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Postsocialistická transformace ve Střední Asii. 

Případová studie v Kyrgyzstánu 
---------------------------------------------------------------------- 

Post-socialist transformation of society in Central Asia. 

The Case study in Kyrgyzstan 
 

Souhrn 

Tato práce se zaměří na transformační procesy a jejich důsledky, které ovlivnily 

vývoj postsovětských států Střední Asie, na konkrétním příkladu Kyrgyzstánu. Text bude 

pracovat s konkrétními prvky společnosti, a přiblíží jejich vývoj pod vlivem 

socioekonomických změn, které rozpad SSSR způsobil, změn, které se následně podepsaly 

i na každodenních životech místních obyvatel. 

 

Summary 

 This paper will focus on transformation processes and their consequences that 

influenced the development of the post-soviet states of Central Asia on the example of 

Kyrgyzstan. The text will operate with certain elements of society and will describe their 

development under the influence of the socio-economic changes that were caused by the 

collapse of the Soviet Union, the changes that gradually affected everyday lifes of the local 

people.  

 

Klíčová slova: Střední Asie, transformační procesy, postsocialistická transformace, 

nezávislost, náboženství, rodina, demografický vývoj, ekonomický vývoj, Kyrgyzstán, 

Batken 

 

Keywords: Central Asia, transformation processes, post-socialist transformation, 
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1. Úvod a cíl práce 

Vývoj zemí a národů na světě je ovlivňován a utvářen tradicemi, zvyky, 

historickými událostmi a politickými změnami. Země Střední Asie prošly v posledních sta 

letech velkou socioekonomickou a politickou transformací. První vlna postupných změn 

vyústila v roce 1917 připojením středoasijského území k nově vzniklému Sovětskému 

svazu a druhou velkou proměnou Centrální Asie prošla po jeho rozpadu v roce 1991.  

Cílem práce je postihnout průběh a důsledky transformačních procesů bývalých 

republik Sovětského svazu na konkrétním příkladu Kyrgyzstánu. Práce se zaměří na různé 

změny, ke kterým docházelo v souvislosti s ekonomickou a společenskou transformací, a 

které se zároveň podepsaly na každodenních životech lidí.  

Hlavní otázkou práce je: Jak se změnil každodenní život po rozpadu Sovětského svazu 

a po získání nezávislosti a jak pociťují změnu sami Kyrgyzové?  

Změny budou zobrazeny pomocí měřitelných ukazatelů, jakými jsou například index 

lidského rozvoje (HDI), indikátory kvality života - dostupnost vzdělání, gramotnost, 

porodnost, průměrná délka života a další faktory, které pomáhají určit potenciální sociální 

prosperitu. S konkrétními měřitelnými daty se dobře pracuje a jistě je generalizace a 

kategorizace prospěšná pro přibližnou představu o kvalitě života v daném regionu, ale 

v mnohých ohledech může být značně zkreslená a o životě konkrétních lidí mnoho 

nevypovídá. Pro dokreslení přesnějšího obrázku o každodenním životě a případných 

změnách v něm, je třeba zaměřit se na danou problematiku blíže, prostřednictvím zážitků a 

vzpomínek místních lidí. Pro lepší představu a možnost perspektivy se bude část práce 

věnovat i tomu, jak byl (a je) život v Kyrgyzstánu vnímán okolním světem prostřednictvím 

postřehů okolních pozorovatelů z minulosti i současnosti. 

  



10 

 

2. Metodika 

Z hlediska metodiky se práce zaměřuje jednak na studium sekundárních dat 

tj. archivních materiálů, odborné literatury, článků a výzkumných projektů, které se 

podobnému tématu v minulosti věnovaly a posloužily tak jako srovnání s výsledky 

primárních dat získaných při střednědobém terénním výzkumu, který proběhl v roce 2011 

na území jižního Kyrgyzstánu v oblasti Batken. Pro výzkum byly použity údaje 

kvantitativní (porovnání statistik a jiných číselných údajů získaných převážně ze 

zmíněných publikací či statistických ročenek a ověřených internetových databází) i metody 

a techniky kvalitativní, na které byl při výzkumu kladen důraz. Prostřednictvím 

kvalitativních metod byly získávány informace o aspektech každodenního života lidí. 

Vlastní terénní výzkum byl zaměřen na orální historii s důrazem na prvky každodenního 

života. Zastoupené kvalitativní techniky zahrnovaly zúčastněné pozorování a narativní a 

polostrukturované rozhovory (byly částečně vedeny na základě okruhů vybraných témat 

týkajících se běžného života – náboženství, kvality života, vývoje hospodářství, rodinného 

života, volného času apod.) převážně v ruském a výjimečně i v českém jazyce (vzhledem 

k tomu, že jeden z tázaných Kyrgyzů žil několik let v Praze, mohl s ním být rozhovor 

veden v češtině). Data získaná při vlastním terénním výzkumu v Batkenu v roce 2011 byla 

doplněna o rozhovory provedené v rámci projektu Preserving Kyrgyzstan's History
1
, který 

proběhl v roce 2009 pod záštitou Americké univerzity v Biškeku.  

Používané kvalitativní i kvantitativní metody měly několik výhod i nevýhod. 

Statistická data z dob sovětských podléhala vlivu ideologické propagandy a bylo třeba 

s nimi zacházet obezřetně. Konkrétní údaje byly také mnohdy obtížně dohledatelné a jejich 

zpracování bylo časově náročné, k čemuž přispěl i fakt, že byly psané v azbuce. V případě, 

že se však podařilo chtěné ročenky dohledat, většinou byly podrobné a detailně 

zpracované. 

Nevýhody zúčastněného pozorování a rozhovorů spočívají v určité závislosti na 

okolnostech a prostředí i na statutu samotného pozorovatele.  V případě genderově 

rozdělené společnosti Kyrgyzstánu, kde pro ženy a muže platí odlišná pravidla a 

povinnosti, bylo někdy obtížné, pro mladou ženu – výzkumnici, získat důvěru, respekt a 

                                                 
1
 Preserving Kyrgystan's History [online]. American University Of Central Asia In Bishkek.  2009, 2010 [cit. 

2013-02-20]. Dostupné z: http://www.centralasianhistory.org/ 

http://www.centralasianhistory.org/
http://www.centralasianhistory.org/
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otevřenost mužských respondentů. Omezený byl i přístup do určitých společenských 

okruhů a lokací, které byly vymezeny jen pro muže (např. mešita v Batkenu). Nespornou 

výhodou však byla délka výzkumu v dané oblasti, která umožnila „zabydlet se“ a získat 

postupem času bližší vztah se členy rodiny i s okolím. Bylo možné sledovat i změnu 

přístupu místních – z upjatého a dalo by se říci „vzorového“ chování v prvním týdnu, se 

postupně během následujících dnů vraceli ke svému běžnému životu a na výzkumníky 

nebyly již brány speciální ohledy, čímž jim umožnili nahlédnout, alespoň částečně, na 

reálný život v Kyrgyzstánu. V osobním kontaktu se také výzkumnice často setkaly se 

zakořeněnými předsudky o Evropě a Evropanech (všichni jsou bohatí, mají luxusní vozy, 

potraviny jsou nekvalitní, ovoce je bez chuti, vše je mechanizované a umělé…), které 

zpočátku tvořily bariéru mezi tazateli a respondenty, ale postupně byly odbourány.  

 

2.1. Charakteristika terénního výzkumu 

Střednědobý výzkum prováděný v Kyrgyzstánu v letních měsících roku 2011 se 

zaměřil na Batkenskou oblast, nejmladší kyrgyzskou provincii, která vznikla teprve v roce 

1999 oddělením od oblasti Ošské. Kyrgyzstán je vlivem ekonomicko-společenských 

faktorů pomyslně rozdělen na sever a jih. Batken leží v jižním cípu země a patří mezi 

nejchudší oblasti v Kyrgyzstánu. Je tu vysoká nezaměstnanost, která způsobuje odliv 

ekonomicky aktivních jedinců do větších měst – Oše, Biškeku, Moskvy i jiných 

evropských měst. Přestože má Batken status města, podle našich měřítek je spíše vesnicí. 

Velká většina zástavby je jen výjimečně vyšší než dvoupatrová, bohatší domy z pálených 

cihel se střídají s hliněnými jednoduššími budovami, ale jurty se tu příliš nevyskytují ani u 

pastevců v blízkých horách; ti přebývají většinou ve stanech a jednoduchých přístřešcích. 

Centrální kanalizace v Batkenu chybí, přívod vody mají jen domy v bezprostřední blízkosti 

centra. Jen o pár kilometrů dále se domácnosti musí o zdroj vody dělit. Buďto dochází ke 

kohoutku na veřejném prostranství, kde si plní kanystry a další nádoby, nebo mají k domu 

zavedené potrubí (gumovou hadici), do které jednou denně na pár hodin proudí voda, než 

se přepojí některému ze sousedů.  
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Elektřina je zavedena do většiny domácností i v příměstských oblastech od přelomu 

dvacátých a třicátých let dvacátého století.
2
 

Hospodářství na jihu se typově také liší od těch na severu. Například chov koní 

není na jihu příliš rozšířený vzhledem ke své nákladnosti. Jižané dávají přednost ovcím, 

kozám, skotu či drobné drůbeži.  

O pevné dopravní infrastruktuře se dá hovořit jen v samotném centru města Batken, 

okolní usedlosti spojují většinou prašné, vymleté cesty a potkat na ulici kromě aut i 

koňský/oslí povoz není ničím zvláštním. Rodina Ulukbeka Rachimova, ve které byl 

výzkum primárně prováděn, vlastnila auto značky Lada, kterého si velmi vážila, protože 

vlastní vůz mnoho z jejich sousedů nemělo.  

 Klima Batkenu je v porovnání se severem země teplejší a vyprahlejší. Při pohledu 

na leteckou mapu oblasti je znát, že pokud se půdě nedostává umělého zavlažování 

v blízkosti lidských obydlí, blíží se ráz krajiny nehostinné stepi až polopoušti. Horké 

podnebí svědčí některým plodinám, hojně se tu pěstují meruňky, na které jsou všichni 

místní velmi hrdí. Rodina, ve které byl výzkum prováděn, nebyla výjimkou.  

Rachimovu rodinu, u které výzkum primárně probíhal, tvoří otec Ulukbek (*1958) 

pracující jako ředitel sportovní školy, matka Zumrat (*1959) – účetní na finančním úřadě a 

dva potomci – starší syn Čenebek (*1989) – student ekonomie a boxer a mladší dcera 

Ajzirek (*1991) studující medicínu. Obě děti většinu roku žijí a studují v Biškeku. 

Dělba práce, která v rodině panuje, trochu připomíná poznámku Nikolaje 

Severcova, který koncem devatenáctého století na téma postavení ženy v Kyrgyzstánu 

napsal, že „žena je paní celé domácnosti a rázně ji vede.“
3
 Zumrat hospodařila s penězi a 

měla na starosti údržbu domácnosti (pokud doma nebyla dcera). V kuchyni jí manžel občas 

zastoupil, ale jinak příliš do jejích činností nezasahoval. 

Kromě meruňkových sadů pěstovali Rachimovi drobnou zeleninu a bobovité 

rostliny sloužící jako zásoba krmiva pro dobytek, který rodina ke konci každého roku 

                                                 
2
 SSSR — STRANA VELIKOGO SODRUŽESTVA NARODOV. Umerjannaja imperija [online]. 2009 [cit. 2013-01-

22]. Dostupné z: http://lost-empire.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=18403&Itemid=9   
3
 SEVERCOV, N. A. Putěšestvija po Turkestanskomu kraju. Moskva, 1947. In KOKAISL, P. et al. Kyrgyzstán a 

Kyrgyzové: Kyrgyzstan i kyrgyzy. V Plzni: Západočeská univerzita, 2008, 309 s. ISBN 978-80-7043-772-8 
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pořizuje. V době prováděného výzkumu nevlastnila rodina žádná domácí zvířata 

s výjimkou hlídacího psa Achtamana.  

Jedním z dalších respondentů (mimo rodinu Rachimových) byl i Maksatbek 

Dujšejev (1982), rodák z Batkenské oblasti. V současné době žije v místě svého rodiště a 

pracuje v neziskové organizaci „Fond za mezinárodní toleranci.“ Jeho prací je 

spoluorganizovat projekty v jižním Kyrgyzstánu, pořádat různé workshopy, přednášky a 

další podpůrné akce. Maksat žil 4 roky v Praze, kde pracoval na různých pozicích od 

skladníka v supermarketu po řidiče dodávky. Umí dobře česky, a proto mohl být rozhovor 

veden v jazyce tazatelů. Je asi rok ženatý (2011) a zatím bez dětí. 

3. Literární rešerše 

Cennými zdroji poznatků a zároveň různorodých pohledů na život v Centrální Asii jsou 

poznámky náhodných cestovatelů, průzkumníků, dobrodruhů i médií v dobách carského 

Ruska, v době Sovětského svazu i v současnosti. Do první zmíněné kategorie spadají 

například ruští cestovatelé N. A. Severcov (Putování po Turkestánu), P. P. Semenov (Cesty 

v Ťan-šanu 1856-1857) či N. M. Převalský nebo zástupci britského impéria Henry Lansdell 

a Ellsworth Huntington. O životních podmínkách v Kirgizské sovětské socialistické 

republice (po roce 1917) a o změnách, ke kterým došlo během sovětizace, informuje Kazy 

Dikambayev, předseda rady ministrů Kirgizské SSR úřadující v letech 1958-1961, který 

vše podrobně popisuje v oběžníku s názvem „Patnáct sovětských socialistických republik 

dnes a zítra: Kirgizie – Kompletní transformace dříve zaostalé kolonie“(1960). Přestože je 

text zkreslen ideologickou propagandou, při obezřetném přístupu poslouží dnešnímu 

čtenáři nejen jako zdroj dat (statistických i obrazových), ale zároveň i jako přesná ukázka 

dobového socialistického pamfletu. Faktem je, že se díky preciznosti ruských úřadů dodnes 

dochovala data i z dob předsovětských, která by jinak byla pravděpodobně zapomenuta. 

 Z českých autorů se Střední Asií a jmenovitě Kyrgyzstánu věnuje jen málo 

odborníků, mezi které patří Petr Kokaisl a Jan Pargač, v publikacích jako „Pastevecká 

společnost v proměnách času: Kazachstán a Kyrgyzstán“ (2006), „Kyrgyzstán a 

Kyrgyzové“ (2008) či „Manželství a rodina obyvatel Kavkazu a Střední Asie“ (2011). 

Politické situaci ve Střední Asii se věnuje také Slavomír Horák v knize „Rusko a Střední 

Asie po rozpadu SSSR“(2008). 



14 

 

Transformací Střední Asie z různých úhlů pohledu se zaobírá Pauline Jones Luong 

spolu s ostatními autory ve sborníku s názvem „Transformation of Central Asia: States 

and societies from Soviet rule to independence“ (2004), kde se věnují jednotlivým 

postsovětským asijským státům v rámci vybraných společenských fenoménů. Více 

prostoru je však věnováno Kazachstánu a Uzbekistánu, Kyrgyzstánu jsou věnovány jen asi 

dvě kapitoly. Transformaci se věnuje i velký počet studií a odborných článků 

publikovaných v sociologických a antropologických periodikách. Vývojem migrace v 

Kyrgyzstánu se zabývá například M. Schmidt a L. Sagynbekova v práci s názvem 

„Migration past and present: changing patterns in Kyrgyzstan“ z roku 2008. V publikaci 

„Coping with transition: insights from Kyrgyzstan“(1996) se Jude Howell věnuje přechodu 

Kyrgyzstánu k samostatnosti, kde uplatňuje i svá data získaná terénním výzkum v oblasti. 

Vývojem zemědělství v letech 1960-91 se zabývá do velké míry A. Patnaik ve své studii 

„Agriculture and rural out-migration in Central Asia“ (1995). Náboženskou situaci 

shrnuje ve své knize „Religion, State and Society in New Kyrgyzstan“ (1999) autor John 

Anderson. Populační a ekonomické změny v Kyrgyzstánu popisují C. Becker a V. S. 

Paltsev v publikaci „Economic Consequences of Demographic Change in the Former 

USSR: Social Transfers in the Kyrgyz Republic“ (2004). Téma rodiny a manželství shrnuje 

již zmiňovaná kniha „Manželství a rodina obyvatel Kavkazu a Střední Asie,“ kterou sepsal 

Petr Kokaisl a kolektiv autorů. 
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4. Kyrgyzstán – základní charakteristika 

           
4
 

Kyrgyzstán je vnitrozemský stát v samém centru Střední Asie. Nejdelší hranice 

sdílí na severu s Kazachstánem a na jihovýchodě s Čínou, zbytek území sousedí na západě 

s Uzbekistánem a na jihozápadě s Tádžikistánem. V zemi o rozloze 198 500 km² žije na 

5,5 milionu lidí (2012)
5
. Z údajů sčítání obyvatel vyplývá, že na území Kyrgyzstánu dnes 

žije na osmdesát etnických skupin.
6
 Etničtí Kyrgyzové tvoří 70% obyvatel, nejpočetnější 

menšinou jsou Uzbeci – asi 14 % a druhou nejpočetnější jsou Rusové – cca 9 % obyvatel.
7
  

Hlavním městem je severně položený Biškek, dříve nazýván Frunze (či Pišpek). Od 

roku 1991, kdy se rozpadl Sovětský svaz, je Kyrgyzstán parlamentní republikou. Dvacet 

let po získání nezávislosti ruština ale stále platí za lingua francu a funguje, vedle 

kyrgyzštiny, jako druhý oficiální jazyk státu. Kyrgyzstán je také členem Společenství 

                                                 
4
 Kyrgyzstan maps [online] University of Texas Libraries. 2002 [cit. 2013-02-11]. Dostupné z: 

http://www.lib.utexas.edu/maps/commonwealth/kyrgyzstan_pol_05.jpg 
5
 Nacional'nyj sostav naselenija [online] Nacionalnyj Statisticekij Komitet Kyrgyzskoj Respubliki, 2012 [cit. 

2012-10-21]. Dostupné z: http://www.stat.kg/stat.files/din.files/census/5010003.pdf 
6
 Kyrgyzstán [online] Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 2010 [cit. 2011-11-01]. Dostupné z: 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/kyrgyzstan/index.html. 
7
 Nacionalnyj Statisticekij Komitet Kyrgyzskoj Respubliki. c. d. 

Obrázek č. 1 - Mapa současného Kyrgyzstánu 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/kyrgyzstan/index.html
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nezávislých států (SNS), které celkem tvoří devět z bývalých patnácti sovětských republik 

(Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Rusko, 

Tádžikistán a Uzbekistán). 

Kyrgyzstán se rozkládá na velmi hornatém terénu, přibližně 65 % území zabírají 

pohoří Ťan-Šanu na severu a Pamíru na jihu. Průměrná nadmořská výška Kyrgyzstánu je 

2750 m n.m., od nejvyšších vrcholků Ťan Šanu 7439 m n.m. po nejnižší bod 394 m n.m. 

Ferganské nížiny v Ošské oblasti. Téměř 90 % země leží více než 1500 metrů nad moře. 

Jelikož je Kyrgyzstán nejvzdálenější zemí od světového oceánu na světě, klima je 

kontinentální, což znamená, že během roku dochází k vysokým teplotním rozdílům. V létě 

může teplota vystoupat až na 44°C a v zimě může klesnout na -30°C. Podmínky se liší 

podle toho, zda se jedná o vysokohorskou oblast, nebo nížinu. Podnebí je lokálně 

ovlivňováno i většími vodními zdroji; konkrétním příkladem je jezero Issyk Kul, které je 

svou rozlohou 6236km² (po Kaspickém moři) druhé největší slané jezero na světě.  

Území Kyrgyzské republiky je administrativně děleno do sedmi oblastí – Issyk-

Kul, Čuj, Talas, Džalalabád, Naryn, Oš a Batken. Hlavní město Biškek a druhé největší 

město Oš mají stejný status jako zmíněné provincie. Jednotlivé regiony se od sebe liší 

nejen polohou a nadmořskou výškou, ale i a společensko-ekonomickým a kulturním 

rázem. Takové rozdíly jsou nejvíce znát v porovnání severní a jižní části země. Pomyslná 

kulturní hranice odděluje severní oblasti Talas, Čuj, Issyk Kul a Naryn od jižních 

Džalalabádu, Oše a Batkenu. Některé rozdíly zaznamená náhodný pozorovatel již na první 

pohled – mění se vzhled budov, způsob obživy i zastoupení etnických skupin.  

Jih je na rozdíl od severu etnicky pestřejší a jazykově různorodější. Žije tu velké 

procento sousedních Uzbeků a Tádžiků, pro které platí za lingua francu ruština. Kyrgyzové 

se však mezi sebou baví na venkově výhradně kyrgyzsky, a pokud nestudovali na ruské 

škole, mají s tímto jazykem problémy. Při projektu se výzkumníci také setkali s tím, že 

mladší děti i ve věku kolem deseti let rusky neuměly. Anglický jazyk se na místních 

školách vyučuje, ale bez valného úspěchu, jelikož chybí kvalifikovaní vyučující.  

 Zpozorovat můžete rozdíly i v architektuře lidských obydlí. Na severu i ve 

venkovských oblastech najdete převážné zděné domy s předzahrádkami, které vzdáleně 

připomínají vesnice východní Evropy. V severních vysokohorských oblastech najdete 

dodnes množství jurt a kibitek. Na jihu na venkově častěji narazíte na domky hliněné či 

cihlové se střechami z vlnitého plechu.  
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Příkladem udržování tradic může být způsob stolování – zatímco na severu je stále 

častější „evropský“ způsob u stolu se židlemi, na jihu se sedí téměř výhradně na látkových 

matracích na zemi a místo stolu se používá vyšívaný ubrus či nízký stolek. Další znatelné 

rozdíly, lze pozorovat na příkladu svatby – na jihu se platí většinou za nevěstu vyšší kalym 

(platba za nevěstu), nevěsty bývají mladší a mnohem větší roli tu hraje uzavření tradičního 

svazku před tím zákonným, na úřadě.  

V Kyrgyzstánu se obyvatelstvo od nepaměti dělí na usedlé a (polo)nomádské.  

Průměrná hustota obyvatelstva v Kyrgyzstánu v roce 2009 činila 25,6 lidí/km
2
. 

