demokracií.
124

 a země získala identitu úspěšně se transformující země. Dobrou pověst však 

poškodil následný vnitropolitický vývoj za vlády Askara Akajeva a jeho následovníka  

Kurmanbeka Bakijeva.  

 

8.4.1. HDP Kyrgyzstánu  

 Nejaktuálnější data Světové banky z roku 2011 porovnávají vyspělost zemí pomocí 

hrubého domácího produktu na obyvatele v paritě kupní síly
125

. Díky převodu na paritu 

kupní síly se získává mezi státy přesnější srovnání – například země s vyššími cenami 

zboží a služeb by měla podstatně vyšší HDP na jednoho obyvatel než země, která má ceny 

nižší. Světová banka používá hrubý domácí produkt převedený na mezinárodní dolary 

pomocí parity kupní síly.  

 Pro rok 2009 se na první příčku mezi měřenými zeměmi umístil Katar s téměř 83 

tisíci mezinárodních dolarů. Kyrgyzstán se pohybuje až kolem 150. příčky ze 190. 

měřených států s 2 073 mezinárodními dolary. Země s podobnými výsledky jako 

Kyrgyzstán jsou Džibuti, Papua nová Guinea a Laos. Česká republika je na tom více jak 

desetkrát lépe ve srovnání s Kyrgyzstánem, co se týče hodnoty HDP na obyvatele v paritě 

kupní síle.  

                                                           
124

 HORÁK, Slavomír. Rusko a střední Asie po rozpadu SSSR. Praha: Karolinum, 2008, s. 99. 

ISBN 978-80-246-1472-4. 
125

 Parita kupní síly (PPS, po angl. "Purchasing power parity" – PPP) je (teoretický) směnný kurz 
měn dvou států definován jako rovný poměru vnitřních kupních sil daných států, tedy roven poměru 
cenových hladin daných států - http://www.i15.cz/parita-kupni-sily-teoreticky-smenny-kurz/ 
 

http://www.i15.cz/parita-kupni-sily-teoreticky-smenny-kurz/
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Graf 10. HDP na obyvatele v paritě kupní síly 
126

 

 

 

 Pro vytvoření grafu byly vybrány země z předních příček HDP na obyvatele v 

paritě kupní síly (Spojené státy Americké), z koncových příček (Demokratická republika 

Kongo), státy Střední Asie a Česká republika. Jak je možné vidět z grafu, Kyrgyzstán měl 

v roce 1990, tedy před vyhlášením nezávislosti a rozpadem Sovětského svazu, vyšší 

hodnotu, než se mu kdy v samostatné historii podařilo dosáhnout. Kvůli změně režimu 

dochází v krátkodobé historii k poklesu většiny ekonomických ukazatelů, státy prochází 

mnoha transformacemi a je potřeba pár let, než se změny projeví pozitivně, pokud byly 

úspěšné či negativně. U České republiky došlo v začátcích devadesátých let k mírnému 

poklesu, následné roky pak vedly k růstu až do finanční krize v roce 2008. Ze zemí Střední 

Asie měl podobný vývoj jako Česká republika jen Kazachstán, kterého však krize v roce 

2008 příliš neovlivnila a Turkmenistán. Uzbekistán měl v počátku devadesátých let horší 

výchozí pozici než Kyrgyzstán, ale už od roku 1995 vykazuje stabilně o trochu vyšší 

hodnoty. Ze zemí Střední Asie dopadl Kyrgyzstán s Tádžikistánem nejhůře.   

8.4.2. Pracovní migrace 

 Vzhledem ke špatné ekonomické situace se čím dál tím více Kyrgyzů uchyluje 

k odchodu za prací do jiné, lépe prosperující, země, buď jen na pár let, nebo i natrvalo. 