Vzhledem k hornatému terénu se většina populace zdržuje v údolích, v sídelních oblastech, 

kde jsou dostupné ekonomické aktivity a sociální infrastruktura. Nejlidnatějším regionem v 

Kyrgyzstánu je Čujská oblast (která zahrnuje i nejlidnatější, hlavní město Biškek) – 81,6 

osob/km
2
, na druhém místě je oblast Ošská (34,5 obyvatele/km

2
), kde žije 19,6 % celkové 

populace. Podle posledního sčítání obyvatelstva žije více než třetina obyvatel ve městech 

(35 %) a přibližně dvě třetiny žijí na venkově (65 %), kdy většina městského obyvatelstva 

žije v hl. městě Biškeku (852 tisíc lidí) a v Oši (220 tisíc lidí). V porovnání s rokem 1999 

se poměry městského a venkovského obyvatelstva příliš nezměnily.  

Dominantní postavení mezi místními náboženskými skupinami zaujímá sunitský 

islám, ke kterému se hlásí 80 % populace. Druhým nejpočetnějším náboženstvím v zemi je 

ortodoxní čili pravoslavné křesťanství, které vyznává 17 % obyvatel, a zbylá tři procenta 

zastupují náboženství ostatní.
8
 

Kyrgyzstán v dnešní době budí zájem Ruska, Spojených států Amerických i Číny. 

Díky geografické pozici země je Američany využíván jako přestupní bod do Afghánistánu. 

Rusko se svého vlivu nikdy nevzdalo a sousedící Čína o Kyrgyzstán už také projevila svůj 

zájem. „Kyrgyzové jsou rozpolcení, sami nevědí, na čí stranu se přiklonit. Američané, 

Rusové, Čína?“ říká studentka Begimai, která jako dobrovolník spoluorganizuje projekty 

neziskové organizace Fond za mezinárodní toleranci v jižním Kyrgyzstánu. Sever 

vyhledává tradičně ekonomického partnera v Rusku. V hlavním městě Biškeku tvořila za 

SSSR téměř polovinu populace Ruská minorita. Vliv je znatelný po celém severu i dnes, 

                                                 
8
 Kyrgyzstan [online] U.S. Department of State. 2009 [cit. 2013-02-15]. Dostupné z: 

http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2001/5598.htm 
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kdy tvoří asi 26 % a jejich počet se stále snižuje.
9
 Jižní část Kyrgyzstánu se orientuje spíše 

na ekonomické partnery z Uzbekistánu, Tádžikistánu a Číny, jejíž vliv je stále znatelnější.  

 

5. Pohledy na každodennost v historických etapách 

Každodennost je různě definována v závislosti na oboru studia, ke kterému se 

vztahuje. V běžném pojetí je však tento pojem vnímán jako souhrn situací a činností, které 

člověk vykonává ve svém obvyklém prostředí. Každodenními úkony se opakují, stávají se 

rutinními, jsou automatické, kolektivně srozumitelné a často prováděné nevědomě. 

Každodenní život je pokládán za samozřejmost, je tvořen tradicemi, zvyky, morálkou, 

stravováním, prací, socializací, volným časem, rodinným životem, plněním každodenních 

rolí apod. Opakem každodennosti je krizová situace, která běžný život nějak naruší. Ve 

slovníku sociologických pojmů Jan Jandourek uvádí: „Ve světě každodennosti platí velmi 

často nepsané normy, je užíván běžný jazyk a zdravý rozum (common sense), dění je 

samozřejmé, prostředí zakoušeno jako důvěrné.“
10

 S pojmem každodennosti se začalo 

operovat v sociologii začátkem dvacátého století a je spojováno se jmény významných 

sociologů, jako byl Alfred Schütz (1899-1959) a Edmund Husserl (1859-1938) 

Povědomí o tom, jaká každodennost v okolním světě funguje, získává většinová 

společnost, která se do některých vzdálených oblastí nikdy nepodívá, četbou cestopisné 

literatury a vlivem médií.  Následující kapitola má za cíl přiblížit pohledy dvou odlišných 

kultur v pomyslných kategoriích „východu“ a „západu,“ a srovnání toho, jak se psalo 

v dané historické etapě o životě v Kyrgyzstánu. Čím byl názor vybraných pozorovatelů 

formován a jak se může stejná realita lišit, je-li zachycena pohledem příslušníka jiného 

státu či kulturního zázemí? Hrají nějakou roli ideologie, doba, zkušenosti a povaha 

vědce/cestovatele? A může být studium takových dat dnes k něčemu užitečné? 

 

                                                 
9
 Perepis' naselenija i žiliščnogo fonda Kyrgyzskoj Respubliki 2009 goda v cifrach i faktach  [online]. 2009 [cit. 

2013-02-14]. Dostupné z: http://212.42.101.100:8088/nacstat/ 
10

 JANDOUREK, Jan. Slovník sociologických pojmů: 610 hesel. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012, 258 s. ISBN 978-
802-4736-792. 
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5.1. Doba předsovětská (1880 – 1917) 

Současný silný vliv Ruska v Kyrgyzstánu má své kořeny již hluboko v historii. Pohled 

na územní a politické uspořádání Střední Asie se průběhu posledních sta let radikálně 

změnil. To, co dnes vidíme jako pět samostatných států Střední Asie, bylo před sovětským 

dělením samosprávné území postavené na vládě klanů a rodů (počátkem 19. století spadala 

jižní část dnešního Kyrgyzstánu pod Kokandský chanát). Před SSSR by se nikdo primárně 

neoznačil za Kyrgyze či Uzbeka, zařadil by se pravděpodobněji mezi zástupce některého z 

mnoha klanů, či podle příslušnosti k danému regionu. Přestože se sovětské autority 

pokusily o rozdělení území do jednotných národních států (tyto hranice přetrvaly dodnes), 

zůstal středoasijský region etnicky velmi různorodý.  

V osmnáctém a devatenáctém století nebylo mnoho Evropanů, kteří by se vydávali do 

míst na mapě obvykle označených hic sunt leones
11

; byla to záležitost jen několika málo 

jedinců.  

 Až koncem devatenáctého a začátkem dvacátého století dobrodruhů a cestovatelů 

přibývalo. Do Střední Asie mířili z různých důvodů – misie, obchod, etnografické a 

geografické výzkumy a expedice. Jednalo se převážně o zástupce ruského impéria, které 

mělo o Centrální Asii stále se zvyšující zájem.  

Jedním z prvních ruských průkopníků byl Petr Petrovič Semenov (Semjonov) (1827-

1914), voják, vystudovaný fyzik a matematik, který se mimo jiné věnoval botanice, 

geologii a geografii. Přestože bylo jeho zkoumání zaměřeno hlavně na přírodní podmínky 

„Nebeského pohoří“
12

 a jezera Issyk-Kul
13

, vedlejším produktem jeho výzkumů byly i 

postřehy o životě a kultuře místních lidí té doby. Ve své knize Putěšestvija v Ťan-šan: 

1856-1857 (1948) se zmiňuje i o každodenních činnostech Kyrgyzů od těch 

nejzákladnějších až po konkrétní situace, jakou byl např. spor mezi dvěma kyrgyzskými 

                                                 
11

 Zde žijí lvi 
12 

Známé pod čínským jménem “Ťan šan“ 
13 

V překladu Teplé jezero, leží v severovýchodním cípu dnešního Kyrgyzstánu, 668m hluboké, v nadmořské 
výšce 1608m, o rozloze 6236m2  
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rody, který vznikl při uzavírání sňatku jejich dvou potomků.
14

 Za své zásluhy si vysloužil 

přízvisko Petr Semenov-Ťanšanský.  

V Semenových stopách se pak vydal Nikolaj Michajlovič Prževalskij (1839-1888), 

který zmapoval velké množství do té doby neznámého území, hlavně v oblastech Sibiře a 

Vnitřní Asie (jak se jí tehdy říkalo), převážně v oblastech dnešní Číny a Mongolska. Na 

život v Kyrgyzstánu se ve svých poznámkách příliš nezaměřuje, přestože jím na svých 

cestách projížděl. Jeho cílem bylo navštívit Lhasu, tajemné hlavní město Tibetu, nikdy se 

tam však nedostal. Pátá výprava se mu stala osudným, když po cestě do Karakolu, podél 

pobřeží Issyk Kulu, vypil zkaženou vodu, onemocněl tyfem a zemřel.
15

 V Karakolu je mu 

věnováno rozsáhlé muzeum a nejeden památník.  

Nikolaj Alexandrovič Severcov (1827-1885) patří také mezi objevitele, kteří 

v první řadě usilovali o zmapování neprobádaných částí Vnitřní Asie (byl první 

Evropanem, který navštívil a probádal střední pásmo pohoří Pamír), ale druhotně 

zaznamenal také cenné etnografické údaje. Popisuje například postavení ženy u Kyrgyzů a 

dělbu práce; „Kyrgyzky jsou velice rázné. Doma jsou paní celého příbytku – jurty.… Jen 

při slavnostech vypadá žena jako zcela podřízená svému muži, ani s ním nejí,…, jako 

hospodyně musí nejprve pohostit hosty. Jinak při všedních příležitostech tato práce 

nezřídka připadne muži. … v jurtě je hospodář málomluvný a ona rázná a samostatná. Při 

napadení aulu
16

 muži popadnou zbraně a běží ke stádu. Ženy zůstávají na místě a brání 

se.“ Všímá si také způsobů zimování kyrgyzských pastevců i ve vysokých nadmořských 

výškách. Říká, že pastevci používají na zátop kizjak, sušený ovčí trus a při stavení příbytků 

využívají reliéfu krajiny ve svůj prospěch… „skrytá místa se pro přezimování Kyrgyzům 

líbí, jednak proto, že jsou dobře chráněni před větrem, ale také že horští Karakyrgyzové 

velice rádi své auly skrývají.“
17

   

                                                 
14

 SEMENOV-Ťanšanskij, Petr Petrovich, Colin THOMAS, Liudmila GILMOUR a Marcus WHEELER. Travels in 
the Tian'-Shan': 1856-1857. London: Hakluyt Society, 1998, xliii, 269 p., [20] p. of plates. ISBN 09-041-8060-
3. In KOKAISL, P. et al. Kyrgyzstán a Kyrgyzové: Kyrgyzstan i kyrgyzy. V Plzni: Západočeská univerzita, 2008, 
309 s. ISBN 978-80-7043-772-8. 
15

 MITCHELL, Laurence. By the Shores of Issyk-Kul. Russian Life. 2010, roč. 53, č. 5, s. 34-40. ISSN 1066999X. 
16

 skupina či vesnice 
17

 SEVERCOV, N. A. Putěšestvija po Turkestanskomu kraju. Moskva, 1947. In KOKAISL, P. et al. Kyrgyzstán a 
Kyrgyzové: Kyrgyzstan i kyrgyzy. V Plzni: Západočeská univerzita, 2008, 309 s. ISBN 978-80-7043-772-8 
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Do dalekých končin Střední Asie se však vydali i cestovatelé z jiných zemí, než je 

Rusko. Příkladem může být anglický cestovatel a duchovní Henry Lansdell (1841–1919), 

který procestoval Rusko, Střední Asii a Sibiř s cílem distribuce biblických textů. Jeho 

zápisky z cest, které publikoval v knihách Through Siberia (1882) a Russian Central 

Asia (1885) byly v Anglii velmi populární a první ze zmíněných se dočkala i překladu do 

němčiny, dánštiny a švédštiny.
18

 

Hlavně jeho druhá kniha, v níž popisuje civilizace Střední Asie z pohledu cestovatele a 

misionáře (zmiňuje rozdání více než 100 000 výtisků Bible), je významná z hlediska 

poznatků o každodenním životě. 

Autorův předvýzkum vycházel z publikací převážně ruských kolegů, kolem roku 

1885 se pouze některým západoevropanům podařilo dostat tak daleko na území Ruské 

Asie (jak byla tehdy označována). Na svou cestu získává svolení od cara a k dispozici má 

pomoc místních zástupců Ruské říše. Sám Lansdell ruštinu neovládal, domluva s asijskými 

etniky mnohdy probíhala i přes dva tlumočníky.  

Kyrgyzy cestovatel popisuje jako divoké nomády, kteří jsou prostí, přesto velmi 

čestní a odvážní. Od okolních kmenů se liší tím, že při vidině zisku se umí změnit na 

obyčejné zloděje a dokáží být velice pomstychtiví. Zabývá se také jejich životním stylem a 

tradicemi, které si převážně uchovali až do dnešních dnů. Všímá si nápoje kumysu a 

věnuje se popisu tradičního kultu pohostinství, který platí v Kyrgyzstánu dodnes. Zmiňuje 

se o existenci polygynie, ale dodává, že běžný Kyrgyz nedisponuje finančními prostředky 

(nebo jejich ekvivalentem v podobě dobytka a zvířat), aby mohl uživit více než jednu ženu 

(movitější jedinci měli manželek i pět). Jako typická obydlí zmiňuje jurty, jejichž použití a 

stěhování se od dnešní doby převážně neliší. Kyrgyzové také migrovali se stády několikrát 

do roka, podle ročního období. 

Podle Lansdella je kyrgyzský národ rozdělen do dvou skupin - bohatší, kteří se 

usídlují v okolí měst a pracují jako pomocná síla v ruských továrnách a dolech a chudší, 

působící převážně v zemědělství. V otázce náboženství jsou všichni Kirgizové považováni 

za muslimy (podpořeni silným vlivem starobylého Samarkandu a Buchary), ačkoliv se 
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podle Lansdella v oblasti vyskytuje i spojení tradičních náboženství (animismu) s prvky 

křesťanství. 

Postavení ženy je podle Lansdella složitější než u muže. Role mužů, tradičních 

lovců, se postupně změnila, ale na dělbu práce v rodině to vliv nemělo. Pouze ženy 

obdržely navíc povinnosti nové spolu se starostí o celou domácnost. 

Lansdellův vztah k Rusům je velice kladný. Na dotaz kyrgyzského stařešiny při 

posezení v jurtě odpovídá, že Angličané a Rusové jsou blízcí přátelé. Své ruské průvodce 

popisuje jako charakterní a ochotné osoby. Vždy se mu od nich dostává ochotné pomoci a 

nepozoruje žádná negativa ani v jejich vztahu s Kyrgyzy, či jinými etniky v okolí.
19

 

Dalším cestovatelem, který v  předsovětské době publikoval své poznatky z cest po 

Asii, je americký profesor geografie na Yale University, a žák Friedricha Rätzela, 

Ellsworth Huntington (1876-1947). Ten v roce 1905 vydal zápisky „Explorations in 

Turkestan,“ ve kterých se soustředí nejen na geografické a klimatické podmínky Střední 

Asie, ale také na život místního obyvatelstva. Jako zastánce environmentálního 

determinismu se často ve svém díle snaží ukázat silný vliv podnebí a prostředí, ale sám 

uznává, že na některé faktory není možné tento vliv přímo dokázat (například vzhled lidí). 

Zaměřuje se na Kyrgyze a jejich pastevecký nomádský způsob života, který je podle něj v 

daných podmínkách jediný možný (a to i do budoucna, nehledě na to, jakým vývojem 

tamní společnost projde).  

Popisuje chov a druhy domácích zvířat, vzhled a funkčnost obydlí (kibitka)
20

, 

nábytku, používaných nádob i oblečení.  

Rozsáhlejší podkapitolu věnuje pokrmům a zvykům stravování. Z jeho poznámek 

je znát mírné opovržení, když říká: „typické stravování, kterému jsem byl mnohdy 

svědkem, může být pro civilizované nervy nepříjemné.“ Dopodrobna popisuje příhodu, kdy 

byl pozván do bohaté kibitky a hoštěn. Píše, jak na sušeném trusu rozdělali oheň, ohřáli 

vodu na čaj a následně podávali (pro ně vzácný) chleba a cukr, mléko a smetanu, a 

následně i kumys, který je, jak říká Huntington, i nadále nepostradatelnou položkou 

kyrgyzského jídelníčku. „… Na konec každý muž pozvedl ruce k obličeji a všichni naráz 
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 stanové obydlí podobné jurtě 
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pohladili svůj vous a zamumlali požehnání Alláhovi.“ Po pití čaje, které autor označuje za 

novotu přejatou od Rusů, přišlo na řadu vyprávění z cest a o hrdinských činech. Když 

začínala být společnost vlivem kumysu unavena, přišel konečně hostitel a začala příprava 

opravdového jídla. Huntington otevřeně popisuje strávníky a jejich způsob pojídání 

jednotlivých částí skopového a pokrmů z něj připravených. Zmiňuje se také, že ochutnal 

hříběcí maso, které by se dle něj hodilo i na vybraný stůl gurmánů.  

O Kyrgyzech říká, že jsou, jako ostatní pastevci, velmi pohostinní a přátelští, 

vzhledem k jejich izolovanosti také velmi zvídaví.  

Autor zmiňuje tradici cestování na koních a vyjadřuje překvapení o jejich 

důležitosti, místo tradiční poznámky o počasí Kyrgyzové říkali „Jak je dnes tvému 

zvířeti?“ či „Má [kůň] dobrou chůzi?.“ Ve spojení s tím se Huntigton zabývá i národním 

sportem Kirgizů „bagai“, při kterém se jezdci na koních přetahují o tele.  

Na téma vzdělanosti místních říká: „Tito lidé mají vědomosti, …, které pramení ze 

zkušeností, ale knižní vzdělanost je tu velmi vzácná. … Kdyby nebyli v kontaktu s okolním 

světem, bylo by to snad v pořádku, …, ale takto Kyrgyzové nemohou proti tvrdé realitě 

civilizace obstát.“ Následně dodává, že „příchod Rusů jim ohromně prospěl a zajistil 

v oblasti mír, bezpečí i dobrý trh pro výrobky z jejich stád. Také k jejich štěstí přispěl 

luxusním zbožím, jako je čaj, cukr, chléb a levné bavlněné látky dostupné všem.“ 

Připomíná ale také, že příchod Rusů může tradičnímu životu Kyrgyzů ublížit, pokud jejich 

vlivem změní svůj kočovný život za ten námezdního dělníka. Své tvrzení podkládá tím, že 

jakási „lenost“ či „poklid“, které jsou svým způsobem součástí života nomáda (často musí 

na cestách čekat, nikam nespěchá apod.) se neslučuje s rytmem, který je spjat s každodenní 

pravidelnou prací; „A tak se stane, že Kyrgyzové, kteří přicházejí do úzkého kontaktu 

s Rusy se, jak se zdá, zhoršují. Lenost vede k nepoctivosti a obojí pak k drzosti a 

vulgaritě.“ Huntington vidí problém i ve změně spjaté s (ne)přesouváním kibitek, které 

když zůstanou déle (šest měsíců či rok) na jednom místě povedou k hromadění nepořádku 

a špíny, ke kterému by za normálních okolností při kočování nedošlo.  

Silné postavení ženy ve společnosti nomádů porovnává s potlačovanými svobodami 

žen u ostatních mohamedánských národů a říká, že důvodem je právě kočovný život a 
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různé faktory prostředí, které na něj mají vliv; čímž se odkazuje na environmentální 

determinismus. 

 

5.2. Doba sovětská (1917 – 1991) 

Po roce 1917, kdy vznikl Sovětský svaz, docházelo na území nově vzniklé Kirgizie 

k mnoha změnám. Rozvíjel se průmysl a mechanizovalo zemědělství, budovala se sociální 

infrastruktura, bylo rozvíjeno školství, zdravotnictví, docházelo k rozsáhlé urbanizaci. Tato 

modernizace, přestože přispěla k radikálnímu zvýšení životní úrovně, však probíhala 

mnohdy násilně a bez ohledu na tradice, zvyky a kulturu místního obyvatelstva. Jazyky 

středoasijských republik byly kodifikovány. Sovětské „jednotící“ prvky pronikaly i do 

běžného života Kyrgyzů; byly napadány například staré způsoby slavení svateb či pohřbů, 

byly schváleny seznamy „vhodných jmen,“ které měli Kyrgyzové svým potomkům dávat 

apod.  Kočovní pastevci byli násilně usazováni a probíhala nucená kolektivizace (zvláště 

ve dvacátých a třicátých letech probíhaly soudy s majetnými vlastníky stád, mnozí byli 

odsouzeni a vyhnáni na Sibiř).
21

 

Jak o Kyrgyzstánu (či Kirgizii)
22

 a životě v něm psali tehdejší obyvatelé Sovětského 

svazu? 

V. Lavrov publikoval v roce 1927 v Novinách obchodu a průmyslu článek na téma 

Industrializace národních republik a regionů, kde se věnoval jednotlivým částem SSSR a 

zmapoval jejich průmyslový rozvoj. Podotýká, že ve většině národních republik výrazně 

převažuje zemědělství nad průmyslem, který se teprve rozvíjí. Uvádí, že „…pro 

zemědělské oblasti je příznačná extrémní zaostalost a primitivnost…“ a následně navrhuje 

potřebná opatření: „… jedním z hlavních úkolů hospodářské politiky Sovětského svazu je 

okamžitá eliminace pozůstatků starého řádu a ekonomické zaostalosti národních republik a 

oblastí.“
23

 Zároveň také zdůrazňuje pokrok, jakého Střední Asie dosáhla: „V roce 1920, 
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 v sovětských dobách se používal pojem Kirgizie, což je z ruštiny; po rozpadu SSSR přišlo 
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kdy došlo k posílení sovětské moci ve Střední Asii a zejména po rozdělení [Střední Asie] na 

samostatné národní republiky v roce 1924, …, docházelo k rychlé industrializaci, hrubá 

produkce průmyslu ve Střední Asii v 1924-25 dosáhla 98,1 mil. rublů, v letech 1925 – 1926 

– 130, 8 mil. rublů a v letech 1926 – 27 byla 159,6 mld. rublů. Z čehož vyplývá, že za 

posledních pět let průmyslová výroba ve Střední Asii vzrostla téměř devětkrát.“
24

 Lavrovův 

článek nekriticky opěvuje Sovětský svaz a je silně ideologicky podbarven, přesto mohou 

být uvedená data při obezřetném zacházení užitečná. 

Souhrnnou zprávu o rozvoji Kirgizie za uplynulých padesát let od jejího vzniku 

podává v roce 1960 Kazy Dikambayev. Brožura nese název: Kirgizie: Kompletní 

transformace dříve zaostalé kolonie. Tento někdejší předseda rady ministrů Kirgizské SSR 

(1958-61) popisuje vznik Sovětského svazu a připojení Kirgizie: „Říjnová socialistická 

revoluce znamenala radikální změnu v historii kirgizského lidu. Zpřetrhala řetězy 

koloniálního otroctví, …, osvobodila Kirgize od sociálního útlaku a získala jim národní 

svobodu.“
25

. 

 Dikambayev mluví o zavedení průmyslu a zaškolení odborných pracovníků: 

„Jedním z vynikajících úspěchů Sovětské Kirgizie je rychlý nárůst počtu zručných 

pracovníků, …, dříve negramotní nomádi a pastevci získali schopnosti v mnoha řemeslech 

a jsou zaměstnaní jako oceláři, strojníci, elektrikáři, pracovníci v oblasti textilní a 

obuvnické výroby. Počet pracovníků vzrostl na 85,5 tisíce v r. 1958.“   

Popisuje změnu dříve pasteveckých oblastí na zemědělské – „Místo zaostalého 

chovu dobytka nomádskými pastevci má nyní Kirgizie mechanizované velko-chovy řízené 

kolektivními a státními družstvy.“ Zmiňuje hospodářské úspěchy: „Kirgizie v produkci 

cukru předstihla i Francii a Itálii. … Během budoucích sedmi let Kirgizie předstihne USA 

v produkci mléka na osobu.“ 

Dikambayev zdůrazňuje, že „až po Revoluci a zvláště s nástupem rozsáhlé 

industrializace a kolektivizace zemědělství mohli nomádi zaznamenat radikální změny 

svých životů“, dokazuje to mimo jiné i na postupném přechodu z kočovného způsobu 

života na usedlý („… vyměnili zakouřené stany za opravdové byty ve městech…“).  
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V podkapitole nazvané „Nové období“ se autor věnuje vyhlídkám v odvětví do 

budoucna – „V příští sedmileté periodě je předpokládán rychlý nárůst produktivity práce, o 

více než 50%, hlavně díky lepšímu vybavení a podpoře mechanizace a automatizace.“ 

V textu se opakovaně objevuje informace, že „Kirgizové by takového pokroku nebyli 

schopni bez pomoci dalších sovětských republik, zvláště Ruské Federativní republiky“.  

Autor zakončuje svůj text slovy: „Čtenář má před sebou obraz minulého a 

současného života kirgizského lidu, …, od chudoby a zaostalosti, ke kultuře a pokroku.“ 

 

Informace „západu“ o Střední Asii v době SSSR většinou pocházely ze 

sekundárních zdrojů – ze zpráv příležitostných cestovatelů či místních uprchlíků, které 

navíc bývaly neúplné a často zaujaté. Geoffrey Wheeler (1897-1990), britský voják a 

historik se zaměřením na Centrální Asii, který založil Středoasijské výzkumné centrum 

(Central Asian Research Centre) v Londýně (1953), byl také editorem periodika 

Středoasijské Review (Central Asian Review). V jednom ze svých příspěvků s názvem 

Soviet Policy in Central Asia (1955) poznamenává, že většinu faktických dat pro svou 

studii čerpal ze sovětských pramenů, protože, jak říká, „i přes zaujaté [ideologicky 

ovlivněné] údaje, jsou tím nejpodrobnějším a nejdůležitějším zdrojem pro studium Střední 

Asie“ a při „obezřetném a souhrnném studiu je možné vytvořit koherentní obraz opravdové 

situace.“  Wheeler dodává: „Abychom porozuměli, k čemu dochází, a může dojít, ve 

Střední Asii, je nejlepší zkoumat metody Sovětů tak nezaujatě a objektivně, jak jen to bude 

možné.“  

Proti-ruský/proti-bolševický názor se začínal utvářet již brzy po sjednocení SSSR 

(1917), o čemž dokládá i zapálený proslov z 28. dubna 1920, kdy senátor Henry L. Myers 

odsoudil Bolševické barbary pro „znárodňování“ všech žen, ničení „domova, krbu, rodiny, 

základních kamenů civilizace“ a pohřbení toho „co Bůh stvořil a ustanovil.“
26

  

Wheeler upozorňuje, že opatření Sovětské vlády, kterými ovlivňuje dění ve Střední 

Asii, mají vliv jak pozitivní tak negativní. Pozitivní zahrnují vzdělání, technické vyškolení, 

podporu umění a organizované zábavy. Negativní stránkou je použití propagandy proti 

praktikování Islámu a proti [náboženským] dogmatům, proti zavedeným tradicím, proti 
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„kosmopolitismu“,…, dále přepisování historie, …, a možná nejdůležitější ze všech 

[aplikace] jazykových reforem. 

Geoffrey Wheeler ve své studii zdůrazňuje, že „Sovětské autority mají v úmyslu 

zvýšit ekonomický potenciál Centrální Asie ať už s nebo bez účinné a dobrovolné 

spolupráce domorodé populace. Dosavadní pokrok se zdá byl dosažen spíše ruským 

plánováním, iniciativou, kontrolou a přítomností milionů bílých osadníků než snahou 

samotných Středo-Asijců.“  

Wheeler závěrem varuje, že „sovětská vláda se může v budoucnu rozhodnout zvýšit 

počet [svých] osadníků, aby počtem převýšili a nakonec i pohltili domorodou populaci.“
27

 

 

V USA se sovětskou problematikou zaobíral Alexander Dallin, profesor 

Stanfordské univerzity, po matce lotyšského a po otci běloruského původu. V 80. letech 

kritizoval přístup Američanů a jejich zkreslený náhled na Sovětský svaz. Říkal, že i ti, kteří 

se mohou lépe informovat, jako novináři a státníci, dělají unáhlené závěry a prognózy; 

uvádí: Jedna veřejná osoba předpověděla v r. 1956: „Během dvaceti let sovětský 

komunismus padne pod tíhou svých ekonomických omylů, politických hloupostí a tlakem 

neklidné a nespokojené populace.“
28

 Profesor Dallin také zmiňuje, že samotný 

viceprezident Spojených států Hubert H. Humphrey přiznal: „Věděl jsem tak málo o ruské 

historii, že jsem byl velmi chabě vybaven ať už intelektuálně, zkušenostmi či schopnostmi 

jednat s hlavou Sovětského svazu. A tak málo našich lidí, …, má nějaké znalosti o těchto 

oblastech světa. … Jednáme pověrčivě a je až děsivé, jak moc. Není se pak čemu divit, že 

máme tak zavádějící [novinové] titulky.“
29

 

Světově uznávaný americký magazín TIME od svého založení v roce 1923 

informuje o dění ve světě, kultuře, vědě i sportu. V červnu roku 1980 publikoval speciální 

vydání nazvané „Uvnitř SSSR: Opevněný stát v procesu přeměny“ (Inside The U.S.S.R.: A 

Fortress State in Transition), ve kterém na třinácti stranách souhrnně popisuje situaci 

v Sovětském svazu za Brežněvovy vlády.   
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„Příroda a lidská činnost obdařily Sovětský svaz bohatstvím a mocí. Podivuhodné 

úspěchy SSSR v hornictví, zemědělství a výrobě energie stále ještě vyvolávají obrazy 

proslulých sibiřských dolů, kolektivního hospodářství a hydroelektráren roku 1930, kdy 

zástupy politických vězňů, naverbovaných rolníků a idealistických dobrovolníků "budují 

komunismus" pod krutým dohledem ozbrojených stráží Josefa Stalina a komisařů. Dnešní 

realita je méně krutá, ale země se stále profiluje jako mocnost; z přednesů o vlastních 

přínosech a úspěších stále připomíná hrubou sílu, monumentalitu a projekty, které ponižují 

a mnohdy pohlcují lid.“   

Magazín se vyjadřuje se k životu lidí ve svazových republikách: „Dnešní sovětští 

občané jsou na tom lépe, než rolníci a chudiny [za dob cara], ..., lépe než před deseti lety. 

Není jim tak bídně, stále jsou však utlačováni a nešťastní. Jejich stát je mocnější než kdy 

jindy, ale jeho schopnost zabezpečit jejich každodenní potřeby je nedostatečná.  

Na fungování sovětského hospodaření píší: „Hlavním důvodem je systém, který 

nemůže, a asi nikdy nebude, fungovat. Sovětská ekonomika byla vždy znehodnocená 

přílišným centrálním plánováním, a nedostatkem podnikatelské motivace. Továrny, farmy a 

jednotliví pracovníci jsou chyceni v mašinerii, která chrlí kvóty a směrnice, pohlcuje 

výstupy, neúčinně vyrábí a distribuuje zboží, a zřídka odměňuje iniciativu.“  

Na téma sovětské společnosti říkají: „Každodenní rutina a zdánlivě nenapravitelné 

nedostatky systému mají korozivní účinek na morálku společnosti. Alkoholismus je rostoucí 

problém. Démon vodky je hlavní příčinou rozvodů a trestné činnosti, stejně jako absence, 

nehody při práci a špatná produktivita sovětských pracovníků. Kapitalistický svět 

samozřejmě není v pozici, aby kázal střídmost komunistům. Ale sovětské pití – a opilost – 

se kvalitativně liší od pověstného amerického oběda „o třech martini“. Když Sovět otevře 

láhev vodky, často má v úmyslu ji rovnou vypít. On nehledá relaxaci nebo uvolnění od 

úzkosti k euforii: často se sám upije do zapomnění.“ 

O problematice průmyslu hovoří slovy:  „Industrializace je stále životně důležitější 

pro pokrok sovětské ekonomiky; většina továren je však v západní části země, zatímco ve 

velmi zaostalé Střední Asii je přelidněnost doprovázena nezaměstnaností. Sovětští 

ekonomové dosud nepřišli na způsob, jak přemístit buď průmyslovou základnu, nebo 

rostoucí pracovní síly a přivést obojí dohromady.“  
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Redaktoři magazínu TIME také reagují na etnika a národy žijící na sovětském 

území a šířící se ruský vliv: „Sovětská politika vůči okolnímu světu a vlastním etnickým 

menšinám je hluboce zakořeněna v  dlouhotrvající ruské xenofobii.“ „…v městských 

oblastech Zakavkazska a Střední Asie ruština postupně proniká mezi původní jazyky, 

[zvláště] do okruhu mladých lidí. Mají možnost navštěvovat kurzy vyučované v místních 

jazycích, ale vědí - a jejich rodiče také - že společenský posun „nahoru a ven“ je v SSSR 

podmíněn schopností plynule se domluvit se zástupci Moskvy. Ve Frunze, hlavním městě 

středoasijské republiky Kirgizie, vládní úředníci středního věku mluví rusky se silným 

přízvukem, občas potřebují i pomoc s překladem výrazů z jejich rodného jazyka, který je 

příbuzný turečtině. … V provinciích jsou návštěvníci z Ruska při přípitcích označováni 

jako "naši úctyhodní starší bratři," sovětská propaganda obratně hraje na téma země jako 

celku – jednotného bratrstva národů – které dělá pro svět skvělé věci a všechny etnické 

skupiny tím prospívají.“  

Autoři poznamenávají, že v současnosti je v SSSR klid a nedochází k žádným 

výrazným nepokojům: „ …v okolí hlavních měst středoasijských republik jsou [armádní] 

jednotky. Vojáci, kteří jsou tam umístěni, bývají z jiných částí svazu, ne místní; kdyby měli 

přikázáno potlačit povstání, nestříleli by po svých etnických krajanech.“
30

 

 

5.3. Doba postsovětská – současnost (1991 – 2013) 

Ještě před dvaceti lety tehdejší Kirgizskou SSR většina médií západního světa 

viděla pouze jako jednu z mnoha republik spadajících pod gigantický Sovětský svaz. Život 

v Kyrgyzstánu byl před zrakem zahraničních médií skryt a opomíjen. 

Po rozpadu Sovětského svazu, kdy státy Střední Asie získaly nezávislost a otevřely 

své hranice západním médiím a organizacím (Světová banka, OSN, FAO, IMF…), se 

objevil i zájem blíže prozkoumat fungování místních států. Tématem většiny 

porozpadových studií byla hospodářská krize, kterou byly země po osamostatnění 

zasaženy, a docházelo k analýzám stavu místní společnosti. Většinová reakce (nejen 
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západu) byla vesměs kritická vůči předchozímu vedení Sovětského svazu a pozornost se 

upírala na státotvorné procesy a reformy, které ve středoasijských zemích probíhaly. 

Nemalý zájem vzbuzovalo také nově vznikající politické uspořádání, jehož vývoj dával 

tušit, jakým směrem se na poli světové politiky do budoucna vydá. Pozornost etnologů a 

antropologů se zaměřila na komplexní otázku etnické a národní identity států Střední Asie. 

V průběhu devadesátých let se země potýkala s nestabilní vládou, a přestože bývá 

označována za jednu z nejdemokratičtějších postsovětských zemí, demokratizační procesy 

měly dlouhého trvání a jejich stabilita nebyla ani z daleka stoprocentní. Na přelomu 

milénia docházelo v zemi k nepokojům a veřejným projevům nespokojenosti občanů 

s vládou; média s napětím sledovala jejich vyústění v roce 2005 tzv. Tulipánovou revolucí.  

Po uklidnění kritického stavu hospodářství a postupného vzpamatování se 

společnosti z tranzice, kterou utrpěla, se pohled zahraničních vlád a médií zaměřil na kroky 

kyrgyzské zahraniční politiky. Ta však neměla vyhraněný směr, dalo by se jednoduše říci, 

že se snažila být se všemi „zadobře“, což dokládá i fakt, že jako jediná země na světě 

povolila umístění jak amerických, tak ruských vojenských základen na svém území. V 

červnu 2010 tehdejší ruský prezident Medvěděv zveřejnil plán na vybudování druhé ruské 

základny, která by měla být umístěna na jihu země, pravděpodobně v oblasti Džalalabádu 

či Oše. Pokud se tento návrh uskuteční, mohlo by dojít ke komplikacím v mezinárodních 

vztazích. Někteří analytici tento krok hodnotí jako snahu o znovuzískání moci, o kterou 

Rusko při rozpadu Sovětského svazu přišlo.
31

 Nově zvolený (30. 10. 2011) kyrgyzský 

prezident Almazbek Atambayev navíc v jednom ze svých prvních oznámení překvapil 

informací o plánovaném zrušení americké základny Manas, která leží v blízkosti hlavního 

města Biškeku. Nová hlava státu svůj postoj odůvodnila možným bezpečnostním rizikem, 

které podle něj vojenská základna může vyvolat: „Víme, že se Spojené Státy často zapojují 

do vojenských konfliktů. Byl tu Irák, Afghánistán, a nyní tu je napětí s Íránem. Nechtěl 

bych, aby některá z těchto zemí jednoho dne v odvetě zaútočila na [naší] vojenskou 

základnu.“
32

 Vnější pozorovatelé jsou však toho názoru, že Atambayev tak činí pod 
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záminkou posílení vztahů s Ruskem, které by zrušení americké základny uvítalo, přestože 

sám prezident politické důvody pro zrušení základny odmítá.  

Není tomu poprvé, podobná situace se odehrála již v roce 2009, kdy měla být 

americká letecká základna Manas uzavřena. Od svého návrhu kyrgyzská vláda ustoupila 

jen díky tomu, že Američané souhlasili s navýšením nájmu ze 17 na 63 milionů dolarů 

ročně.
33

 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy byla odmítnuta, základna má fungovat do 

roku 2014, kdy kontrakt vyprší.  

Mocenská rivalita mezi Ruskem a USA se začala vyostřovat. Americký velvyslanec 

v Moskvě Michael McFaul na jedné středoškolské přednášce v Moskvě prohlásil: 

„Diplomacii stranou, říkám to otevřeně – vaše země podplatila Kyrgyzstán, aby vystrnadil 

Američany pryč z Manasu“(25. 5. 2012). Následně dodal, že Spojené státy úplatek 

nabízely také, byl jen desetkrát nižší (měl na mysli dvou miliardový podpůrný balíček, 

který Rusko darovalo Kyrgyzstánu začátkem roku 2009, před tím, než bylo navrženo 

zavření základny Manas).
34

 

Rusko naproti tomu v září 2012 úspěšně prodloužilo pronájem své základny Kant, 

ležící jen několik kilometrů od té americké, na dalších 20let do roku 2032. V návaznosti na 

toto prohlášení současný prezident Vladimir Putin podepsal i dohodu, ve které bylo 

přislíbeno postupné odečtení kyrgyzského dluhu dosahujícího půl miliardy dolarů.  

5.4. Zhodnocení každodennosti v historických etapách 

Způsob života Kyrgyzů prošel během let značným vývojem. V době před 

Sovětským svazem se o Kyrgyzech zmiňují převážně náhodní cestovatelé, dobrodruzi a 

průzkumníci, kteří pátrají po nových živočišných druzích, rostlinách, geologických 

unikátech či cestují za cílem zmapování, pro Evropana, dosud neznámých krajů. Cílem 
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jejich cesty nebývá přímo území dnešního Kyrgyzstánu, ale zájem o něj postupem let 

stoupá.  

Mezi těmi, kteří se o regionu Střední Asie již v předsovětských dobách zmiňují, již 

převládá přesvědčení o stupňujícím se vlivu Moskvy a ruském zájmu o kolonizaci nových 

oblastí.  

Střední Asie byla v té době ovládána klany a rody, neexistovala tu žádná forma 

státního zřízení, jaká fungovala tou dobou v Evropě.  

Poznatky pozorovatelů a cestovatelů po Kyrgyzstánu koncem 19. a začátkem 20. se 

v mnohém podobají. Popisují kočovné kmeny a rody, jejich tradice, zvyky a chování. 

Henry Landsell o nich mluví jako o divokých nomádech, kteří ač jsou čestní a odvážní, 

s vidinou zisku se stávají agresivními a pomstychtivými. Petr Petrovič Semencov zmiňuje 

vztahy mezi rody a spory, ke kterým může dojít při uzavírání manželství. Zato Ellsworth 

Huntington se spíše zaměřuje, z pohledu environmentálního determinismu, na popis jejich 

přirozeného prostředí a spatřuje v nich pohostinné nomády s úctou k tradicím a označuje je 

za přátelské a vlivem izolace za velice zvídavé. I Nikolaj Alexandrovič Severcov na 

Kyrgyzech obdivoval, v jakém soužití s přírodou dokáží žít. 

Nedílnou součástí jejich každodenního života, kterou autoři popisují, jsou zvyky a 

tradice spojení s jídlem a oslavami. Huntington se ve své knize Exploration in Turkestan 

(1905) pozastavuje nad způsobem stolování v kibitce a zdůrazňuje, pro něj neobvyklé 

obyčeje, kterým je svědkem. 

    V otázce náboženství Lansdell, který byl duchovním, zmiňuje velký vliv islámu a 

zřídka i přítomnost křesťanství, kdy si všímá i synkreze s prvky původního animismu. 

Dalším tématem, které zmiňují je postavení muže a ženy ve společnosti. Podle 

Lansdella se s přibývajícím usazováním nomádů mění role muže – lovce na muže - 

rolníka. Ženě přesto všechny povinnosti zůstávají a navíc přibývají nové. Upozorňuje na 

vyšší postavení muže ve společnosti, což je tradiční ve všech okolních národech. Severcov 

také přiznává, že navenek je muž hlavou rodiny, žena jeho i hosty obsluhuje. Co se ale 

týká domácích záležitostí, vedení přebírá žena, která má rozhodující slovo. Například 
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v historii při napadení, ženy bránily aulu a muži jeli bránit stáda. Ženy mají navenek ve 

společnosti nižší postavení, ale v denním životě je tomu spíše naopak. 

V tomto čase začíná také sílit vliv Ruska na Střední Asii, Lansdell se zmiňuje o 

trendu stěhovat se blíže větším městům. Muži si tam hledají místa v továrnách a dolech a 

zařazují se postupně do vyšší společenské třídy; naopak tradiční zemědělce vidí jako nižší 

třídu. Huntington ve své práci zmiňuje, jak postupující rusifikace Střední Asie Kyrgyzům 

pomáhá, zajištěním míru v regionu, rozvojem obchodu a tím také dostupností některých 

dříve luxusních surovin jako cukr, čaj, chléb, látky. Na druhou stranu ale uznává, že 

zároveň z kočovníků dělají dělníky ve svých továrnách. Změnu ve způsobu jejich života – 

z kočovného na usedlý považuje za problém, a vzhledem k jeho specializaci 

environmentalisty si všímá nepříznivých dopadů na životní prostředí (kibitky, které se 

pravidelně nestěhují, nashromažďují velké množství odpadu, k čemuž by v případě časté 

mobility nedocházelo). 

Po připojení území dnešního Kyrgyzstánu k Sovětskému svazu nastaly 

v každodenním životě všech jeho obyvatel velké změny. Umělé vytvoření států, které 

předtím neexistovaly (přestože existence hranic neměla až do rozpadu svazu takovou 

váhu), kodifikace původních jazyků a vytvoření národů podle většinových etnik, bez 

ohledu na původní kmenová a rodová uspořádání. Zároveň přerod nomádské společnosti 

do tradiční představy velkého Ruska byl velmi komplikovaný. Východní i západní autoři 

v tomto kontextu často zmiňují industrializaci a vytvoření nových pracovních míst. 

O přerodu Kirgizie (jak tehdy Kyrgyzstánu říkalo) detailně informuje text Kazy 

Dikambayeva, toho času ministerského předsedy Kirgizské SSR. Brožura popisuje počátky 

Sovětského svazu v Kirgizii z čistě proruského pohledu, navíc informace podléhají silné 

ideologické propagandě. Na druhé straně texty západních autorů, opírající se často pouze o 

příležitostné cestovatele a imigranty, na tom nebyly s objektivitou o moc lépe. Většina 

akademiků a vědců se snažila na problematiku života v sovětských zemích dívat objektivně 

a bez předsudků, ale neodborná většinová veřejnost podléhá zažitým stereotypům. 

Odborníci dnes kritizují média za vytvoření tehdejšího obrazu Sovětského svazu a 

jeho silný vliv na smýšlení široké veřejnosti, která měla mizivé povědomí o reáliích Ruska 

či zemích SSSR. Neobjektivní kritika vedla k démonizaci komunismu a všeho s ním 
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spjatého a byla popírána existence jakýchkoliv kladných vlivů. Jak říká historik Peter G. 