                                                           
126

 International Human Development Indicators: GDP per capita in PPP terms (constant 2005 

international $). In:UNDP [online]. 2011, May 15, 2011 [cit. 2012-02-26]. Dostupné z: 
http://hdrstats.undp.org/en/indicators/20206.html - vlastní zpracování grafu 
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Část svých výdělků posílají zpět svým rodinám do Kyrgyzstánu. V současné době ve 

Střední Asii nejsou raritou i situace, kdy za výdělkem do zahraničí odchází i oba rodiče a 

jejich děti pak zůstávají v péči širšího příbuzenstva. A i když rodiče posílají opatrovníkům 

peníze na výpomoc, je to málo, aby se celé rozvětvené rodiny uživily. Chybějící dohled 

rodičů má své dopady v podobě nízké školní docházky dětí a zvýšení dětské práce v těchto 

státech.  

 Ulukbek Rachymov při rozhovoru srovnává země Střední Asie v rámci pracovních 

možností: „Do Kyrgyzstánu už nikdo pracovat nechodí. Ani Tádžikové, ani Uzbekové. 

Tady žádná práce není, nestačí ani pro samotné Kyrgyze.  Dobré továrny a podniky už tu 

nejsou. Jenom Číňané sem jezdí, pro naši ekonomiku je to dobré, jejich zboží stojí málo a 

jejich práce nestojí tolik. Třeba silnici nám tu v Batkenu budou stavět. Hodně silnic už 

postavili po celém Kyrgyzstánu.  

Kyrgyzové jedou za prací do Ruska, stejně jako Tádžikové a Uzbekové. Jenom Kazaši do 

Ruska nejezdí, jejich země je bohatá a dobrá. Nežijí si špatně, jako v Rusku, dobře se mají. 

Učitel tam dostane 500, 600 i 800 dolarů měsíční výplatu. Mají tam základnu Bajkonur, 

odtamtud létají rakety do vesmíru, Rusové jim za to platí několik miliónu dolarů za rok. 

Kazachstán je soběstačný. Proto, když přijedeš do Ruska, Kazacha neuvidíš. No je jich tam 

malá část, ale to jsou ti, co se zabývají velkými zahraničními obchody. Naši Kyrgyzové a 

Uzbekové tam jezdí pracovat na stavby, ulice zametat, uklízet a takové podobné práce 

dělat.“ 

 Migrační proudy do Ruska a Kazachstánu směřují pravidelně v sezónách. Výdělky 

ze zahraničí zmírňují vysokou nezaměstnanost a obstarávají živobytí především lidem ze 

severu Kyrgyzstánu. Na jihu země se výzkumnice setkaly s lidmi, kteří do Ruska odjíždí 

na několik let, vydělat si a pak se vrací na pár let do Kyrgyzstánu, aby mohli žít se svojí 

rodinou. Většinou se jednalo o pomocné práce ve stavebnictví nebo v restauracích. 

Badatelky se setkaly i s mladými lidmi, kteří čekali, až dokončí školu a půjdou za prací do 

zahraničí, nejčastěji bylo zmiňováno Rusko.  

 Dle Slavomíra Horáka migrují především drobní obchodníci a také lidé, kteří se 

chtějí uplatnit ve stavebnictví nebo v práci na trzích. Nejčastěji směřují do velkých měst 

jako Jekatěrinburg, Novosibirsk a Samara, do Moskvy jich směřuje o něco méně. Přesný 

odhad o tom, kolik lidí z Kyrgyzstánu míří za prací do Ruska, neexistuje. „Podle 

oficiálních ruských statistik pracovalo v roce 2004 v Rusku 7988 řádně zaregistrovaných 
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občanů Kyrgyzstánu. Údaje ministerstva vnitra RF uvádějí jenom v roce 2002 na 25 tisíc 

občanů Kyrgyzstánu s trvalým pobytem a 41 tisíc s dočasnou registrací v Rusku. Tyto 

údaje však nepočítají s nezaregistrovanými migranty, jejichž počet se dohaduje podle 

různých pramenů na 155 až 350 tisíc. Příliv migrantů do Ruska se zvýšil po září roku 2001, 

kdy sousední Kazachstán (do té doby „nejoblíbenější“ destinace kyrgyzských pracovních 

migrantů) zpřísnil pravidla pro pobyt zahraničních pracovníků v zemi a neurčené množství 

Kyrgyzů (ale i Tádžiků) bylo vyhoštěno ze země.“
127

 

 Slavomír Horák popisuje také vzrůstající vliv Číny na celou oblast Střední Asie. 

V Kyrgyzstánu a Kazachstánu je velká část trhu se spotřebním zbožím ovládána čínskými 

podnikatelskými kruhy. V regionu Střední Asie se budují nové čínské továrny, které 

mnohdy ale nesnižují tamější nezaměstnanost, naopak tam migrují za prací čínští dělníci, 

protože v Kyrgyzstánu je životní úroveň vyšší než v řadě čínských oblastí. Číňané také 

nahrazují dělníky, kteří odešli za prací do Ruska. 

 Otázka pracovní migrace patří v Kyrgyzstánu mezi nejdůležitější v oblasti vnitřní 

politiky. Zajišťuje totiž živobytí mnohým Kyrgyzům, a to i zprostředkovaně, kdy migranti 

v zahraničí posílají peníze rodinám domů. Rusko tak může hrozit omezením pracovní 

migrace a vyvíjet na Kyrgyzstán určitý nátlak, pokud by došlo k neloajální politice mezi 

státy.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
127

 HORÁK, Slavomír. Rusko a střední Asie po rozpadu SSSR. Praha: Karolinum, 2008, s. 114-

115. ISBN 978-80-246-1472-4. 
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9. Závěr  

 

 Obsahem diplomové práce bylo nastínění běžného života v Kyrgyzské republice za 

Sovětského svazu a po získání nezávislosti, k jakým změnám ve způsobu života docházelo 

v průběhu času a jak změny ovlivňovaly samotné občany. Kvantitativní data byla doplněna 

příběhy obyvatel Kyrgyzstánu pro lepší pochopení dopadu změn na konkrétního člověka.  

 Pro vyvození závěru práce je nutné zodpovědět výzkumné otázky, které byly 

položeny v úvodu práce.  

 K jakým proměnám kultury (jako způsobu života) a společnosti docházelo v období 

od 30. let? 

 Odpověď na tuto otázku byla získána studiem sekundárních zdrojů a dat z terénního 

výzkumu. Téma je rozvedeno v následujících podotázkách. 

 Jaká byla životní úroveň ve 20. století za SSSR?  

 Sovětský svaz v Kyrgyzstánu zavedl různá opatření, která vedla k pozvednutí 

životní úrovně v celém Kyrgyzstánu. Rozsáhlá modernizace a zvýšení úrovně většiny 

oblastí kulturního života vedly k lepšímu postavení místních obyvatel. Procentuální 

přírůstek v ekonomických a sociálních ukazatelích patřil ve Střední Asii k největším, 

proběhly zde radikální změny. Nicméně v měřítku socialistických zemí tato oblast 

zaostávala, především kvůli nízkým počátečním hodnotám těchto ukazatelů. Díky 

Sovětskému svazu se z Kyrgyzstánu podařilo odstranit negramotnost, zvýšit počet 

univerzit a také zajistit lepší dostupnost vzdělání ženám.  

 V oblasti průmyslu došlo k výraznému posunu, nastal rozvoj těžebního, textilního a 

potravinářského průmyslu, výstavba silnic zlepšila infrastrukturu v zemi. Zavedení 

elektřiny ulehčilo obyvatelům život jak v pracovním, tak i v soukromém životě. Někteří 

lidé dokonce považovali elektřinu za dar od Boha.   

 V zemědělství došlo k transformaci, soukromý majetek byl zkonfiskován ve 

prospěch kolchozů a sovchozů. Mechanizace v zemědělství, zázemí pro farmáře, zajištění 

veterinární péče byly velkým přínosem pro obyvatele a docházelo tak ke zvýšení produkce 

zemědělských komodit.  

 Rozkvět kulturní oblasti byl dán velkým nárůstem vydávání knih, novin, zvýšil se 

také počet radiopřijímačů, knihoven a biografů.  