Filene: „Z bolševiků se stali strašáci, na které můžeme cílit své předsudky a obavy.“
35

 

Naproti tomu Geoffrey Wheeler, stejně jako Alexandr Dallin, čerpal své informace 

ze sovětských zdrojů, ale snažil se posoudit všechny informace objektivně. Uznává, že 

Sovětský svaz přinesl regionu také mnohá pozitiva. Stejně jako Dikambayev přiznává 

rozvoj vzdělanosti, umění a dokonce se zmiňuje i o rozšíření organizované zábavy do míst 

kde nikdy předtím nebyla. Racionálně zde ale spatřuje i problémy, který většina západních 

médií přes svou antipropagandu přehlížela.  

Speciální vydání časopisu TIME v roce 1980 upozorňuje na nejednotnost 

Sovětského impéria a zdůrazňuje nerovnosti mezi jeho obyvateli. 

Po rozpadu Svazu se nově nezávislé státy dostaly na popředí a otevřely své hranice 

politologů, etnologům, sociologům i ekonomům, kteří se zaměřovali nejen na vývoj 

Středoasijských zemí v dějinách, ale hlavně se zaměřovali na otázky rozvoje budoucího. 

Na Kyrgyze již není nahlíženo jako na „vznešeného divocha“, jako tomu bylo za dob 

carského Ruska, ale v očích médií nyní figuruje jako rozvíjející se země, která je mimo 

jiné středovým hráčem na poli mocností Ruska a Spojených států amerických. V dnešní 

době s téměř volným pohybem osob a informací se může do Střední Asie vydat kdokoliv a 

místní každodenní život posoudit na vlastní kůži. Postřehy západních i východních 

pozorovatelů či médií se v posledních letech soustředí hlavně na politickou situaci a 

mocenské vlivy, které na Kyrgyzstán působí, etnologové se dnes soustřeďují na komplexní 

otázky identity národa, ale každodennost a kvalita života bývá opomíjena.  
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6. Vývoj vybraných prvků společnosti – odborné zdroje vs. 

orální historie 

Protože se tato práce soustředí na změnu každodenního života z doby sovětské do 

současnosti, je nutné definovat konkrétní témata, na kterých bude možné případnou změnu 

pozorovat. V předchozích kapitolách bylo naznačeno, jak na život nahlížela média – ať už 

západní či východní, ale mnohdy se jednalo o poznámky neúplné, nekonkrétní či 

ideologicky modifikované. Následující kapitola uvede dostupná data vypovídající o kvalitě 

tehdejšího života v Kyrgyzstánu, která budou doplněna o výpovědi pamětníků a jejich 

názor na život za SSSR ve srovnání se současností. Hlavními tématy budou náboženství, 

ekonomický vývoj, kultura, vzdělávání a rodinný život. 

6.1. Náboženství 

6.1.1. Islamizace, doba předsovětská 

Přestože jsou Kyrgyzové tradičně bráni jako muslimové, islám se na území dnešního 

Kyrgyzstánu ujal poměrně pozdě. I v současnosti má mohamedánské náboženství silnější 

pozici v okolních státech. Na území dnešního Kyrgyzstánu jsou rozesety historické 

pozůstatky (kamenné náhrobky, pomníky) zoroastrismu, buddhismu a křesťanství, z doby 

dlouho před přijetím islámu. Islám dorazil na západ Talaského údolí po arabsko-čínských 

konfliktech kolem roku 750. Masiv Ťan-šanského pohoří tvořil nepřekonatelnou bariéru 

pro stálé působení náboženských a politických vlivů. Islám se dostával na území dnešního 

Kyrgyzstánu ve vlnách, v průběhu následujících let ale neměl na většinovou část 

obyvatelstva příliš velký vliv. Mezi místními nomádskými pastevci tehdy dominoval 

rozšířenější animismus, víra v nejvyšší božstvo Tengri (nebe), kult předků, a různé formy 

totemismu, kdy byl uctíván vlk, kůň a další zvířata blízká jejich každodennímu životu.
 36

 

V průběhu desátého až dvanáctého století odolávaly místní kmeny působení Turků a 

muslimské záznamy z třináctého století stále ještě poukazují na, co je dnes kyrgyzské 

území, jako na „zemi kafirů – nevěřících.“ Od šestnáctého století se mnoho zdrojů zmiňuje 

o další silné vlně islamizace. Někteří historici soudí, že určitý vliv na přijetí islámu 
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v dnešním Kyrgyzstánu měly i nájezdy Mongolů, před kterými kyrgyzské kmeny prchaly 

do jižnějších oblastí – jmenovitě do Ferganské nížiny, která byla muslimy hustěji osídlena. 

Začátkem devatenáctého století nomádské kmeny postupně spadaly pod nadvládu 

Kokandského chanátu, který islamizaci podporoval. Stavěly se mešity a zakládaly se 

náboženské školy, přesto islám nezakořenil příliš hluboko, rozhodně ne na celém tehdejším 

území. V odlehlých horských oblastech běžně docházelo ke kombinování prvků různých 

náboženství, například nebylo nezvyklé zároveň uctívat duše přírodních elementů, 

vykonávat šamanské rituály a zároveň vyznávat Alláha). Silněji se islám projevoval 

převážně v oblasti muslimského Ferganského údolí. 
37

 

Čokan Čingisovič Valichanov (1835-1865), významný kazašský cestovatel a 

osvícenec tehdejší situaci komentoval slovy: „Všichni Kyrgyzové vyznávají islám, nebo 

přesněji řečeno, označují se za muslimy… přesto neznají základní dogmata víry.“
38

 

Důkazem tohoto tvrzení může být stále silné postavení ženy ve společnosti (příkladem je 

oslavovaná Kurmanžan datka, vůdkyně partyzánských odpůrců Kokandského chanátu 

v sedmdesátých letech 19. století.) 

Komplexní vliv na islám ve Střední Asii měla ruská velmoc. V roce 1876, kdy byla 

vláda Kokandského chanátu Rusy svržena, to byla podle názorů některých historiků právě 

Ruská říše, která ustálila a upevnila pozici islámu. Rusové se snažili o udržení zavedených 

zvyklostí s cílem získání náklonnosti středoasijských kmenů; zároveň tolerovali i výstavbu 

mešit a působení súfijských išánů (učitelů), kteří se podíleli na dokončení islamizace 

severu. Rozmach islámu však neměl dlouhého trvání, neboť s nástupem ruské nadvlády 

počínaje Říjnovou socialistickou revolucí byl jeho vliv cíleně omezován.
39

 

  

                                                 
37

 ANDERSON, John. Religion, State, and Society in the New Kyrgyzstan. c. d. 
38

 PLOSKICH V. M., MOKRYNIN V. P.,  Istorija kyrgyzov i Kyrgyzstana., Bishkek. 1992 In ANDERSON, John. 
Religion, State, and Society in the New Kyrgyzstan. c. d.  
39

 IMART, Guy. The Islamic Impact on Traditional Kirghiz Ethnicity. Nationalities Papers. 1986, roč. 14, 1/2, s. 
65-88. ISSN 00905992 In ANDERSON, John. Religion, State, and Society in the New Kyrgyzstan. c. d. 



37 

 

6.1.2. Náboženství za Sovětského svazu a změny po rozpadu 

Ve třicátých letech v Sovětském svazu za vlády Stalinem docházelo k rozsáhlému 

zavírání církevních institucí a mnoho duchovenstva bylo vězněno a popravováno. Do roku 

1946 bylo všech 92 mešit v Issyk-kulské oblasti zrušeno a byly zakázány poutě do svatých 

míst, jakým byla například Šalamounova hora v Oši, která mnohým poutníkům sloužila 

jako náhrada za vzdálenou Mekku. Některé modlitebny byly v následujících letech pod 

záštitou státem vytvořené instituce Muslimské rady (výboru) Střední Asie a Kazachstánu 

znovuotevřeny, ale i nadále zůstávaly pod přísným dohledem vlády. Náboženství 

představovalo pro totalitní režim „soupeře“ na poli ideologie. Antináboženská propaganda 

využívala citlivých témat jakým je například postavení ženy v muslimské společnosti, aby 

získala přízeň lidu na svou stranu. Probíhaly například organizované akce, při kterých 

muslimské ženy pálily na veřejném prostranství své šátky (hidžáby) a prohlašovaly hesla o 

svobodě bez útlaku. Ve skutečnosti však neměly takové události velký vliv a mnohé 

z přítomných žen posléze doma nasadily šátek nový.  

V době rozpadajícího se SSSR a za vzniku samostatné Kyrgyzské republiky 

v letech 1990 – 1991, vznikl spolu s dalšími ustanoveními i zákon o svobodě vyznání a 

náboženských organizacích, který zavedl rovnost všech vyznání a umožnil jejich 

postupnou obnovu. Opětovnou resuscitaci náboženských tradic doprovázely rozporuplné 

reakce. Na jedné straně vznikaly snahy o zavedení striktního, tradičního islámu 

(podporované misionáři z muslimských zemí), na straně druhé se ozývaly hlasy, že 

Kyrgyzstán vždy zastával spíše umírněnou formu a z obav před omezením práv žen či 

fundamentalismem byla například na státních školách zrušena výuka náboženství a 

náboženství zůstávalo sekularizováno od státní moci.
 40

 

Kromě mešit se začaly stavět i nové křesťanské kostely – ortodoxní (spjaté 

s menšinou ruské populace) i protestantské (menšina Němců).
41

  

V současnosti má podle odhadů Kyrgyzstán nejvyšší počet registrovaných 

náboženských organizací mezi všemi členy Společenství nezávislých států. Státní výbor 

pro náboženské záležitosti uvedl, že nyní (2013) se v Kyrgyzstánu nachází 1 648 mešit, 46 

ortodoxních kostelů a 30 dalších křesťanských kostelů, z nichž 15 je protestantských. 

Funguje tu 1 983 muslimských, 372 křesťanských organizací a neurčitý počet židovských a 
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buddhistických komunit. Přesná čísla malých sekt a hnutí jako jsou Hare Krišna, Falun 

Gong
42

 či Moonova Církev Sjednocení, nejsou známa.  Podle státního výboru v 

Kyrgyzstánu fungují také ilegální organizace jako Hizb ut-Tahrir
43

, Islámské hnutí 

Uzbekistánu a Akramiya
44

.
45

 

6.1.3. Náboženství očima pamětníků dříve a dnes 

Islám má dnes v Kyrgyzstánu speciální postavení, mnohými je totiž brán jako jeden 

z hlavních prvků národní identity a kultury, a funkce duchovního vyznání, jako by byla až 

na druhém místě. Sebeoznačení „jsem muslim“ jako by se rovnalo prohlášení „jsem 

Kyrgyz.“ Projevy ortodoxního islámu viditelné na veřejnosti příliš časté nejsou. V městě 

Batkenu, kde terénní výzkum probíhal, byly ženy oděné v hidžábech výjimkou a 

konzumace alkoholu také místním (až na výjimky) problémy nečinila.  

Pro lepší představu o tom, jak vnímají náboženskou situaci v současnosti i 

z historického hlediska sami obyvatelé Kyrgyzstánu, poslouží v této práci rozhovory 

provedené v rámci projektu Preserving Kyrgyzstan's History
46

, který proběhl v roce 2009 

pod záštitou Americké univerzity v Biškeku a rovněž data získaná při vlastním terénním 

výzkumu v Batkenu v roce 2011.  

 

Pamětník Abdysh Asanovich Asanov
47

, narozen 1925 v Talase, říká, že když byl 

malý, nebylo pochyb o výběru náboženství. Všechno, co o víře věděl, mu bylo předáno 

jeho rodiči. Když byl ale starší, vliv okolí se na jeho vyznání začal podepisovat: „Když 

jsem vyrostl, dozvěděl jsem se, že naše vláda nedovolovala žádné náboženství – učilo se, že 

není Bůh. Nebyly žádné mešity, žádní imámové, bylo opravdu těžké si představit být 

věřícím. Nikdo z mých příbuzných nestudoval v náboženské škole nebo něco podobného, 

protože žádné takové školy nebyly. Vždycky jsem se bál, že budu vyhozen ze svého 
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zaměstnání, pokud budu mít co do činění s náboženstvím. Nechtěl jsem riskovat kvůli 

následování náboženství svých předků. Místo toho jsem žil, jak mi komunisté řekli, dokonce 

jsem se vyhýbal slavení Ramadánu.“ 

 

Babarakan Muratbekova
48

 (1936), také z Talasu, vzpomíná, že v minulosti u nich 

nebyly žádné náboženské školy a žádný z členů její rodiny nikdy žádnou nenavštěvoval, 

srovnává současnost s minulostí: „Dnes máme mnohem větší volnost vyznávat naše 

náboženství, než za sovětského svazu. Před sovětským svazem se moji rodiče modlili, ale 

pak přestali. Před sovětskými časy jsme měli mešity, ale žádné kostely. Moje rodina nikdy 

nečelila těžkostem kvůli našemu náboženství, ale vím, že v mnoha případech Sověti zavírali 

lidi, kteří věřili, nebo se účastnili nějakého druhu náboženských aktivit. Začala jsem se 

modlit v mých pozdních šedesáti letech. Teď už mi zdraví nedovoluje se modlit. Ale obvykle 

se muži modlí v mešitě a ženy u sebe doma. Když jsem byla mladší, bylo to stejné. Ženy 

během modliteb skrývaly své hlavy, a nosili dlouhé sukně, obojí doma i v mešitách.“ 

 

Oktiabr Akmoldoevich Akmoldoev
49

 (1939), narozen v Talase poznamenává 

k tématu slavení Ramadánu, že před rokem 1960 jej slavilo více lidí, potom už méně, ale i 

vzhledem k restriktivní politice sovětské vlády byl tento svátek tolerován. Dnes to prý 

vypadá, že Ramadán slaví více lidí, včetně něj. Uvádí také odlišnosti islámu v Kyrgyzstánu 

oproti jiným státům a synkrezi, ke které dochází: „Říkáme si muslimové, ale skutečný 

muslim by měl plnit pět hlavních rituálů islámu a nosit zvláštní oblečení, ale my tenhle 

životní styl nemáme rádi - nechceme mít dlouhé vousy a dlouhé kabáty ke kotníkům. Takže 

jsme se ve skutečnosti pravděpodobně neobrátili k islámu. Ale je tu velká 

pravděpodobnost, že mladá generace bude zase islámská. Pokud by se každý Kyrgyz stal 

věřícím, stali bychom se nakonec, myslím, zemí chalífátu, jako islámské země na Blízkém 

východě.  

Já osobně naše náboženství nenásleduji. Provádím některé rituály islámu, ale to jen 

proto, že nechci být oddělen od obce. Nedodržuji žádné náboženské předpisy a nařízení. 

Nikdy jsem nenavštívil mešitu. V sovětské době nebyly žádné mešity a žádné náboženské 

školy. Nezačal jsem chodit do mešity ani po získání nezávislosti, kdy byly mešity postaveny. 
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Po celý svůj život jsem se snažil držet dál od náboženství, protože jsem věděl, jaké následky 

by to mohlo mít. A kromě toho si nemyslím, že náboženství nebo speciální místa, jako jsou 

mešity, jsou nezbytné pro komunikaci s Bohem.  

Myslím si však, že ve skutečnosti následujeme tradice našeho „pravého“ náboženství, což 

je šamanismus. Modlíme se ke slunci a měsíci a rozděláváme březový kouř v našich 

domech.“  

„Věřím v Boha stejně jako téměř všichni,“ říká Kaliyjan Januzakova
50

 (1928) 

z obce Ak Bašat. „Mám ho ve svém srdci a vyjednávám s ním, když ho potřebuji. Považuji 

se za muslimku. Nejsem ale silně věřící, protože v sovětských časech nebylo obvyklé 

praktikovat islám nebo náboženství. Byly to ateistické časy. Nicméně jeden z mých synů je 

věřící. Praktikuje islám, navštěvuje mešitu každý den a modlí se namázy.“  

Na otázku slavení náboženských svátků říká: „Také naše rodina praktikuje některé 

muslimské kulturní tradice, jak je obvyklé pro každou domácnost. Například před 

zahájením večeři se vždy modlíme k Bohu a děkujeme mu za jeho velkorysost. Nebo když 

přijdou špatné časy, modlíme se k Bohu, aby nám pomohl. V současné době máme také 

muslimské svátky. Například od konce sovětské éry slavím Orozo [ramadán], tedy již 12 

let. Navíc, během Kurman Ait
51

, rodina vaří různé pokrmy a děkuje Bohu skrze modlitby.“ 

Abdukhapar Bekebaev,
52

 učitel, narozen 1945 v Kyzyl Suu, blízko Oše přispívá 

svým názorem na stav náboženství v minulosti a současnosti: „Mnoho svatých památek 

bylo zničeno. Politici byli proti náboženství. Například Baburův dům
53

 na Suleimanově 

[Šalamounově] hoře byl zničen. A některé madrassy
54

 byly zničeny. Například Alymbekova 

madrassa, která byla jedna z největších, byla zničena. 
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Erjigit Shakirov,
55

 obyvatel Batkenu narozený v roce 1931 uvádí: “Všichni jsme 

muslimové. V porovnání s Uzbeky, Kyrgyzové v minulosti nebyli příliš nábožensky 

zaměření. Během Sovětského svazu zde nebyly žádné mešity, vláda byla proti náboženství. 

Dnes je zde mnoho mešit, alespoň jedna v každé vesnici. Během dob Sovětského svazu tu 

nebyla žádná svoboda náboženského vyznání. Zbožní lidé byli pronásledováni. Lidé se 

nesměli modlit. Mešity byly přestavěny na sklady a školy a někdy byly dokonce zničeny. 

Někteří lidé byli natolik věřící, že slavili muslimské svátky navzdory vládě.“ 

Gafurjon Shakirov
56

 (1953), Tádžik žijící v Batkenu o sobě říká:  „Nejsem moc 

zbožný člověk, protože jsem vystudoval univerzitu marxismu-leninismu a celý můj život 

jsem věnoval vědě. Přesto jsem ale muslim. Za sovětských dob byla velmi silná ateistická 

propaganda. V těch dobách nás učili být bezbožnými. Stále je tu ale víc než pár věřících. 

Během muslimských svátků jako je Ramadán nebo Kurman Ait vždy lidé vzpomínají 

zemřelé příbuzné.“ 

Kurman Ait se slavil i za sovětů. Jediným rozdílem bylo, že nebyl státním svátkem, 

nebyl červeně označen v kalendáři a lidé museli ten den pracovat. Nikdo neměl právo v ten 

den nepřijít do práce. Pokud některý pracovník - dokonce i šéf - nepřišel do práce, byl 

okamžitě předvolán na okresní výbor a propuštěn. Ale dnes je [Kurman Ait] „červený den“ 

v kalendáři a všichni mají volno. Nečtu namaz [modlitba], ale znám ji. Za sovětů mešity 

byly, ale navštěvovali je jen důchodci. Osoby mladší 60 let tam nesměli. Navíc tam neměli 

čas chodit - byli velmi zaneprázdněni svou prací.“ 

„Existuje rituál, kterému se říká hijrat Mecca. Je to jedna z pěti věcí, které opravdu zbožný 

člověk musí udělat. Hijrat Mecca znamená udělat pouť do Mekky. Bohužel ne všichni lidé 

jsou schopni tam jít, z finančních důvodů. Ale pokud má muslim možnost tohle místo 

navštívit, musí tu pouť vykonat. Také je rituál tzv. hanta. Pokud se v rodině narodí syn, 

musí být proveden tento rituál obřezání. Takové rituály spojují lidi dohromady.“ 

 

Ulukbek Rachimov (1958), boxer a ředitel sportovní školy, otec v rodině, kde byl 

prováděn střednědobý výzkum v Batkenu v létě 2011 odpovídal mimo jiné i na otázky 

v rámci kategorie náboženství. V otázce osobního vyznání bez zaváhání odpovídá, že je 
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muslim, stejně jako jeho otec a děd před ním, víru si sám nevybíral, předali mu ji jeho 

předkové. Při otázce zda jeho otec chodil do mešity, říká: „Můj otec nechodil do mešity, 

chodilo tam tehdy málo lidí, například jestli v naší ulici bydlelo dvacet lidí, do mešity 

z nich chodili jen dva, tři, ostatní ne. Po rozpadu Sovětského svazu se zájem o muslimskou 

víru zvětšil a více lidí začalo chodit. Ale v SSSR to nebylo zakazováno.“ Na otázku 

náboženské svobody vyznání v té době odpovídá:  „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.“ 

Když je tázán na pilíře islámu a povinnosti každého muslima, kromě modlitby si na 

žádné další prvky respondent nevzpomíná a odkazuje tazatele na manželku se slovy „Až se 

žena vrátí z práce, tak ona vám to poví, ona to zná, já teď zapomněl. Žena se někdy modlí a 

trochu čte.“ Modlitbu a chození do mešity komentuje slovy:  

„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, na namáz
57

 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.“ Při otázce na Ramadán si 

vzpomíná: „Ramadán je měsíc, kdy je půst, může se jíst jen ráno a pak večer. V tento měsíc 

chodily děti po obydlích a přály každému domu, aby byl dobrý, aby tam lidé byli zdraví, 

moc pěkně mluvily, a ptaly se, co jim lidé mohou dát, a každý dal, co mohl, někdy i peníze 

byly. Dnes už tomu tak moc není, ale když jsme byli malí, pořád jsme o Ramadánu chodili, 

i naše děti chodily, když byly malé.“  
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Zumrat (1959), Ulukbekova manželka, nám při rozhovoru odpovídala také, mimo 

jiné na otázky týkající se vyznání. „Muslimem se člověk stává při narození, i moje rodiče 

byly, tak to v Kyrgyzstánu chodí.“ Na otázku zda víru nějak praktikuje, reagovala slovy: 

„Nechodím do mešity, ani rodiče nechodili, ale četli jsme někdy namáz. Dříve se 

nechodilo. Ani do medressy se nechodilo. Dnes už lidé do církevní školy chodí, když chtějí. 

Moje dcera Ajzirek, chtěla jít studovat na lékaře, kdyby se rozhodla studovat náboženství, 

chodila by do medressy, ona si studium sama vybrala. Doma čteme namáz, jen když je čas, 

znáte to? To je taková knížka modliteb. A potom jednou v roce je celý měsíc svátek. To 

nesmíte jíst, jen ráno a večer, Ramadán se mu říká. Tehdy vstávám v šest hodin a ráno 

namáz čtu, celý měsíc, ale jinak na to není čas. A před tím se musíte vždycky umýt, až 

budete úplně čistí, a pak čtete namáz. Když jsem byla malá, otec to nečetl, matka někdy 

ano.“  

 

Jedním z mladších respondentů byl Maksatbek Dujšejev (1982), rodák z Batkenské 

oblasti. V současné době žije v místě svého rodiště a pracuje v neziskové organizaci „Fond 

za mezinárodní toleranci.“ Jeho prací je spoluorganizovat projekty v Jižním Kyrgyzstánu, 

pořádat různé workshopy a další podpůrné akce. Maksat žil 4 roky v Praze, kde pracoval 

na různých pozicích od skladníka v supermarketu po řidiče dodávky. Umí dobře česky, a 

proto mohl být rozhovor veden v jazyce tazatelů. Je asi rok ženatý (2011) a zatím bez dětí. 

V rámci interview byl tázán na téma náboženství. „Přejal jsem ho od rodičů, jak to 

tu je obvyklé. Svátky dodržuji, Ramadán určitě a všechny religiózní muslimské svátky. Ještě 

Nový rok, taky, ten je v březnu. A ještě 9. květen, jak byl konec války. A 5. května taky, to je 

den kyrgyzské státnosti. A 1. květen, den práce. Na otázku, zda se nějak změnil způsob 

slavení svátků od té doby, kdy byl malý, odpovídá: „Když jsem byl malý, tak jsem to 

nedodržoval, ale zkoušel jsem to, moc mi to ale nešlo, tak trošku jsem jedl. Ale tak občas 

jsem to vydržel. Rodiče to dodržovali. Když je teď Ramadán, tak se vzájemně s přáteli 

navštěvujeme. Nesmíme jíst celý den, od rána do večera, do pěti, šesti hodin večer. 

Nesmíme číst o ničem špatném ani o ničem myslet. Nesmíme myslet na jídlo. 

Na otázky týkající se počtu mešit a jejich navštěvování říká: „Ano, je jich tu u nás 

ve vesnici sedm a staví se nové. Někdy tam chodím. A když jsem byl malý, tak jsem taky 

chodil. Za SSSR jsme do mešity moc chodit nemohli. Ale svátky jsme dodržovali. 
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V posledních deseti letech sovětského svazu už to bylo lepší. Už od 85. roku, když začala 

ekonomická a sociální reforma za Gorbačova, to už nebylo náboženství tak omezováno. 

Lidi chodit do mešity mohli, ale moc jich tam nebylo. Rodiče nechodili, dědeček, otec mé 

maminky, byl duchovní, imám, chodil do mešity, učil lidi i doma. Základy islámu znám, tak 

to je třeba namáz. Korán občas čtu, ale není na to moc čas. Dědeček mě učil, ale když jsem 

chodil do druhé třídy, tak on zemřel. Ani moje sestry se neučily.“ 

 Z rozhovorů vyplývá, že při srovnání historických pramenů a orální historie na 

téma náboženství a víry v Kyrgyzstánu se od sebe obě podání reality mohou značně lišit. 

Většina respondentů se shoduje v tom, že kyrgyzské pojetí islámu není příliš ortodoxní a 

není příliš zakořeněné, jako třeba v sousedním Uzbekistánu. Náboženskou perzekuci za 

SSSR chápou různě, což se odvíjí od toho, že jiný dopad měla na lidi věřící, než na ty, kteří 

islám nepraktikovali, a kterých se potlačení svobody vyznání nijak nedotklo (a mnohdy si 

jí ani nemuseli uvědomovat). Z odpovědí je také znát, že někteří spojují náboženské svátky 

spíše s lidovými obyčeji než s jejich pravou podstatou, což je možná důsledek vlivu s 

ideologie, která se právě o to snažila. 
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6.2. Ekonomický vývoj 

Pro lepší srovnání vývoje ekonomiky v Kyrgyzstánu budou v následujících kapitolách 

přiblíženy sektory průmyslu, zemědělství, zdravotnictví a další indikátory kvality života za 

Sovětského svazu a po získání nezávislosti.  

6.2.1. Stav hospodářství a kvalita života za SSSR 

Ekonomika sovětských republik, Kyrgyzstán nevyjímaje, byla založena na 

centrálním plánování, které na dálku řídila vládnoucí komunistická strana v Moskvě. 

Instituce, která byla tímto úkolem pověřena, tzv. Rada vzájemné hospodářské pomoci 

(RVHP), byla založena 5. 1. 1949 a kromě zemí SSSR byly členy i země bývalého 

Východního bloku (Bulharsko, Československo, Maďarsko, NDR, Polsko, Rumunsko) a 

dále se přidružily i Albánie
58

, Kuba, Vietnam a Mongolsko a Jugoslávie. RVHP byla 

založena jako protipól Marshalova plánu, fungovala samostatně, izolovaná od světového 

tržního hospodářství. Cílem Rady bylo vymezit se vůči „západu,“ urychlit ekonomický a 

technologický vývoj a zvýšení kvality života členských států. Podle odborníků se však 

dopouštělo její vedení několika chyb, jak poznamenává studie publikovaná v Journal of 

Asian Economics: „Cílení hospodářských aktivit, povaha a rozsah kapitálových investic, 

…, náklady na služby a využití zdrojů, [to vše bylo řízeno] bez ohledu na ekonomickou 

efektivitu stanovenou cenami na světovém trhu, a bez ohledu na udržitelné využívání 

životního prostředí.“
59

  

Před vznikem Sovětského svazu fungovalo na většině území Centrální Asie 

feudální uspořádání a průmysl se na hrubém domácím produktu podílel pouhými 2,3% 

(1916).
60

 Ve Střední Asii chyběla kvalifikovaná pracovní síla a tak docházelo k přílivu 

vyškolených pracovníků z Evropy. Velký důraz byl kladen na zaučení místních obyvatel, o 

čemž svědčí i zvyšující se počty absolventů vyššího vzdělání; v roce 1939 statistiky 

udávají čtyři vysokoškolsky vzdělané osoby na tisíc obyvatel, v roce 1970 již třicet pět.
61
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Podle sovětských statistik se začalo do rozvoje průmyslu v národních republikách 

významně investovat v letech 1925-26 a v rozmezí let 1927-287 se objem kapitálových 

investic dostal až na 21 350 000 dolarů.
62

  Tyto dotace byly z velké části cíleny na 

budování průmyslu v zaostalejších oblastech, což statistiky z roku 1926 ukazují na poměru 

nové výstavby (vůči kapitálovým investicím) u konkrétních regionů SSSR: Čuvašská ASSR 

- 6%, Volžsko-německá ASSR- 7,5%, Dagestánská ASSR - 8,5%, Burjatsko-mongolská 

ASSR - 10% , Krym - 15,8%, Kalmycko - 40%, Oblast Severního Kavkazu - 45,4%, 

Kazašská SSR - 53%, Komijský autonom.okruh - 63%, Marijská autonomní oblast - 66%, 

Karelská ASSR - 68%, Kara-Kirgizská aut. oblast - 47%.
63

  

Zvláště v Kazachstánu a Kyrgyzstánu se rozvíjel do značné míry těžební, 

chemický, hutní a uhelný průmysl. Mezi léty 1913-1940 se průmyslová výroba 

v Kyrgyzstánu desetinásobně zvýšila - v roce 1940 byl Kyrgyzstán hned po Kazachstánu 

země na vrcholu žebříčku těžby černého uhlí,
64

 a mezi roky 1940-1970 se produkce 

navýšila ještě devítinásobně.
65

  

Kazy Dikambayev v souvislosti s vývojem průmyslu v Kyrgyzstánu uvádí: 

„Předrevoluční Kirgizie neměla příliš rozvinutý průmysl. Její přírodní bohatství leželo 

ladem po celé věky. V roce 1913 měla Kirgizie pouze malý počet rukodělných dílen 

s primitivním vybavením, které zaměstnávaly méně než 1500 dělníků. Byly tu dvě malé 

čističky bavlny, pár uhelných a solných dolů, osm mlýnů na mouku, pět pivovarů a tři 

lihovary. … byla spuštěna nová průmyslová odvětví… začala výroba cukru, obuvi, oděvů, 

byly otevřeny továrny na tabák a započalo budování těžkého průmyslu,…, průmyslový 

produkce se v Kirgizii od roku 1913 zdesetinásobila. Počet dělníků zaměstnaných 

v průmyslu stoupl na 36 000 do roku 1940. … V Kirgizii je v současnosti [r.1960] 4579 

výrobních závodů včetně 736 velkých továren a mlýnů.“
66

 Přestože byla v zemích Střední 

Asie zaznamenána největší míra růstu odvětví, v porovnání s evropskými zeměmi stále 

zaostávaly. Radikálnímu způsobu modernizace a vývoje průmyslu ve Střední Asii je navíc 
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vytýkán bezohledný přístup k životnímu prostředí, což mělo v některých oblastech vážné 

následky (eroze půdy, kontaminace a vysušování vodních ploch apod.). 

Finanční náročnost výrobních procesů byla znatelná také v oblasti zemědělství. 

Sektor byl utvářen nástroji, které odpovídali centralizační politice svazu, což se projevilo 

ve 20. a 30. letech, často násilnou, kolektivizací osobního vlastnictví místního 

obyvatelstva. Kočovný způsob života a doposud tradiční pastevectví bylo režimem 

zavrhováno jako zastaralé a zpátečnické, společnost se pomalu přetvářela na usedlou. 

Vznikaly sovchozy (státní podniky/farmy) a kolchozy (kolektivní podniky/farmy). Za 

účelem posílení rostlinné výroby, které dosud chybělo technické zázemí (v místních 

oblastech byl tradičnější chov skotu a pastevectví), směřovala značná část investic také do 

modernizace infrastruktury - venkovských dopravních komunikací, zemědělské techniky či 

závlahových zařízení.
67

   

Mechanizace zemědělství byla ve Střední Asii stále intenzivnější, průměrné 

množství těžké techniky (traktorů a kombajnů) fungujících na tisíci hektarů daleko 

přesahoval průměr celého svazu, míra růstu výroby však paradoxně neodpovídala úrovni 

vysokého kapitálu a energie, která byla do agrárního sektoru vložena. V porovnání 

s celkovým průměrem svazu byla produktivita práce ve Střední Asii poloviční, a 

v porovnání s Baltskými státy dokonce třetinová.
68,69

  

V rámci sovětského plánování byl kladen velký důraz na kvantitu, ale už méně na 

kvalitu práce, což se projevilo i na výsledcích. Ze statistik Organizace pro výživu a 

zemědělství (FAO) vyplývá, že zemědělská produkce za sovětského svazu byla z hlediska 

mezinárodních standardů neefektivní viz tabulka č.1. Podle odborníků bylo na vině 

centrální plánování a špatné investice, které neměly odpovídající rentabilitu; „Přestože 

investice zvýšily výnosy a [zajistily] domácí potravinovou soběstačnost, jen zřídka se 

počítalo s ekonomickou návratností. Poměr kapitálu/ práce v socialistickém zemědělství je 
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nižší než u rozvinutých tržních ekonomik, což odráží spíše neefektivnost investic, než jejich 

nedostatek.“
70

  

Tabulka č. 1 – Průměrné výnosy v letech 1985-88
71

 

 
 

Přes všechny nedostatky, kterými se sovětský režim vyznačoval, Střední Asie za 

jeho fungování dosáhla relativně vysokého životního standardu. Znatelně se zlepšila 

sociální infrastruktura, zvýšila se dostupnost služeb a docházelo k výstavbě obytných 

komplexů; „Nové bytové bloky byly vystavěny pro pracovníky z továren, stejně jako klub, 

poliklinika, a stadion,…, školky a jesle byly otevřeny pro jejich děti.“
72

 Ve větších městech 

bylo v bytech zaváděno centrální topení, teplá voda a sociální zařízení. Docházelo 

k extenzivní urbanizaci, počet obyvatel žijících v městech se stále zvyšoval viz tabulka č.2. 

Dle statistik mezi léty 1913 a 1966 se počet obyvatel Kyrgyzstánu zvýšil trojnásobně a 

množství osob žijících ve městech desetinásobně. I přesto nadále většina obyvatelstva 

v Kyrgyzstánu žila v rurálních oblastech.  
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Tabulka č. 2 – Vývoj urbanizace a průmyslové produkce - Kirgizská SSR (1913 – 1966)
73

 

1
 Na počátku roku. 

 

Na přelomu dvacátých a třicátých let docházelo v rámci rozvoje i k rozsáhlé 

elektrifikaci a automatizaci, která znamenala v životě lidí velké usnadnění v běžných 

denních činnostech i v zaměstnání; jak Kazy Dikambayev poznamenává: „Elektrické 

světlo vytlačilo petrolejové lampy a starobylé světlo svící z domovů kolchozníků, elektrické 

žehličky i el. vařiče jsou dnes v domovech Kyrgyzů samozřejmostí.“
74

  

Podle statistické ročenky z roku 1937 se výroba elektrické energie během osmi let 

(do roku 1936) v Kirgizské SSR výrazně zvýšila z téměř nulových hodnot na 25 mil. kW/h 

(viz tabulka č. 3), což Kirgizii řadilo na předposlední místo v množství výroby elektrické 

energie v SSSR (nejnižší příčku obsadil Tádžikistán). Dnes se pro srovnání hodnoty 

pohybují kolem 11 miliard kW/h
75

, ale v rurálních oblastech jsou s dodávkou elektřiny 

stále problémy. Během terénního výzkumu v oblasti Batken se pozorovatelé setkali 

s opakovanými výpadky elektrického proudu, s dobou trvání i několika hodin (cca 3-10h). 

Pro místní obyvatele to však není nic neobvyklého, ti zručnější mají v záloze autobaterii, 

kterou dovedou využít v případě potřeby jako dočasný zdroj energie.  
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Rok 1913 1940 1966 

Počet obyvatel (konec roku) – v tisících 864 1528 
1
 2749 

Městské oblasti 106 332 1060 

Venkovské oblasti 758 1196 1689 

Růst hrubého průmyslové produkce (1913 = 1) 1 9.9 117 

Růst hrubé zemědělské produkce (1913 = 1) 1 2.0 5.1 
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Tabulka č. 3 - Elektrifikace svazových republik za stalinských pětiletek 
76

 

Republika 
Výroba elektrické energie (mil. kW/h) 

1928 1936 
RSFSR 3232 21419 
SSSR 1244 8621 
Ázerbájdžánská SSR 377 1266 
Gruzínská SSR 42 436 
Arménská SSR 21 160 
Turkmenská SSR 10 48 
Uzbecká SSR 34 230 
Tádžická SSR - 18 
Kazašská SSR 7 219 
Kirgizská SSR 0.8 25 

V rámci zvyšování kvality života se zlepšovala také zdravotní péče a sociální 

zabezpečení. Sovětské statistiky poukazují na nízkou úroveň vývoje v předrevolučních 

dobách;  Ruská demografická encyklopedie například udává, že před rokem 1913 byla 

vysoká mortalita
77

, jejíž příčinou byly těžké životní podmínky a časté epidemie.
78

 I 

Dikambayev zmiňuje špatnou zdravotní situaci v předsovětském Kyrgyzstánu: „Trachom, 

tuberkulóza, neštovice a pohlavní choroby byly rozšířené, …, a v celém regionu bylo jen 

devět lékáren, sedm nemocnic a nějakých dvacet venkovských zdravotnických stanic. … Na 

každých 100 000 obyvatel připadalo jedno nemocniční lůžko a na každých 50 000 jeden 

lékař“ a upozorňuje na zlepšení situace po čtyřiceti letech existence Sovětského svazu: 

„Dnes má Kirgizie 130 lékařů na každých 10 000 obyvatel, téměř padesátkrát více než 

před revolucí.“
79

 Statistika z roku 1989 dokazuje změnu standardu lékařské péče během 

následujících třiceti let, kdy počet z (Dikambayevem uváděných) 130 lékařů připadá na sto 

tisíc obyvatel pouze 36 (viz tabulka č. 4), z čehož se dá odvodit, že se situace ve 

zdravotnictví mezi šedesátými a devadesátými lety znatelně zhoršovala.  
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Tabulka č. 4 - Sociální indikátory, SSSR, 1989
80

 

Republika 
Lékaři na  

10 000 obyv. 

Nemocniční 

lůžka na 10 000 

obyvatel 

Podmínky bydlení na venkově [m
2
/os.], 

relativně vůči svazovému průměru 

(SSSR=100) 

SSSR 44,4 133 100 

RSFSR 47,3 139 114 

Gruzie 58,5 110 134 

Arménie 42,7 90 107 

Ázerbájdžán 39,0 100 70 

Kazachstán 40,9 136 85 

Turkmenistán 35,5 111 66 

Uzbekistán 35,8 123 73 

Tádžikistán 28,5 105 51 

Kirgizie 36,6 119 74 

 

Jedním z hlavních cílů komunistického režimu bylo odstranění nezaměstnanosti a 

ve statistické ročence s názvem „Dvacet let Sovětské moci“ (1937) je uvedeno, že od roku 

1931 byl tento cíl naplněn, viz tabulka č. 5. 

Od třicátých let do rozpadu svazu (1991) přestaly statistiky nezaměstnanosti 

existovat a její eliminace byla označován za jeden z největších úspěchů socialistické 

společnosti.     

Tabulka č. 5 – Odstranění nezaměstnanosti v SSSR
81

 

 Rok 1928 1931 1936 

 Průměrný počet zaměstnanců (tis.) 11 600 19 000 25 800 

 Počet nezaměstnaných dne 1. dubna, (v tis.) 1576 nezaměstnanost je eliminována 

  

Skutečnost byla pravděpodobně jiná. Zahraniční ekonomové odhadovali míru 

nezaměstnanosti v osmdesátých letech v sovětské Asii kolem 4%.
82

 Podle odborníků se ve 
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Střední Asii na rozdíl od ostatních částí SSSR vyskytovala větší strukturální 

(dočasná/přechodná) nezaměstnanost v rurálních oblastech, která byla podmíněna 

rychlejším růstem obyvatelstva, než tomu bylo v evropských oblastech, doprovázená 

neochotou Asijců migrovat do jiných regionů SSSR za prací.
83

 

V roce 1991 vyšla studie na téma regionální nezaměstnanosti v Sovětském svazu, 

která uvádí, že v roce 1985 se v sovětské Kirgizii pohyboval počet nezaměstnaných kolem 

84 tisíc osob (viz tabulka č. 6). V letech 1976 - 1985 míra růstu zaměstnaných osob (2,3 

%) převyšovala míru růstu populace v produktivním věku (1,9 %).
84

   

Tabulka č. 6 – Regionální nezaměstnanost SSSR v roce 1985
85

 

 

 

V roce 1990 publikovaná studie Mezinárodní organizace práce (ILO) pod záštitou 

OSN, určila množství nezaměstnaných v celém Sovětském svazu na 600 tisíc osob. 
86
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Stejně jako nezaměstnanost, byla i přítomnost chudoby v oficiálních statistikách 

SSSR popírána. To však nic nemění na faktu, že Střední Asie byla jedním z nejchudších 

regionů Sovětského svazu až do jeho rozpadu v roce 1991. V roce 1990 byla publikována 

studie na zakázku Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, ve které bylo zjištěno, 

že v roce 1989 žila třetina až polovina obyvatel středoasijských zemí pod hranicí chudoby 

(s příjmy menšími než 75 rublů na osobu a domácnost měsíčně).
87

 

6.2.2. Stav hospodářství a kvalita života po rozpadu SSSR 

Kolaps sovětského impéria ekonomiku Kyrgyzstánu těžce poznamenal. S rozpadem 

Sovětského svazu přišla země o finanční příspěvky a dotace (přibližně padesát procent 

výdajů státního rozpočtu Kyrgyzstánu bylo financováno z dotací z Moskvy
88

). Byly 

přerušeny obchodní konexe s ostatními sovětskými republikami, na kterých byla země 

značně závislá; do zemí SSSR směřovalo 98% veškerého exportu, naopak import ze 

svazových zemí dosahoval 73%.
89

  

„Po rozpadu Sovětského svazu existovala ještě nějaký čas měnová unie států tzv. 

rublové zóny. Teprve v roce 1993 státy přešly na své vlastní národní měny. V tomto směru 

zaujímal první místo Kyrgyzstán, který z rublové zóny vystoupil jako první. Jeho maximální 

inflace byla také ze všech států SNS nejnižší. Této maximální hodnoty dosáhl Kyrgyzstán v 

r. 1992 a inflace činila 854 %. Ve srovnání s ostatními středoasijskými státy SNS to byl 

rozdíl velmi výrazný. (Kyrgyzstán – 854 % v roce 1992, Uzbekistán – 1568 % v 1994, 

Kazachstán – 1879 % v 1994, Tádžikistán – 2194 % v 1993, Turkmenistán – 3102 % v 

1993). Na druhou stranu zde platí, že čím nižší inflace, tím vyšší byl propad výroby.“
90
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 Se snížením produkce továrny už nebyly schopné zajistit vstupy a najít odpovídající 

trh pro své výrobky. Mezi léty 1992 a 1993 hrubý domácí produkt klesl o 16,4%
91

. V roce 

1995 byly výstupy stále 45% pod úrovní z roku 1991. Vzhledem ke ztrátám a snížené 

produkci byla i zkrácena pracovní doba a dělníci byli posílání domů na neplacené volno. 