 Podle statistických výsledků bychom mohli usuzovat, že životní úroveň 

kyrgyzského občana byla za dob Sovětského svazu vynikající. Zavádění změn však 
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probíhalo bez ohledu na cítění místních obyvatel. Ve školských osnovách chyběly 

předměty s kyrgyzskou tématikou – historií a jazykem, po celé zemi dochází k rusifikaci 

ve školství. V kulturní sféře docházelo k propagandě v každé oblasti – v tisku, v kinech 

v knihách a radiopřijímačích. V zemědělství se při zavádění transformace konfiskoval 

majetek nejen u bohatých občanů, ale i u střední třídy obyvatel.  

 V širokém vnímáni obyvatel Kyrgyzstánu jsou ale změny, které byly zaváděny 

během vlády Sovětského svazu, vnímány velice kladně. Životní úroveň se Kyrgyzům 

bezesporu zvýšila a na počátky transformací si už většina z nich nevzpomíná nebo nechce 

vzpomínat. V dnešní době se hodně obyvatel Kyrgyzstánu dívá na život během Sovětského 

svazu i s jistou idealizací. Je to dáno hlavně kvůli špatné hospodářské a politické situaci 

v zemi, protože jak sami Kyrgyzové říkají: „Za Sovětského svazu jsme se měli mnohem 

lépe než teď.“  

 Jaká je situace v Kyrgyzstánu dnes? 

 Získání nezávislosti v roce 1991 vedlo ke zhoršení ekonomické situace a poklesu 

úrovně ve školství, zdravotnictví, zemědělství a průmyslu. Zahraniční migrace 

nepůvodních obyvatel Kyrgyzstánu zapříčinila odchod velkého počtu odborníků ze země a 

Kyrgyzstán se dodnes potýká s nedostatkem kvalifikovaných specialistů téměř ve všech 

vědních oborech. Snadné získání diplomu z univerzity kvůli zkorumpovanému systému 

školství nenapovídá, že by se v budoucnosti měl počet specialistů v zemi zvýšit. 

Nedostatek předškolních zařízení pro děti je v dalších stupních školství násoben 

nedostatkem učitelů i učebních materiálů.  

 Odchod odborníků ze země, nedostatek léků, očkovacích látek a omezení přístupu 

ke specialistům v zemích bývalého Sovětského svazu zapříčinilo snížení úrovně 

zdravotnictví. Skokový nárůst dětské úmrtnosti v první polovině devadesátých let je 

důkazem chaotické situace v této oblasti.   

 Rychlý pokles ekonomiky a průmyslu po získání nezávislosti vedl ke zvýšení 

nezaměstnanosti, zvýšení inflace a snížení životní úrovně obyvatelstva. Migrace za prací 

do zahraničí nebo do hlavního města se stala u hodně rodin z chudšího jihu možností, jak 

zvýšit hlavní příjem pro celou rodinu.  

 Euforii, která u některých obyvatel Kyrgyzstánu propukla po získání nezávislosti na 

Sovětském svazu, však brzo vystřídalo vystřízlivění. Došlo k propadu úrovně ve všech 

oblastech, ke snížení příjmů, zvýšení nezaměstnanosti a zvýšení počtu lidí, kteří se ocitají 
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na hranici chudoby. Zkorumpovanost v politice, školství a dalších oborech se usazuje a 

lidé ji čím dál tím víc berou jako běžný způsob života, na kterém jim brzy nebude připadat 

nic divného. Ačkoli je zde snaha o reformy ve zdravotnictví, školství a další ekonomické 

reformy se plánují, Kyrgyzové jsou k těmto změnám skeptičtí. Dle Ulukbeka Rachymova 

„změnu může přivést silný vládce, kterému půjde o blaho země a ne o jeho vlastní 

prospěch. Parlament může fungovat v západních zemích, jako je Amerika nebo Česká 

republika, ale ne u nás, kde na to nejsme zvyklí.“  

 Nicméně podle statistických údajů se od druhé poloviny devadesátých let životní 

úroveň konstantně zvyšuje. Už brzy by mohla dosáhnout úrovně získané před dosažením 

nezávislosti a Kyrgyzstán by tak mohl pokračovat ve svém rozvoji, který byl po dvacet let 

značně zpomalen. 