Koncem června 1993 bylo takto postiženo na 100 000 pracovníků. V horších případech 

docházelo i k propouštění zaměstnanců. Statistiky Světové banky hovoří o počtu 19 000 

pracovníků, kteří byli propuštěni během prvních šesti měsíců roku 1994, což je více než 

dvojnásobek oproti roku předešlému.
92

 

Zvyšující se počet nezaměstnaných a neplacených pracovníků přispíval k růstu 

chudoby a snižování kvality života obecně. V roce 1989 tvořilo chudé obyvatelstvo 

odhadem 35% populace Kyrgyzstánu. Průzkum Světové banky informoval, že v srpnu 

1993 zde ve stavu chudoby žilo 39,7% domácností a 45,4% jedinců obyvatelstva.
93

  

Vysoká míra chudoby, nezaměstnanost a hospodářská krize vytvářely tlak na systém 

sociálního zabezpečení. Kyrgyzská vláda proto byla nucena vytvořit množství reforem 

(například vzniklo nové Oddělení sociální asistence za účelem zjednodušení penzijního 

systému, podpory v nezaměstnanosti a nastavení rodinných přídavků podle minimálního 

výše platu).
94

  

Hrubý domácí produkt Kyrgyzstánu (viz graf č. 1) měl od roku 1990 klesající tendence 

až do roku 1999, kdy dosáhl svého minima 1,25 mld. dolarů (v roce 1996 nepatrně stoupl 

na 1,83 mld. dolarů, ale dalších letech se opět propadal). Až v roce 2000 začalo HDP země 

nepatrně růst a v roce 2004 překonal hranici dvou miliard (2,21 mld. dolarů). Z grafu č. 1 

je patrné srovnání s Moldavskem, nejchudší zemí Evropy, jejíž vývoj HDP je Kyrgyzstánu 

podobný, přesto (zvláště v letech 2003 – 2011) roste hrubý domácí produkt v Moldavsku 

znatelně rychleji, než v Kyrgyzské republice. 
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Graf č.  1 – Vývoj HDP 1990 – 2011 (srovnání Moldavska a Kyrgyzstánu)
95

 

 

 

„Dle statistických údajů Národního statistického výboru Kyrgyzstánu dosáhlo v roce 

2011 HDP v Kyrgyzstánu úrovně 273,1 mld. somů (46 somů je 1 USD), což je o 5,7 % více 

ve srovnání s rokem 2010 (kdy došlo ke snížení HDP o 0,5%). Objem průmyslové výroby 

(bez těžby z naleziště Kumtor) se zvýšil o 18,8% ve srovnání s rokem 2010 a činil 73,8 mld. 

somů (v roce 2010 průmyslová výroba vzrostla o 11,7 %).  Významný růst byl zaznamenán 

též u těžebního průmyslu (růst o 24,6 %), ve zpracovatelském průmyslu (růst o 9,8 %), u 

výroby elektřiny, plynu a vody (růst o 22,4 %). Dosažený růst průmyslové výroby byl 

zajištěn zejména růstem výroby strojů a zařízení, textilních výrobků, neželezných 

minerálních výrobků, výrobě elektrické energie apod. V zemědělství se výroba zvýšila o 2,3 

% v roce 2011 v porovnání s rokem 2010 a dosáhla výše 147 mld. somů.“
96

 

 V devadesátých letech byly zavedeny nové nástroje a ukazatele kvality lidského 

života, jedním z nejpoužívanějších je index lidského rozvoje.  
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6.2.3. Index lidského rozvoje 

HDI -  Human development index neboli index lidského rozvoje, je nástrojem 

Organizace spojených národů, jejíž náplní je interpretovat údaje o dostupnosti vzdělání a 

gramotnosti, porodnosti, průměrné délce života a dalších faktorech, které pomáhají určit 

potenciální společenskou prosperitu a kvalitu života v konkrétních oblastech světa. Index 

byl zaveden v roce 1990 a součástí každoroční zprávy UNDP (Vývojový program 

spojených národů).  

Index lidského rozvoje je jedním z indikátorů blahobytu a skládá se ze tří hlavních 

elementů vývoje lidstva – zdraví, vzdělání a příjem. Kategorie zdraví je založena na 

předpokládané délce života; vzdělání se zakládá na průměrném počtu let ve vzdělávací 

instituci, který lidé absolvují do věku 25 let; příjmy se odvozují od hrubého domácího 

produktu per capita.  

Index rozvoje má stanovenou škálu minima a maxima od nuly do jedné, kdy hodnota 

bližší nule značí zemi méně vyspělou a nejvyšší hodnota naopak charakterizuje státy 

vyspělé.  Pro jednodušší orientaci jsou zavedeny tři kategorie – státy s nízkou úrovní HDI 

(menším než 0,5), dále státy se střední úrovní HDI (roven či větší než 0,5 až do výše 

0,799) a země, které mají index vyšší nebo roven 0,8 jsou považovány za státy vyspělé, 

s nejvyšší úrovní HDI. 
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Graf č.  2 – HDI Evropy a Střední Asie 
97

 

 

 

V grafu č. 2 vidíme porovnání vývoj indexů lidského rozvoje České republiky (v 

minulosti Československa), Ruské federace a Kyrgyzstánu od devadesátých let 20. století 

do současnosti (2011). HDI Kyrgyzstánu od devadesátých let, kdy začalo být 

monitorováno, vzrostlo z hladiny 0,545 na 0,615 v roce 2011, což jej momentálně řadí na 

126 místo z celkového počtu 187 zemí, u kterých jsou data měřena. Dle hodnotících kritérií 

můžeme odvodit, že trend všech zemí je rostoucí, ale i nadále se Kyrgyzstán řadí mezi 

státy se středním indexem lidského rozvoje. Trendy HDI ukazují důležitý postup a průběh 

vývoje, ať už na národní či regionální úrovni a zdůrazňuje, které sektory zaostávají a kde je 

nutné kvalitu života zvyšovat, aby se rozdíly co nejvíce snižovaly.
98
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6.2.4. Ekonomický vývoj a kvalita života očima pamětníků 

Při cestování po současné Střední Asii si není možné nevšimnout množství pozůstatků 

sovětských dob, ať už jsou jimi architektonické prvky budov, mozaiky, rytiny, nástěnné 

malby, pomníky, sochy, názvy ulic, škol a dalších mement socialismu. V bývalé ČSSR 

byla za minulého režimu situace podobná, ale záhy po pádu železné opony byla většina 

symbolů socialistické moci zrušena a nahrazena. Odpověď na otázku, proč k tomu v takové 

míře nedošlo i v Kyrgyzstánu, snad pomohou osvětlit odpovědi respondentů, kteří 

vzpomínají na život v SSSR a stav hospodářství ve srovnání se současností.  

 

Kaliyjan Januzakova
99

 (1928) – Kara Balta, Čujská oblast: „Během sovětské éry měl 

každý svou vlastní malou farmu a skot, který byl zdrojem potravy pro každou domácnost. V 

kolektivních farmách (kolchozech) jsme měli pšenici, která byla pěstována celou vesnicí. 

Také zde byly chlévy, kde se dobytek držel v zimě. Jeden z mých synů nyní jeden z těchto 

chlévů vlastní. V sovětských dobách měla vláda větší roli. Bylo kontrolováno kolektivní 

hospodářství a zemědělský systém. Platy byly vyplaceny včas. Nicméně, teď je to jiné: 

vláda nekontroluje venkovské oblasti. Nyní každý pracuje pro jeho vlastní domácnost.“ 

 

Erjigit Shakirov
100

 (1931) – oblast Batken: „Před kolektivizací měli moji prarodiče svou 

vlastní půdu. Během kolektivizace se všechna půda stala kolektivní farmářskou půdou. 

Poté co se kolchozy (kolektivní farmy) rozpustily, půda byla dána zpět rodinám, které byly 

součástí kolchozu. Každá rodina získala 2500 m
2
. Poté se vytvořily sovchozy (státní farmy) 

a každé rodině bylo dáno 800 m
2
 půdy. Pěstovali jsme brambory a kukuřici. Chovali jsme 

dobytek. Naši strýcové pěstovali jablka a meruňky. Neprodávali je, měli je jen pro sebe. 

Nikdy jsme nebrali ovoce a zeleninu na trh. Pokud jste v době Sovětského svazu něco 

vypěstovali, měli jste to dělat pro svou zemi. Dnes když něco vypěstuješ, děláš to jen pro 

sebe. Kolektivizace byla dobrá, ale neměli jsme dostatek půdy. V době kolektivizace 

potřebovali velké množství půdy. Někteří lidé něco získali z privatizace a někteří nezískali 

nic. Například my jsme nezískali žádnou [užitečnou] půdu během privatizace. Získali jsme 

200 m
2
 po rozpadu Sovětského svazu a ta půda je někde uprostřed ničeho kde se nic nedá 
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vypěstovat. Je to příliš daleko, nedostaneme tam stroje a není tam žádný závlahový systém. 

Lidé, kteří získali dobrou zem, kde se dá něco vypěstovat, ti těžili z privatizace.“ 

Babarakan Muratbekova
101

 (1936) – Karakol, Talas: „Moje rodina měla velkou farmu v 

Karakolu, a pěstovala pouze brambory. Ale v Chat-Bazaru [kam se přestěhovali] jsme 

mohli pěstovat rajčata, cibuli, brambory a ostatní druhy zeleniny. Během let se zemědělská 

technika změnila, a bylo mnohem jednodušší chovat zvířata a pěstovat cokoliv. S lepší 

technikou začali lidé samozřejmě pěstovat více plodin. Nepochybně práci usnadnily stroje 

jako kombajny. Opravdu jsem podporovala kolektivizaci, protože podle kolektivizace se vše 

rozdělovalo spravedlivě. Všichni jsme pracovali na společných farmách, a dostávali jsme 

stejné mzdy. Navíc nám vláda pomáhala s rodinnými věcmi. Privatizace zničila všechno. 

Lidé začali nakupovat a prodávat svou půdu, zvířata, a domy. Bylo to výnosné pro ty, kdož 

byli silní. Byli dostatečně silní na to, aby odebrali půdu těm, kteří tak silní nebyli. Mnoho 

lidí přišlo o všechno. Smysl rovnosti byl oslaben, a jeho místo zaujal postoj „silnější 

vítězí“.“ 

Ulukbek Rachimov (1958) hovoří na téma svého povolání:   „Jsem ředitel sportovní 

školy, takže mám na starosti různou administraci, zpracovávám různé příkazy z vrchu, co 

přijdou, z ministerstva, pak vedu tréninky. Například v neděli ke mně chodí pět, šest 

chlapců na trénink. Mladší děti mají hodiny dopoledne a starší odpoledne. Volejbal, 

basketbal, fotbal, box i šachy u nás hrají, ale ty já neumím.“ Na otázku spokojenosti 

s pracovním ohodnocením odpovídá: „Dříve jsem nebyl spokojený, deset let byla mzda 

pedagogů velmi nízká, dříve jsem bral sto dolarů, dnes tři sta dolarů, prošel takový zákon, 

který platy zvýšil.“ K otázce vedlejšího výdělku dodává: „Prodáváme meruňky, míváme až 

500kg, tak z toho máme nějaké peníze, můj otec měl veliký sad a ten pak všem synům 

rozdělil, kousek tomu a kousek tomu. 

„Můj otec byl učitel v autoškole, a matka byla doma s námi dětmi. Za Sovětského 

svazu, když jsme byli malí, tak tu býval kolchoz, Batken byl menší, mnozí pracovali na poli 

s tabákem, ale moje maminka byla v domácnosti, musela se starat o osm členů rodiny. 

Když jsem byl malý a později mladý, byl u nás Sovětský svaz, za kterého se nám vedlo 

dobře. Co jsem chtěl, to bylo. Nebyl problém, že by nebyly peníze. Stačily na všechno. 
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Rodiče pracovali, dobře pracovali, mohli jsme mít jídlo, které jsme chtěli. Za Sovětského 

svazu byl život také dobrý. Tak například platy, s těmi neměl nikdo problém, všem výplata 

na život stačila, ale úroveň života lidí, když chtěli mít dobrý dům a dobré auto, tak to bylo 

těžké. Na druhou stranu byl Sovětský svaz i v něčem dobrý. Dnes když je Kyrgyzstán 

oddělený, je život také dobrý, nedá se říci, jestli byl život lepší za SSSR nebo dnes. Dnes 

kdyby byl stále Sovětský svaz [kdyby se nerozpadl a pokračoval dál], tak by byla úroveň 

života ještě vyšší, než teď je. Když se svaz rozpadl, tak se úroveň v Kyrgyzstánu začala 

propadat.“  

Na téma emigrace a imigrace říká: „Mnoho lidí nemigruje do Kyrgyzstánu za prací, 

moc dobré práce tu není. Nejsou tu velké podniky ani továrny. Jenom Číňani přijíždějí a 

prodávají svoje oblečení a výrobky, ale to není moc přínos, je tam korupce. Lidé často 

odjíždějí z Kyrgyzstánu na práci do Ruska. Uzbeci, Tádžikové, Kyrgyzové, všichni jezdí do 

Ruska, ale Kazaši ne. V Kazachstánu se žije lépe, ekonomika je tam mnohem lepší, ve 

Střední Asii je to nejbohatší stát, z Bajkonuru jim tam létají rakety. Když pojedeš to Ruska, 

Kazacha tam nepotkáš. Po rozpadu svazu byl Kazachstán jediný, komu se podařilo 

hospodářky uspět. Nazarbajev je moc dobrý prezident, vláda dobře funguje, ne jako u nás. 

Naši představitelé nedělají svou práci. Obchodování s Čínou naší ekonomice nepřispívá, 

cla nic nepřináší, tam si jen úředníci berou pro sebe. Pak se nedá divit, že hospodářství 

nefunguje.“  

Při srovnání života na venkově a ve městě dodává: „Já jsem se narodil na vesnici. 

Podívejte, Batken je teď už deset let také oblastní město, i když není velké.  Když mi bylo 

pět, šest, deset let, byl Batken vesnice. Byla tu malá dřevěná nemocnice a tam jsem se 

narodil, dnes už je tu postavena velká. No například v Biškeku je dobrá práce a dobré 

peníze, ve městě je život dobrý. Jako sportovec bych tam měl lepší práci a život by byl 

lepší. Ale když se zeptáte nějakého souseda, který má krávy a pole, možná se mu více líbí 

život na venkově. Batken má taky titul města, ale město jako takové to není. Když srovnám 

Batken s Biškekem, řeknu, že Batken je vesnice. Když se řekne život ve městě, představím si 

Biškek, žil jsem tam na studiích. Výhody života tady na venkově jsou například, že můžete 

jít do hor, lovit tam, mám tady vlastní dům, zvykl jsem si tady, mám tady všechny příbuzné 

nablízku. Ve městě se mi líbí, že jsou tam třeba dobré restaurace, kde si člověk odpočine, 

mají tam velký výběr, všechno se tam sežene, ale je tam potřeba vydělávat více peněz.“  
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Na dotaz, zda si myslí, že je nějaký rozdíl mezi mládeží na venkově a ve městě 

reaguje slovy: „Povím vám to jako pedagog. Když se podíváte na děti, co žijí ve městě, tak 

se dá říct, že jsou civilizovanější a kulturnější, než venkovské děti. Například 

v  kišlakách
102

, tam děti hodně pracují, třeba na poli, pomáhají rodičům vydělávat peníze, i 

se učí.  Ale ve městě ne, tam mají děti více volna a rodiče je zabezpečují, peníze jim dávají 

a děti toho i více vědí, třeba s počítači to lépe umí. Ale studovat pak mohou děti z venkova i 

z měst. Rodiče jim pak většinou platí školu, byt, co je potřeba. Moje dcera studuje 

v Biškeku, tak jí také posílám peníze, teď jsem například kupoval letenku, aby mohla 

přiletět do Batkenu“. 

Zumrat (1959) představuje své zaměstnání: „Pracuji na finančním oddělení 

ministerstva spravedlnosti pro Batken, dělám účetnictví, počítám výplaty a peníze, někdy 

zajdu do banky, když je potřeba, čas od času komunikuji po telefonu s lidmi z ministerstva 

z Biškeku, čtu zprávy z ekonomiky, z justice, tak, co je potřeba udělat. Pracovníci za mnou 

chodí. Jednou za čtvrt roku, je pak nutné všechno přepočítávat a přijíždí kontrola z Biškeku 

a to je pak hodně práce. V 11 hodin máme obědovou pauzu a v jedné místnosti pak jíme, 

každý den si zaplatíme oběd a v práci si ho sníme. Někdy zajdeme i do restaurace na oběd, 

ale to je drahé, 80 somů  za porci. To kdybychom chodili každý den, tak by z výplaty nic 

nezbylo. Každý den pracuji od devíti do půl šesté, do šesti, musím tam být, nemohu odejít, 

chodí tam lidi.“  

Na otázku, zda je se svým ohodnocením spokojená odpovídá bez rozmyšlení: „Ne, 

jsem hodně nespokojená. Udělám hodně práce, u počítače, vybírám peníze z banky a lidem 

dávám jejich výplatu, hodně telefonuji a vyřizuji a mám 6000 somů za měsíc. Jiní co tolik 

pracují, mají 15 000 somů. U nás je plat nízký. U žen i u mužů stejně.“  

Na téma hospodářské situace v minulém režimu a dnes říká: „…když jsem byla malá, jídlo 

bylo, ale nebylo ho tolik, co je teď. Dnes když máte peníze, tak si koupíte všechno. Když 

jsem byla malá, nebyl takový výběr, třeba nebyla zmrzlina, bonbóny, ale byly jiné věci.  

… měli jsme rajčata, brambory, okurky, mrkev, cibule, měli jsme vinohrad, meruňkové 

stromy, višně, všechno bylo. Meruňky jsme pak i prodávali. Když jsem byla malá, žila jsem 

v domě s rodiči a čtyřmi sestrami a bratrem, jedna byla mladší a tři starší. Tatínek 

pracoval u policie a maminka byla v domácnosti.“ 
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Při srovnání života na venkově a ve městě dodává: „Kdybychom měli dům 

v Biškeku, raději bych byla v Biškeku. Větší město je lepší. Když tam bydlíte, jdete z práce 

domů a už nemusíte jít do zahrady a pracovat tam. Tady je více fyzické práce, ale je to zas 

pro člověka dobré, ve stáří je pak čipernější, když teď pracuje.“  

 

Maksat, který se narodil a žije v malé vesnici nedaleko Batkenu se při otázce 

srovnání života na venkově a ve městě se zamyslí a říká: „No, to záleží. Teď se mi žije líp 

tady, na vesnici. Mám rád i město. Teď jsem tady, protože je tu rodina, musíme jim 

pomáhat, tak jsme tady. A taky jsem tu dlouho nebyl, ve městě jsem byl deset let. 

Vzhledem k tomu, že Maksatbek žil i v Praze, následující dotaz se týká nákladů na 

život v Batkenu v porovnání s ČR: „Tak třeba za vodu v přepočtu platíme asi 7 somů  za 

osobu za měsíc. To je spíš jen symbolicky. Ale lidi tu vodu mají většinou na ulici a musí pro 

ni chodit, nemají jí v domě. A v Biškeku, tam v hlavním městě, kde lidé bydlí v těch 

vysokých budovách, tam to je určitě jinak. Tam to stojí tak podobně jako v Čechách. No, 

když třeba porovnáme jídlo, tak jídlo tu stojí skoro stejně jako v Čechách. Na příklad tady, 

kilogram cukru stojí 60 somů, to je 30 korun, …[zelenina] ta bude taky tak, melouny, 

brambory, to stojí podobně. No chléb, ten máme jiný, to jsou spíš lepjošky [placky]. Ten 

stojí tak 20 somů, to by bylo 10 korun. Ale člověk jich musí koupit víc, aby se najedl. 

Zdravotní pojištění tu nemáme. Sociální ano, to má ten, kdo pracuje, to jo. … penzi tu taky 

máme. Teď je to minimálně tak 3000 somů měsíčně, to je tak 1500 korun, no. Pak ještě 

když někdo bojoval v druhé světové válce, tak ti mají až 15 000 somů měsíčně.  

Při srovnání míst, kde se mu lépe žilo, zda v Čechách či v Batkenu situaci shrnuje 

slovy: „Tak, víte jak. No ceny zboží a potravin, no to je skoro stejný, ale víte jak, výplata, 

ta je jiná tam a tady. Když tady pracuješ přibližně tolik jako tam, tak 11 hodin, tak tady 

nedostáváš tolik jako tam. My jsme tam dostávali kolem 20 tisíc korun. No víte, já bych rád 

pracoval, ale moc tady práce tolik není. Ale tady víte jak, tady rodina, tady Kyrgyzstán, 

doma je doma. A vzápětí dodává: „… rodičům jsem domů posílal, to tak všichni dělají.“ 

Na otázku, co si myslí i životu dnes a za Sovětského svazu, odpovídá: „No, já jsem byl 

ještě malý, bylo mi osm let, když se rozpadl, ale co tak slýchám, život byl tehdy jednodušší. 

Moc si toho ale nepamatuju. Když jsem chodil do mateřské školy, tak si pamatuju, co jsme 

tam měli za jídlo a že bylo zadarmo a myslím, že bylo i lepší než teď. Dneska lidi musí za 

děti ve školce platit, asi 400 somů měsíčně za každé dítě, to je asi 200 korun, skoro deset 
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dolarů. A co jsem slyšel, jídla tam mají málo, skoro nic. Babičky se taky hodně starají o 

děti. Víte, v sovětské době byl život na jedné úrovni, byl stabilnější. Nebyl problém s prací, 

peněz bylo málo, ale stačilo to. Ale pro lidi nebyla šance zbohatnout. Jeden člověk mohl 

mít jen jedno auto, všichni byli nastejno. A pak po rozpadu svazu byla nerovnost. Někdo 

bohatý někdo ne. Ale v naší rodině bylo dobře. Táta měl svůj business, no bylo dobře. 

V současnosti už je všechno stabilnější, nejsme bohatí, nejsme chudí, plat na život stačí.  