 Jakou roli hraje náboženství v životě Kyrgyzů? Došlo k nějaké změně po revoluci 

v roce 1991? 

 Sovětský svaz jako sekulární stát hlásal politiku ateismu. Docházelo k rozsáhlým 

protináboženským kampaním, uzavírání náboženských institucí, k trestání a 

pronásledování nábožensky činných lidí, k boření mešit a vymýcení náboženství ze 

školních osnov. Někteří lidé proto svoji víru opustili, někteří tajně v modlení, 

náboženských úkonech a dalších obřadech pokračovali.  

 Po rozpadu Sovětského svazu se náboženství spojovalo s národnostní příslušností a 

stalo se tak jedním z jednotících prvků společnosti. Vypukla masová výstavba mešit, 

náboženských škol a tradiční náboženské svátky byly obnoveny. Náboženská svoboda je 

zakotvena i v ústavě. Mohlo by se tak zdát, že po získání nezávislosti se Kyrgyzové 

ztotožnili s náboženstvím, většina z nich s islámem (80% obyvatelstva se hlásí k islámu). 

V raných devadesátých letech se u Kyrgyzů zájem o duchovní hodnoty skutečně 

projevoval, nicméně v dnešní době, ač většina z nich prohlašuje, že jsou muslimové, tak je 

to spojeno spíše s etnikem než s náboženstvím. Mešity zejí prázdnotou, v pátek jsou ani ne 

z poloviny plné. Za celou dobu výzkumnice nespatřily muslima, který by se pětkrát denně 

modlil. Ačkoli Kyrgyzové mnohdy nevykonávají formální stránky náboženství, 

v každodenním životě se můžeme setkat s náboženskými projevy, jako je obřad Omiň
128

, 

který pro mnohé zevšedněl, ale stále obecně znamená poděkování Bohu. 

                                                           
128

 Omiň – nejčastěji se provádí po skončeném jídle, kdy se zdvihnou ruce, které se před 

obličejem sepnou a říká se omiň (omen)  
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 Zaměření se na svou profesi a vydělávání peněz vede mnohdy k upouštění od 

vykonávání náboženských obřadů. Situace by se tak mohla zdát podobná jako v České 

republice, kdy zde většina lidí se žádných náboženských obřadů neúčastní. Hlavním 

rozdílem mezi Čechem a Kyrgyzem však je, že se Kyrgyz nikdy neprohlásí ateistou. Jsou 

to vždy muslimové. Církev jako taková ztrácí v Kyrgyzstánu vliv, ale víra v Boha je zde 

pořád silná.  

 

 Jaký důraz kladou Kyrgyzové na rodinu? 

 Rodina rozhodně patří mezi největší priority Kyrgyzů, avšak v současné době 

můžeme zpozorovat upouštění od rodinných tradic a touhu přiblížit se v určitých zvycích 

k západu. Dříve chlapci uměli vyjmenovat 7 mužských předků ve své rodině, získávali tak 

podvědomí o rodinné historii a spojovali tak svůj původ se širokou rodinou. Dnes už 

v Kyrgyzstánu narazíte na málo koho, který by tuto tradici ctil. Oslabování rodinných 

vazeb je také dáno urbanizací a migrací. V současné době se klade větší důraz na nukleární 

rodinu, zde si lidé nejvíce vyjadřují podporu a upřednostňují ji před širší rodinou.   

 Manželství je jedno z nejdůležitějších rozhodnutí a aktů v životě Kyrgyzů, protože 

se žena stává členem mužovy rodiny, která teď pro ni bude nejdůležitější. Zjednodušení 

svatebního obřadu ukazuje na změnu přístupu k manželství, rozvod není v dnešní 

nemožný, ale pořád je nezvyklý.  

 Ovlivnění západní kulturou je nejvíce vidět ve městech a v severní části země. Při 

svatebním obřadu je vidět západní vliv po celé zemi, i v chudších oblastech, tradiční oděv 

je vystřídán moderním. Dodržuje se podstatně méně tradic než dříve. Další tradice, jako je 

např. vybírání jmen pro děti ze strany prarodičů, se na jihu pořád dodržují, ve městech však 

už jen zřídka. Podobné je to i se zasahováním do výběru partnera dětí ze strany rodičů.  