Tatínek dříve pracoval ve vodních systémech a měl tam výplatu, za SSSR nikdo 

nemohl mít svůj business, po rozpadu už mohl podnikat. Ale u některých lidí to bylo těžké, 

protože někdo nevěděl, jak začít podnikat, co to je, neznali demokracii. Ale i po dvaceti 

letech je to těžké. Nejhorší to bylo v prvních pěti letech po rozpadu, kdy se ekonomika 

Kyrgyzstánu propadala, po dvaceti letech jde nahoru, ale moc pomalu. Někteří politici se 

snažili ekonomiku zlepšit, ale buď je zabili, nebo z politiky vyhodili, každý chce jen to 

nejlepší pro sebe.“ 

 Reakce pamětníků se ve svém pohledu na život v Kyrgyzské SSR v mnohém 

shodují. Všichni zmiňují pojmy jako stabilita, jistota, pravidelná mzda, všeho dostatek, 

spravedlnost, spokojenost; snad i proto je dodnes v Kyrgyzstánu k vidění tolik pozůstatků 

symbolů komunismu, lidé mají k oněm dobám vřelý vztah a zmíněné pomníky, sochy a 

mozaiky jim je připomínají. Život za SSSR hodnotí Kyrgyzové velmi pozitivně, ale je 

třeba přihlížet i k tomu, že tak činí i kvůli nostalgickým vzpomínkám z mládí, které se 

danému období pojí. Ulukbek Rachimov výstižně situaci shrnuje slovy, že každá doba má 

své vrcholy i úpadky a je obtížné zhodnotit, kdy se žilo lépe, přesto se přiklání k názoru, že 

kdyby k rozpadu svazu nedošlo, byla by dnes ekonomika a úroveň života v Kyrgyzstánu 

mnohem dál. 

 

6.3. Kultura a vzdělávání  

Stejně jako prošlo výraznými změnami hospodářství v Kyrgyzstánu po připojení 

k Sovětskému svazu, byly vyvíjeny i velké snahy přetvořit tradiční kulturní zázemí 

původního obyvatelstva – počínaje jazykovými modifikacemi, rusifikací tradic a zvyklostí 

(zavádění ruských svátků, způsob provádění svateb a pohřbů, pronikání prvků ruské 

kuchyně a způsobu stolování a další) včetně pokusů o násilnou změnu způsobu života 

z kočovného na usedlý. Nutno dodat, že se plánovaná transformace kompletně nepodařila a 
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zvláště v rurálních a odlehlých horských oblastech si obyvatelé tradiční hodnoty i nadále 

udržovali.  

V roce 1921 Stalin k příležitosti desátého kongresu ruské komunistické strany uvedl 

jako jeden z cílů „národnostní otázky“ pomoc zaostalým regionům „zavést jejich vlastní 

tisk, školy, divadla, kluby a kulturně vzdělávací instituce obecně, fungující v místním 

jazyce.“
103

 Jedním z logických prvních kroků bylo zvýšení gramotnosti. Sovětské zdroje 

uvádějí, že v Kirgizii bylo koncem devatenáctého století 0,5% gramotného obyvatelstva.
104

 

Kvůli usnadnění aplikace vzdělávacího programu došlo k jazykové reformě. Původní 

arabské písmo (přestože nemělo v zemi dlouhou tradici) bylo v Kirgizstánu nahrazeno 

koncem dvacátých let formou latinky (Kirgizie byla prvním státem Střední Asie, který ji 

přiznal jako oficiální písmo), kterou následně koncem let třicátých vystřídala azbuka. 

Sovětské statistiky uvádějí, že do roku 1936 měly všechny národy SSSR zavedené 

písmo.
105

  

Průběh kulturně-vzdělávacího programu je možné sledovat na konkrétních 

indikátorech díky sovětským statistickým ročenkám v rozpětí sedmdesáti let. V letech 

1913/14 na území Kyrgyzstánu nebyla žádná vysoká škola; do roku 1940 se počet zvýšil 

na šest a v roce 1966 již na osm institucí. Podobně stoupalo i množství studentů zapsaných 

k vysokoškolskému studiu. Studie z třicátých let uvádí v Kirgizii 95 osob studujících na 

univerzitě a 210 na technické (odborné) škole, a také vysokou míru růstu studujících (mezi 

roky 1927-31), která činila v Kirgizii 401%
106

; z tří tisíc vysokoškoláků v roce 1940 

vzrostl do konce šedesátých let jejich počet téměř dvanáctkrát (viz tabulka č. 8). 

O zvyšování životní úrovně také svědčí rostoucí počet vystudovaných žen (viz 

tabulka č. 7). Počet žen, které ukončily střední školu se za jedenáct let (1959-70) v Kirgizii 

zvýšil téměř třikrát, počet vysokoškolských absolventek se zvedl více než trojnásobně a 

odborné vzdělání získal v roce 1970 více než dvojnásobný počet žen oproti roku 1959.  
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Tabulka č. 7 – Vývoj vzdělání žen v SSSR (1959-1970) /na 1000 žen/ 
107

 

  

Dosažené 

středoškolské a 

vyšší vzdělání 

Dosažené 

vysokoškolské 

vzdělání 

Dosažené  
odborné vzdělání  

Národnost 1959 1970 1959 1970 1959 1970 

Ruská 158 258 23 42 106 190 

Uzbecká 42 136 3 12 20 62 

Kazašská 51 151 4 17 36 100 

Kirgizská 47 139 4 14 32 77 

Tádžická 32 108 2 7 16 40 

Turkmenská 37 116 3 9 15 47 

 

O tom, že se zvyšovala gramotnost, svědčí i rostoucí počet vystavěných knihoven a 

množství tiskovin v oběhu (viz tabulka č. 7).  

Kazy Dikambayev se ve své publikaci komentuje na rozvoj školství slovy: 

„Kirgizové dnes mají své vlastní vědce, agronomy, inženýry, lékaře a učitele, v městech i 

na vesnicích. Celkem má Kirgizská republika více než 60 tisíc odborníků s vyšším 

vzděláním…“
108

 

Kulturní vyžití občanů Kirgizie zajišťovala i kina, jejichž počet se během sedmdesáti 

let zvýšil o 978 zařízení, či rádiové vysílání, o čemž svědčí rozšířenost přijímačů, jejichž 

počet se zvedl z let 1940 do 1966 sedmadvacetkrát (viz tabulka č. 8). Podle údajů 

Dikambayeva bylo do roku 1960 vystavěno osm divadel, Státní filharmonie, cirkus, pět 

museí, 840 knihoven a 436 kin.
109
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Tabulka č. 8 – Vývoj kultury a vzdělání v Kirgizii (1913-1966)
110

 

  1913 1940 1945 1950 1966 
Počet žáků obecných škol (v tisících) 7 

1 334 228 343 657 
Z toho počet studentů 5.- 10. (11.) tříd 0.3 

1 110 72 118 343 
Počet dětí v mateřských školách (v tisících) - 7 14 " 10 73 
Počet vysokoškolských institucí - 6 6 7 8 
Zapsaný počet vysokoškolských studentů (v tisících) - 3.1 3.8 8.6 36.7 
Počet specializovaných (odborných) škol - 33 25 29 36 
Počet studentů v odborných školách (v tisících) - 6.0 5.8 10.6 35.4 
Počet veřejných knihoven - 588 285 1004 1296 
V nich množství knih a časopisů (v tisících) - 756 539 1233 8742 
Množství knih v oběhu (v tisících) - 1283 881 2853 5290 
Množství novin v oběhu (v tisících) - 192 123 181 691 
Počet kin 1 

1 213 119 384 979 
Počet radiopřijímačů (v tisících) - 24 30 53 647 
1
 rok 1914 

 

Zájem o studium místní historie a kultury v Kirgizské SSR nebyl tak velký, jak by se 

dalo očekávat, a nesl sebou několik problémů. Písemných historických pramenů se mnoho 

nedochovalo a obraz nomádské tradiční kultury nezapadal do ideálních představ 

socialistického režimu. Studiem Střední Asie se zaobírali převážně akademici v Rusku 

(RFSR) se zaměřením na etnografii. Akademické instituty většinou poskytly rámec a 

politické směrnice, podle kterých měli vědci strukturovat svůj výzkum, což vedlo ke 

stereotypním studiím, které měly za úkol datovat historický původ Kyrgyzů do co 

nejranějších dob i přes nedostatek průkazných materiálů.
111

  

Po získání nezávislosti v zemích Centrální Asie docházelo k  národnímu obrození a 

zájem o kulturu, tradice a národní identitu velmi vzrostl. Absence průkazných historických 

análů je nahrazována lidovými příběhy a mýty. Kyrgyzští spisovatelé sbírají a sepisují 

legendy popisující činy jejich bájných předků. Hlavním cílem je vytvořit jednotící základ 

pro historickou národní identitu a doplnit chybějící atributy státnosti, která před 

vytvořením hranic Sovětským svazem, de facto neexistovala. Nejznámějším 

příkladem národotvorného mýtu je rozsáhlý epos o Manasovi, mýtickém zakladateli 

kyrgyzského národa nebo příběh o parohaté sobí máti, která měla přivést první Kyrgyze na 

jejich dnešní území. 
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6.3.1. Kultura a vzdělání očima pamětníků 

V třicátých letech dvacátého století byl systém školství v Kyrgyzstánu ve svých 

začátcích. Mezi pamětníky, kteří na tu dobu vzpomínají je i Abdysh Asanovich Asanov
112

 

(1925):  „V mém dětství, školy byly novinkou. Ne všechny vesnice měly školy. Učitelé byli 

velmi vzácní a nebyli velmi dobře vzdělaní. Byli to pouze absolventi desáté třídy. I když to 

nebyli profesionální učitelé, všichni jim dávali najevo velký respekt a poslouchali je. 

Studoval jsem v naší vesnici, Kemer, až do třetí třídy. Žádné další třídy v naší škole nebyly, 

tak abych mohl pokračovat ve studiu, musel jsem vstávat v pět nebo šest ráno a jít 10 km 

do školy v obci Barak. … Bohužel jsem taky musel pracovat, takže jsem nemohl studiu 

věnovat velkou pozornost. … V té době jsme neměli, ani neznali, co jsou mimoškolní 

aktivity. Nebo spíš, naše mimoškolní aktivita byla práce. Dokončil jsem pouze sedmou 

třídu, ale později, jsem nějakým způsobem dostal certifikát, na kterém stálo, že jsem 

dokončil desátý stupeň. Umět číst, psát, počítat, mi pomohlo získat práci, kterou by ne 

každý mohl dostat. Nicméně později se začalo objevovat mnoho mladých, vzdělaných 

profesionálů a ti - jako já - bez vysokoškolského vzdělání museli s prací skončit. Takže 

jsem byl nucen jít na vysokou školu. Studoval jsem v Semipalatinsku, v Kazachstánu, 

protože v Biškeku žádná nebyla. Po absolutoriu se specializací na zemědělství, jsem byl 

připraven pokračovat v práci.“ 

 Pro další generace měla velký vliv na vzdělání i druhá světová válka, ve které 

mnoho mužů zahynulo a mladí lidé, aby chybějící pracovní síly nahradili,  lidé museli brzo 

studium ukončit. Kaliyjan Januzakova,
113

 (1928), která vzpomíná na svá studia, je toho 

přímým důkazem: „Studovala jsem na střední škole pouhé čtyři roky. Neměla jsem jinou 

možnost, od druhé světové války jsem začala pomáhat své rodině. Je to zklamání, ale 

nepamatuji si čas strávený ve škole, protože to bylo jen čtyři roky a je to dávno. Během 

války nebyli ve vesnici žádní muži, a my - ženy – jsme dělaly všechny povinnosti mužů, jako 

řezání sena na farmách. Nebylo žádné vybavení. Vše dělaly ženy ručně.“ 
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 Babarakan Muratbekova
114

 (1936), se také vzdělání musela vzdát na úkor dalších 

povinností: „Do desátého ročníku jsem studovala na škole v Karakolu. To byl nejvyšší 

stupeň. Vyučování začínalo v 8 hodin ráno, ale my jsme vstávali mnohem dříve, protože 

jsme měli hromadu dalších věcí okolo domu. Školu jsem měla moc ráda, a na vyučování 

jsem se obvykle připravovala. Učili jsme se jak číst, psát, a počítat. … Po dokončení školy 

jsem bohužel nebyla schopna pokračovat ve svém vzdělávání. Bylo to způsobeno více 

faktory, z nichž jeden byl ten, že moji rodiče dosáhli vyššího věku, a já jsem se o ně musela 

starat. Byly i další důvody, ale moji rodiče byli tím největším důvodem.“ 

Ulukbek Rachimov (1958) pracuje jako ředitel sportovní školy a trenér mladých 

boxerů. Podělil se s tazateli o své názory na kulturu a vzdělání. Prvním tématem byla 

znalost jazyka:   

„Umím dobře rusky, uzbecky se domluvíme, tádžicky neumím, to je jiný jazyk. 

Uzbečtina, kyrgyzština, kazaština, to jsou podobné jazyky, těm rozumím a můžeme se spolu 

dorozumět. V Biškeku se mluví tak padesát na padesát, kyrgyzsky i rusky. V oblastech jako 

je Oš, Batken nebo Issyk Kul, se mluví hlavně kyrgyzsky. Ne všichni tu rusky umí, 

v minulosti tomu bylo stejně.  Oba [rodiče] mluvili kyrgyzsky, otec trochu rusky, ale 

maminka rusky neuměla. Já se naučil rusky až ve škole, měli jsme takzvaný nultý ročník, 

kde nás začali učit. V Batkenu bývalo hodně Rusů. Můj otec se domluvil s jedním Rusem, 

který měl malého synka, aby si se mnou chodil hrát a já se tak lépe rusky naučil, byl to můj 

vrstevník. Malý Víťa k nám chodil, hráli jsme si, běhali jsme po vinohradu a jedli víno, pak 

utíkal domů, ale já se v ruštině nezlepšil. Asi do páté třídy jsem uměl rusky málo, rozuměl 

jsem, ale neuměl, v sedmé třídě jsem už měl přímo předmět ruský jazyk, tak jsem se naučil 

lépe. Učil jsem se v ruské škole, ruský jazyk mě bavil, protože bylo potřeba ho dobře znát. 

Hodně jsem četl knihy, abych svůj jazyk zlepšil. V ruské škole bylo hodně dětí Rusů, ale i 

mezi Kyrgyzy jsme se ve škole bavili rusky, nikdo nás k tomu nenutil ani to nikdo 

nezakazoval. V Batkenu žijí tři mí spolužáci, Kyrgyzové, a když je potkám, někdy spolu i 

teď mluvíme rusky. V práci mluvíme jen kyrgyzsky, ruští kantoři tam nejsou.  

Na dotaz k místu studia říká: „Na základní školu jsem chodil tady v Batkenu, pak jsem 

studoval na Institutu v Biškeku, to se mu ještě říkalo Frunze. Když jsem zakončil desátou 
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třídu, tak můj otec chtěl, abych šel na polytechnický institut, polytech, ale já to odmítl, řekl 

jsem ne. Moc jsem si přál studovat sportovní školu. … [po dostudování] jsem pak byl na 

vojně v Mongolsku a potom jsem se v Batkenu oženil a začal pracovat jako trenér…“ 

Na otázku kulturního vyžití za studentských let říká: „U nás u sportovců nebylo 

moc volného času. Do dvou hodin jsme měli výuku a pak bylo mnoho činností. Chodili 

jsme na plavání, lyžovali jsme, měli jsme fotbal, gymnastiku, museli jsme hodně sportovat 

a potom večer jsme trénovali box. Moc volného času nebylo. Jen sobota byla dle přání, jak 

kdo chtěl. Někdy jsme chodili s chlapci a děvčaty do kina, to se chodilo do kina více než 

dnes.  Do restaurace jsme moc nechodili, vodku, koňak jsme nepili, tak co tam.   

Svůj volný čas v současnosti komentuje slovy: „… po práci, po šesté hodině mám 

volno. V sobotu a v neděli, někdy jezdíme s kolegy k jezeru, šašlik upečeme, ale to bývá tak 

jednou za měsíc, to není každý víkend, není na to pořád čas. Tenhle měsíc dozrávají 

uruky
115

, tak je hodně práce. V zimě odpočíváme, když je čas, tak že, s kolegou autem 

jezdíme na lov do hor, tam pak střílíme. Tam jsou zajíci, Čenebek
116

 s námi několikrát byl, 

když byl menší. Většinou tam jsme ve třech, čtyřech lidech a pak si domů přivezeme zajíce 

a pečeme ho, to je moc chutné. Jinak se v neděli díváme na televizi, zatopíme v „bani“
117

 a 

prostě odpočíváme.“ 

Zumrat také odpovídá, jaké jazyky zná: „ Kyrgyzský, uzbecký taky znám, ruský, 

anglicky rozumím, tak na 20%. Doma u rodičů jsme mluvili jen kyrgyzsky, oni rusky 

neuměli, byli velmi staří. Tatínek se narodil 1905, maminka 1928, tatínkovi by teď bylo sto 

šest let, byl o hodně starší než maminka. Rusky jsem se naučila na škole. V práci mluvíme 

také kyrgyzsky, dříve i rusky, jinak podle klientů, kteří k nám přijdou.“ 

Na téma studia a trávení volného času říká: „Studovala jsem nejdříve základní a 

střední školu v Batkenu a pak v Oši tři roky na technické škole, tam jsem se vyučila a 

potom jsem pracovala, peníze vydělávala. Dělala jsem účetní v nemocnici a pak v mléčném 

závodě a teď na úřadě. Po škole jsem dva roky pracovala a pak jsem se vdávala.   
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 Kyrgyzsky meruňky 
116

 Ulukbekův syn 
117

 obdoba koupelny a sauna/pára v jednom 
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[Za studií] To jsme chodili do kafé, ve skupinkách jsme se bavili, když byly narozeniny, tak 

jsme se scházeli, hudbu jsme chodili poslouchat, a tak, jak se mladí baví. Hodně jsem četla. 

Dnes už není čas, a když mám volno, dívám se na televizi.“ 

 

Maksat Dujšejev pracuje ve „Fondu pro mezinárodní toleranci“ v Batkenu. Čtyři 

roky žil a pracoval v Praze a naučil se plynně česky, takže mohl v češtině probíhat i 

rozhovor. Maksat umí kromě češtiny a kyrgyzštiny i rusky, anglicky a uzbecky. Jazykovou 

situaci komentuje slovy: „Doma mluvíme jenom kyrgyzsky. Rodiče ale umí i rusky a 

uzbecky. Prarodiče myslím rusky neuměly. V práci taky mluvíme jen kyrgyzsky. V Biškeku 

na univerzitě, tam se někdy mluví i rusky, ale hlavně spíš kyrgyzsky.“  

K otázce vzdělání říká: „Na základní školu jsem chodil tady ve vesnici a pak na střední 

školu, gymnázium v Batkenu a pak na vysokou školu v Biškeku, na administraci.  

Také komentuje na existenci korupce, nejen ve školství: „To ano, korupce na univerzitách 

je, za zkoušky se normálně  všude platí. Na univerzitě i na středních školách. I třeba do 

práce, když chce člověk nějaké zaměstnání v administraci, tak musí něco dát. Ve státní 

správě je taky. Ale v u nás v neziskových organizacích ne, tady pracuje, jen když někdo 

něco umí.“ 

Maksatova manželka v době výzkumu studovala dálkově 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.  

Středoškolská studentka Begimai, která s Maksatem jako dobrovolnice v neziskové 

organizaci pracuje, při rozhovoru na téma školství o úplatcích hovořila zcela otevřeně, 

výše částek se prý liší podle předmětu a důležitosti zkoušky od pěti set do tisíce somů (10 

– 20 dolarů). Je však velmi pravděpodobné, že na univerzitách a vysokých školách se 

částky dostanou ještě výš.  

 

 Poslední čtyři uvedení respondenti již neměli s dostupností vzdělání potíže a mohli 

se svobodně rozhodnout, co půjdou studovat. Základního a středního vzdělání se jim 

většinou dostalo v místě bydliště, pro vyšší stupně pak museli zamířit do většího města (Oš 

či Biškek). Podobný osud se týká většiny těch, kteří žijí na venkově a chtějí získat lepší 
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vzdělání. Přestože je vzdělání v Kyrgyzstánu oficiálně bezplatné, velkým problémem je 

korupce na školách, která se na kvalitě studia a absolventů podepisuje. 

 

 

6.4. Rodinný život, sňatek, manželství – dříve a dnes 

Rodinné vztahy hrají důležitou roli asi ve všech kulturách na světě a Kyrgyzstán není 

výjimkou. V minulosti však měly rodinné vazby na území Centrální Asie unikátní pozici; 

příslušnost k rodu měla větší váhu než etnická či národní identita. Na základě klanového 

systému bylo postaveno ve Střední Asii fungování celé společnosti ještě začátkem 

dvacátého století. Možná proto si rodina a rituály k ní patřící uchovaly i během sovětského 

svazu až do současnosti takovou důležitost, přestože se rodinný život, stejně jako ostatní 

společenské prvky, potýkal se silnými formujícími vlivy na úkor unifikace a „sovětizace.“  

6.4.1. Rodinné právo a uzavírání sňatku 

O důležitosti a komplexnosti rodinného práva se zmiňují ve svých poznámkách již 

první evropští cestovatelé v devatenáctém století. Ruský badatel Semenov-Ťanšanský 

například popisuje soudní spor uzavřeného manželství, při kterém nevěsta odmítá odjet 

s ženichem domů, protože jako členka výše postaveného rodu považuje za urážku přijmout 

pozici druhé manželky. Uzavření sňatku v Kyrgyzstánu bylo/je podmíněno platbou za 

nevěstu, kterému se říká kalym (většinou ve formě peněz a hmotného majetku). Situaci, 

kterou popisuje Semenov, zkomplikoval fakt, že v době, kdy ženich kalym s rodiči nevěsty 

vyjednával, mu zemřel bratr, a na něj připadla povinnost svou švagrovou zaopatřit, tedy 

oženit se s ní. Na tomto příkladu je vidět, že v Kyrgyzstánu fungovala polygynie a běžně 

praktikovaným zvykem bylo i uzavírání levirátního manželství, kdy se žena v případě 

smrti manžela vdávala za jeho (většinou mladšího) bratra. Do soudního sporu zasahovali i 

starší a vážení členové ženichova rodu, kteří argumentovali v neprospěch nevěsty, 

považujíc její chování za porušení zvykového práva a újmu na cti celého jejich rodu. 