 Na jedné straně oslabení rodinných vazeb v současnosti může zaručit větší svobodu 

mladým lidem, avšak i menší podporu do budoucna ze strany širší rodiny. Rodina je 

v současnosti pro Kyrgyze bezesporu důležitá instituce. V budoucnosti je ale možné větší 

prosazení individualizace díky západnímu vlivu a tím i odpoutání se od silných rodinných 

vazeb.  
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11. Přílohy 

Graf 11. Gramotnost svazových republik (procento gramotných ve svazových republikách ve věku 9-49 let) 

 Obě pohlaví Muži Ženy 

1897 1926 1939 1959 1897 1926 1939 1959 1897 1926 1939 1959 

SSSR 28,4 56,6 87,4 98,5 40,3 71,5 93,5 99,3 16,6 42,7 81,6 97,8 

RSFSR 29,6 60,9 89,7 98,5 44,4 77,1 96,0 99,3 15,4 46,4 83,9 97,7 

USSR 27,9 63,6 88,2 99,1 41,7 81,1 93,9 99,6 14,0 47,2 82,9 98,8 

BSSR 32,0 59,7 80,8 99,0 43,5 79,1 90,7 99,5 20,7 41,3 71,4 98,6 

Uzbecká SSR 3,6 11,6 78,7 98,1 5,6 15,3 83,6 99,0 1,2 7,3 73,3 97,3 

Kazašská SSR 8,1 25,2 83,6 96,9 12,0 35,4 90,3 98,8 3,6 14,5 75,8 95,1 

Gruzínská SSR 23,6 53,0 89,3 99,0 29,1 61,2 93,4 99,4 17,1 44,6 85,2 98,6 

Ázerbájdžánská SSR 9,2 28,2 82,8 97,3 13,1 36,1 88,8 98,8 4,2 19,2 76,1 96,0 

Litevská SSR 54,2 - 76,7 98,5 57,1 - 78,7 98,9 51,4 - 75,0 98,1 

Moldavská SSR 22,2 - 45,9 97,8 31,2 - 59,0 99,1 12,7 - 33,1 96,6 

Lotyšská SSR 79,7 - 92,7 99,0 80,5 - 94,6 99,4 78,9 - 91,0 98,8 

Kirgizská SSR 3,1 16,5 79,8 98,0 5,0 23,9 84,9 99,0 0,8 8,4 74,4 97,0 

Tádžická SSR 2,3 3,8 82,8 96,2 3,9 6,4 87,4 98,0 0,3 0,9 77,5 94,6 

Arménská SSR 9,2 38,7 83,9 98,4 14,5 53,7 92,7 99,2 2,9 22,7 74,7 97,6 

Turkmenská SSR 7,8 14,0 77,7 95,4 11,5 18,3 83,0 97,7 2,7 8,8 71,9 93,4 

Estonská SSR 96,2 - 98,6 99,6 96,0 - 98,9 99,7 96,3 - 98,3 99,5 
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Graf 12. HDP na obyvatele v paritě kupní síly 

  1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

USA 31926 33903 39578 42534 43257 43662 43261 41761 

ČR 

16320 15599 16886 20362 21678 22862 23223 22098 

Kazachstán 7089 4499 5406 8699 9529 10259 10469 10452 

Turkmenistán 3749 2047 2322 4668 5129 5657 6169 6576 

Uzbekistán 2002 1462 1632 2001 2121 2290 2455 2611 

Kyrgyzstán  

2505 1224 1502 1728 1765 1900 2043 2073 

Tádžikistán 3064 1069 1002 1480 1562 1659 1761 1791 

DR Kongo 

621 351 254 266 272 281 290 290 
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Obrázek 1. Fotografie s rodinou Rachymovů, u nichž probíhal výzkum 

 

Obrázek 2. Příprava chleba v peci 
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Obrázek 3. Nevěsta se ženichem- moderní styl svatby 

 

Obrázek 4. Socha Manase v Batkenu 

 