Konflikt se nakonec vyřešil tak, že nevěstina rodina navrátila ženichovi jeho kalym a 

uhradila navíc sankci ve stejné výši.
118
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Jak je patrné, majetkové transakce a čest rodu měly při uzavírání manželství 

rozhodující roli. Vlastnictví majetku mělo vliv například i na věk sezdaných. V movitých 

rodech byli potomci zasnubováni v raném věku (kolem šestnácti let), v některých 

případech sňatek rodiče domlouvaly již brzy po narození dětí. Naopak v chudých rodinách, 

které si nemohly dovolit vysoký kalym, se ženich ženil až v pozdějším věku (kolem třiceti 

let), dokud si na potřebnou částku nenastřádal. Výše kalymu se liší podle oblastí (oblastech 

Jižního Kyrgyzstánu se zpravidla platí více než na severu), dle místních zvyklostí a 

v neposlední řadě majetnosti dotyčných rodin. Historické prameny udávají, že středně 

bohatá rodina vyžadovala přibližně třicet kusů dobytka, chudší asi pět až deset kusů a u 

těch nejbohatších mohl být kalym i několikanásobně vyšší.
119

 U nás obvyklé věno, které 

dostává nevěsta od svých rodičů při vstupu do manželství, bylo/je běžné i ve Střední Asii. 

Tzv. kiit  – většinou tvoří předměty do domácnosti, oblečení, nádobí, ložní prádlo, cenné 

předměty i peníze, často je nedílnou součástí i speciálně zdobená truhla, ve které se věno 

uchovává. Rodina tyto předměty pro dívku střádá prakticky celý život do doby, než 

k sňatku dojde. Má jít o jakési symbolické vyrovnání kalymu, ale jeho výši se nikdy 

nevyrovná. Do výbavy nevěsty patřilo i tzv. enči, které se vyplácelo až po svatbě, mnohdy 

i během několika let a bylo tvořeno nejčastěji domácím zvířectvem.
120

 Dary pochopitelně 

přicházely i od svatebních hostů (dnes jsou jimi často koberce, prošívané deky, nábytek, 

elektronika apod.).  

Po svatbě se tradičně stěhuje nevěsta do domu manželovy rodiny, tedy se jedná o 

patrilokalitu, Novomanželka přejímá povinnosti spjaté s chodem domácnosti a má 

projevovat rodičům manžela náležitou úctu, což v minulosti znamenalo mimo jiné nosit 

v jejich přítomnosti na hlavě šátek (v současnosti to není podmínkou, ale v mnohých 

rodinách tento zvyk přetrvává). Status manželky stoupá po narození prvního dítěte; 

ideálním potomkem je syn, který zaručuje pokračování rodové linie. Jména dětí určují 

rodiče ženicha, pokud již nežijí, tak rodiče nevěsty.  
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Po VŘSR dochází postupně k několika zásadním změnám. Kyrgyzské zvykové právo 

adat je nahrazeno zákony nově vzniklého státu. Tradice a obřady se mění, modernizují a 

zjednodušují, což, jak říká Petr Kokaisl, „svědčí o posunu ve vnímání společenské funkce 

manželství.“
121

  

V roce 1918 byla sovětskou centrální vládou vytvořena nová legislativa, která 

normalizovala rodinné právo. Nové pořádky byly přejímány ve Střední Asii zpočátku 

velmi pomalu, protože vliv duchovních a starších byl stále velmi silný. V rámci myšlenek 

marxismu a leninismu bylo, zvláště v městských oblastech, zdůrazňováno postavení žen 

jako schopných pracovních sil, dostávalo se jim povinného i vyššího vzdělání (viz tabulka 

č. 7) a sociální podpory v mateřství. Zároveň byla také zakázána platba kalymu a věna; ve 

skutečnosti byl však zvyk i nadále běžně praktikován a trestní postihy nebyly obvyklé. 

Mezi další normy, které vedení svazu zavedlo, patřil i zákon o zákazu potratů (1936), který 

platil až do roku 1955, a dekret o adopci (1943), který vznikl v reakci na růst počtu sirotků 

během druhé světové války. Mezi lety 1947 a 1954 byl dokonce ratifikován zákon o 

zákazu uzavření manželství s obyvateli jiných států než sovětských.
122

 

Sovětský stát také stanovil nejnižší věkovou hranici pro uzavření sňatku 18 let (ve 

výjimečných případech 16 let). Zvláště dívky bylo zvykem provdat v raném věku. Jak 

naznačuje tabulka č. 9, na konci padesátých let k tomu docházelo ze středoasijských států 

nejvíce právě v Kirgizii. Z jednoho tisíce žen v dané věkové kategorii (do 25 let) byla 

téměř polovina již vdaná. Během následujících jedenácti let se tato čísla radikálně snížila, 

nepochybně vlivem zvyšujícího se studijního a pracovního nasazení (viz předchozí tabulka 

č. 7). (Více údajů viz kapitola 7.4.1. Demografický vývoj.) V roce 2011 parlament 

Kyrgyzstánu zvýšil minimální věkovou hranici pro uzavření manželství z šestnácti na 

sedmnáct let, údajně jako protiopatření ke zvyšujícímu se počtu sňatků s nezletilými 

dívkami ve věku 14-17 let, které podle statistik v roce 2011 dosahovalo v rurálních 

oblastech 14,2% a v městských 9%.
123
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Tabulka č. 9 – Vdané ženy ve věku 16-19 let – vývoj v SSSR (1959-1970) /na 1000 žen/ 
124

 

  

 Počet vdaných 

žen  
(věk 16-19 let) 

Národnost 1959 1970 

Ruská 93 91 

Uzbecká 318 217 

Kazašská 287 123 

Kirgizská 442 201 

Tádžická 366 249 

Turkmenská 320 191 

 

6.4.2. Polygynie 

Mnohoženství, je dalším tradičním prvkem rodinného práva, který byl za SSSR 

zakázán. V oficiálních statistikách tento typ manželství neměl své místo, ale v rámci 

sčítání obyvatelstva byl tento jev patrný při srovnání počtu vdaných žen v poměru k počtu 

ženatých mužů, kdy počet žen muže převyšuje. V Kyrgyzstánu byl tento rozdíl nejvyšší 

v roce 1926 a od té doby jen klesal, svého minima (0,1%) dosáhl v roce 1999. V roce 2009 

na území Kyrgyzstánu převyšoval počet vdaných žen množství ženatých mužů o 1,1%.
125

 

Zdá se, že v současnosti, přestože je polygynie nezákonná, k ní stále dochází. Zvláště 

v muslimských částech Jižního Kyrgyzstánu v oblastech Džalalabádu, Oše a Batkenu jej 

mnozí místní považují za přirozenou věc a součást své kulturní tradice. Podle průzkumu 

UNICEF je v Batkenu na 3,6% manželství polygynních, a v Čujské oblasti je četnost 

odhadována na 3,1%.
126

 V roce 2007 byl proveden výzkum v Ošské oblasti na téma 

polygamie, kdy byly ženy tázány na svůj postoj vůči mnohoženství; většina respondentek 

byla překvapivě otevřená vůči tomuto způsobu soužití, protože prioritou pro ně v dané 
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chvíli byla vidina zabezpečení jejich dětí. Ženy, které by na takový sňatek nepřistoupily, 

byly v menšině. Podle autorky výzkumu, ošské socioložky Minojat Tashbayevové, je na 

vině chudoba, se kterou se většina obyvatelstva potýká.
127

  

Při výzkumu se badatelé osobně s polygynií nesetkali, ale jedna z respondentek 

přisvědčila, že v rodině takový případ mají: „Má sestra se vdávala dříve než já, …, během 

prvních pěti let sestra porodila tři krásné dcerky, ale její muž chtěl syna, aby rod mohl 

pokračovat. Tak si našel druhou manželku, která mu měla zajistit syna. Druhé ženě se 

narodily dvě dcery, a krátce na to moje sestra porodila konečně syna. [Muž] má teď obě 

manželky, každá žije ve svém domě.“ 

Popisovaná situace působí ironicky, protože sňatek s druhou ženou byl ve výsledku 

„zbytečný,“ když muži vytouženého syna porodila nakonec první manželka. Také to svědčí 

o tom, že muž patřil k majetnější vrstvě obyvatelstva, protože si mohl dovolit zabezpečit 

obě manželky a zajistit každé z nich samostatně dům. Taková manželství jsou 

v Kyrgyzstánu málo častá, ale objevují se. Z právního hlediska je situace komplikovaná už 

proto, že zde vzniká konflikt mezi sňatkem tradičním - v rámci muslimského práva, které 

mnohoženství umožňuje a sňatkem státně uznaným, kdy je mnohoženství trestné (hrozí až 

dva roky odnětí svobody). Pro místní obyvatele je často náboženský obřad v přítomnosti 

duchovního nezbytný ba důležitější, než obřad světský, což jen potvrzuje, že síla některých 

tradic přetrvává až do současnosti, nehledě na státní zřízení a jeho zákony.  

Role muže a ženy v rodinném prostředí ve Střední Asii nejsou jednotně vymezeny. 

Obecně by se dalo říci, že nomádské národy, jakými jsou Kazaši a Kyrgyzové, uplatňují 

více rovnostářský vztah muže a ženy. Zmiňovali to již první cestovatelé v devatenáctém 

století (viz kapitola 6. Pohledy na každodennost), postavení ženy v Kyrgyzstánu není 

zdaleka typické pro islámskou zemi. Naopak v tradičně oázových kulturách (jako jsou 

Uzbeci a Tádžici) měli a mají role přísněji rozdělené. Jeden výzkum prováděný v roce 

1979 v tehdejší Kirgizii se zaměřil na dělbu prací v místních domácnostech, a zjistil, že se 

velká část mužů na domácích pracích, které byly dříve výhradně ženskou doménou, spolu 
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s manželkou podílí (výchova dětí, praní prádla, příprava jídla, úklid…). Podle studie byl 

tento jev častější v městských rodinách.
128

 

6.4.3. Kyz ala kachuu 

Kyz ala kachuu v doslovném překladu „dívku vzít a utéct,“ obecně označovaný 

jako únos či krádež nevěsty, je velmi diskutovaným a do jisté míry kontroverzním 

fenoménem, který v Kyrgyzstánu přetrvává, přestože je postaven mimo zákon. Kyz ala 

kachuu dělí obyvatelstvo do dvou názorových skupin; jedni jej prohlašují za dávnou tradici 

a součást kulturního dědictví, jiní ho vidí jako násilný zločin a usilují o přísnější postihy a 

sankce za jeho praktikování. Kde leží pravda?  

V roce 2007 Russ Kleinbach, americký sociolog a profesor na univerzitě ve 

Philadephii, spolu s Lilly Salimjanovou pracující ve výzkumném centru Americké 

univerzity v Biškeku, publikovali studii s názvem Kyz ala kachuu and adat: non-

consensual bride kidnapping and tradition in Kyrgyzstan
129

, ve které se zaměřili na to, zda 

je únos nevěsty opravdu dávnou tradicí zakořeněnou ve zvykovém právu adat či nikoliv.  

Na začátek je nutné podotknout, že se rozlišují dva typy ala kachuu – to které 

probíhá se svolením dívky, tzv. „falešný únos“ a to, ke kterému dojde bez jejího vědomí. 

Podstata prvního typu plní spíše symbolickou funkci, případně může zjednodušit a urychlit 

svatební přípravy (ženich například zaplatí jen část kalymu, nevěstu „ukradne“ z domu 

jejích rodičů a zbylou část uhradí později). Je to právě druhý způsob, proti vůli dívky a bez 

vědomí jejích rodičů, který budí vášnivé diskuze.  

V předsovětské historii, jak dokazuje Kleinbach, docházelo k ala kachuu jen velmi 

zřídka a bylo považováno za akt násilí, urážku na cti nevěsty a celé její rodiny, což mohlo 

vyústit v otevřený meziklanový konflikt. Takový čin byl zakazován a trestán, byl odmítán 

jak zvykovým právem adat, tak i muslimským zákonem šaría. Podle historiků takové 

chování nebylo obvyklé a mohli si to dovolit jen muži z bohatých rodů, například 

v případě, kdy jejich návrh k sňatku „mocensky slabší“ rodina dívky odmítla.  

                                                 
128

 KHARCHEV, A. G. Brak i semya v SSSR. Moscow: Mysl', 1979. pp.259-260. In JONES E., GRUPP W. F., 
Modernization and Traditionality in a Multiethnic Society: The Soviet Case. c. d. 
129

 KLEINBACH, Russ a Lilly SALIMJANOVA. Kyz ala kachuu and adat: non-consensual bride kidnapping and 
tradition in Kyrgyzstan. Central Asian Survey. 2007, roč. 26, č. 2, s. 217-233. ISSN 0263-4937. DOI: 
10.1080/02634930701517466. Dostupné z: 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02634930701517466 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02634930701517466


77 

 

K falešným únosům nevěst také příliš nedocházelo, ale pokud ano, jednalo se spíše 

o „společný útěk“ ženy a muže, když se chtěli vzít navzdory vůli rodičů, či se vyhnout 

domluvenému manželství s jinou osobou. Ve starých příbězích je ala kachuu spojováno 

s romantickou láskou mladých párů, kteří tímto činem porušují společenské konvence, 

nikoliv s násilnou krádeží bez dívčina vědomí.  

Písemným důkazem o nelegálnosti únosů je i dekret z roku 1908. Ten uvádí soupis 

právních předpisů a mimo jiné i podrobný výčet sankcí za jejich porušení. Několik doložek 

se týká přímo unášení nevěst: … 

Doložka 12. Osoba, která unese vdanou ženu, ji musí vrátit a zaplatit 60 hlav dobytka. 

Doložka 13. Za unesení dívky, která je zaslíbená k sňatku – 100 hlav dobytka a 100 rublů; 

žalobce je může vymáhat od otce unesené dívky, nebo od únosce …  

Doložka 15. Pokud je unesena dcera váženého muže, a dívka ještě není zaslíbena k sňatku 

– 40 hlav dobytka a 1 velbloud. 

Doložka 16. Pokud je unesena dcera muže ze střední třídy, a dívka ještě není zaslíbena 

k sňatku – 20 hlav dobytka a 1 velbloud. 

Doložka 17. Pokud je to dcera Kyrgyze z nižší společenské vrstvy a není zaslíbena k 

manželství – 15 hlav dobytka.
130

 

 

 Podle Satkynbaye Momunalieva, děkana Oddělení kyrgyzské etnologie na Ošské 

Univerzitě, únosy nevěst začaly být častější až po Říjnové revoluci, kdy bylo postavení 

mužů a žen zrovnoprávněno; říká: „ženy si mohly vzít, koho samy chtěly a odejít s ním i 

bez svolení rodičů.“
131

  

Tvrzení Momunalieva odpovídá i zjištění S. M. Abramzona, uznávaného 

kyrgyzského etnologa, který v roce 1949 zaznamenává výskyt „nové“ formy manželství, 

kterou si oblíbili mladí Kyrgyzové, a která spočívala to v tom, že se mladík domluvil 

s dívkou a bez vědomí rodičů ji tajně unesl. Podle Abramzona byl tento čin vyjádřením 

protestu proti manželstvím z donucení, která byla dříve obvyklá. Zároveň podotýká, že 

kromě „oživení“ ala kachuu, jsou tradiční pravidla svatby i nadále dodržována, jako 
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příklad uvádí zvyk „usmíření s rodiči“ unesené dívky, které doprovází předávání darů.
132

  

Již způsob, jakým Abramzon mluví o unášení nevěst, naznačuje, že předtím nebyl tento jev 

častý a jedná se o novinku.  

Je ironií, že právě během fungování SSSR, jehož legislativa postavila mimo zákon 

činnosti narušující svobodu a rovnost žen ve společnosti, došlo k nárůstu únosů nevěst. 

Důvodů bylo pravděpodobně několik. Zlepšení socioekonomického statutu žen v Kirgizii 

mělo za následek i změnu jejich smýšlení a postojů; ochota podvolit se vůli rodičů při 

domlouvaných sňatcích často v nízkém věku, se snižovala. Zdá se, že napodobení dávného 

způsobu konsensuálního únosu bylo zpočátku mladými vnímáno jako projev svobody a 

rovnosti, a protože se odvolávali na starou tradici (přestože v minulosti nebyla nijak častá), 

v očích společnosti tím legitimovali svůj sňatek, který by jinak nebyl možný. S přibývající 

četností takových manželství pravděpodobně začali někteří muži a jejich rodiny 

praktikovat i nekonsensuální formu ala kachuu, bez předešlé domluvy s unesenou ženou; 

během následujících desítek let se zřejmě i jejich počet zvyšoval a postupně se i násilná 

forma dostala do povědomí lidí jako legitimní způsob uzavření manželství. 

Po rozpadu svazu a získání nezávislosti se v devadesátých letech v rámci národního 

obrození kladl ještě větší důraz na tradici a zvykové právo, než tomu bylo doposud. Vše, 

co bylo „typicky kyrgyzské“ bylo upřednostňováno, zdůrazňováno a často podle potřeby 

přetvářeno. Resuscitovaný zvyk ala kachuu se takovým sebe definujícím prvkem 

nepochybně stal (přestože jeho výskyt není pro Kyrgyzstán unikátní, ale v minulosti se 

objevoval na celém území Centrální Asie). 

 Důkazy, které Kleinbach předkládá, svědčí o tom, že před začátkem dvacátého 

století docházelo k ala kachuu jen sporadicky, nedá se o tom hovořit jako o zvyku či 

tradici. Pokud k tomu přeci jen došlo, viníci byli trestně stíháni a mohlo to vyvolat 

konflikty mezi rody, kterých se únos týkal. Tento nález zásadně protiřečí obecnému 

přesvědčení většiny Kyrgyzů, že se jedná o starou tradici, která je součástí zvykového 

práva adat a že byla v minulosti společensky přijatelná. Nepublikovaný průzkum 

v Džalalabádu (na jihu Kyrgyzstánu) poukázal na to, že 40% z jednašedesáti tázaných 

Kyrgyzů bylo přesvědčeno o tom, že nesmluvený únos nevěsty byl začátkem dvacátého 
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století kyrgyzskou tradicí. Probíhající výzkumy dokazují, že mnoho lidí ani neví, že jsou 

únosy tohoto typu nezákonné (jak v rámci kyrgyzského kriminálního práva, tak muslimské 

šaríi) a i když to mnohdy vědí, dávají přednost (domnělé) tradici, která má pro ně větší 

váhu a autoritu, než zákony ostatní.
133

 

Podle kanceláře ombudsmana je ročně uneseno za účelem sňatku na 8000 dívek. 

Organizace Centrum podpory žen v Biškeku odhaduje počet případů až na 12000 ročně. Ke 

většině prý dochází hlavně v chudých a rurálních oblastech země. V posledních letech se 

rozpoutala debata nad „legitimností“ ala kachuu, hlavně přičiněním lidskoprávních 

organizací, které upozorňují na fakt, že se postižené ženy nemají jak bránit a některé 

scénáře pak mohou končit tragicky. V prosinci roku 2012 byla navržena úprava zákona na 

zpřísnění trestu z tří na sedm let vězení.
134

 Hlavním krokem k zabránění únosů je podle 

sociologů nutná změna smýšlení lidí o dané problematice (někteří navrhují začít s osvětou 

ve školách, vzdělávacích programech, letákových kampaní, zapojení médií apod.). 

 Během vlastního terénního výzkumu se členové týmu ptali vybraných obyvatel 

Batkenu na jejich názor ohledně únosů nevěst, jejich reakce byly vesměs stejné; ala 

kachuu brali jako tradici, která je celkem běžnou symbolickou předzvěstí svatby, přestože 

není nutností, jednoduše „tak se to dělá.“ Většina tázaných říkala, že šlo o předem 

domluvený únos „jenom jako“, o kterém věděla budoucí nevěsta i rodiče a 

charakterizovali to jako přežitek z minulých dob. Možná proto byly výzkumnice 

překvapeny, když se na Velkém bazaaru v Oši setkaly s mladou, čtyřiadvacetiletou 

trhovkyní, kterou manžel unesl bez jejího vědomí: „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. 

Máme tři děti a zvykli jsme si na sebe.“ Tato žena byla schopná se adaptovat a nakonec 

manželství přijala, přestože nedobrovolně, jak něco, co se od ní společensky očekává a 

„má to tak být.“ 
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6.4.4. Demografický vývoj 

Vývoj populačního růstu, kojenecká úmrtnost, průměrná délka života či sňatečnost, 

tyto a mnoho dalších demografických údajů jsou vzájemně propojené a slouží jako 

indikátory kvality lidského života a vývoje modernizace po celém světě. Pro zjištění změn 

v Kyrgyzské společnosti je třeba srovnat dostupné indikátory z dob sovětských a 

posovětských.  

 „Balali oj – bazar; balasiz oj – mazar.“ - „Dům s dětmi je tržištěm, dům bez dětí 

hřbitovem.“
135

 Staré kyrgyzské přísloví naznačuje, že čím je rodina početnější, tím lépe. 

Předrevoluční doba (1913) se vyznačovala vysokou porodností (48 ‰), ale zároveň 

vzhledem k těžkým životním podmínkám a velmi nízké úrovni zdravotní péče, byla i 

vysoká míra mortality (32,7 ‰) a krátká průměrná délka života.
136

 

Úhrnná míra plodnosti (ú.m.p.) měla po dobu trvání Sovětském svazu mírně klesající 

tendenci, až v osmdesátých letech počet narozených dětí stoupal. Mezi země s nejvyšším 

indexem ú.m.p. patřil Uzbekistán a Kirgizie. Výrazný propad hodnot byl zaznamenán na 

přelomu osmdesátých a devadesátých let, po rozdělení svazu. Jak je možné z grafu č. 3 

vyčíst, mezi uvedenými postsovětskými zeměmi k největšímu propadu došlo 

v Kyrgyzstánu, kde míra fertility klesla z 3,81 dítěte (na 1 ženu) v roce 1989 na 2,94 dítěte 

v roce 1994. 

Celková míra porodnosti se v roce 1990 snížila o více než 36% (z 3,78 dětí 

připadajících na 1 ženu v 1989 na 2,40 dětí v roce 2000), v následujících deseti letech se 

hodnota tohoto indexu zvýšila o 20% na 2,88 v roce 2009, viz graf č. 4. Jsou také patrné 

velké odlišnosti v dynamice porodnosti městského a venkovského obyvatelstva, kdy 

největší rozdíl mezi venkovem a městem je znatelný v roce 1989 (průměrný počet dětí na 

venkově byl 4,66 a ve městě 2,62).  Mezi bývalými sovětskými republikami Kyrgyzstán 

v míře porodnosti překonává jediný Tádžikistán.
137
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Graf č.  3 – Úhrnná míra plodnosti 1969-2000 u vybraných regionů
138

 

 

 

Data z předsovětské doby pojednávající o kojenecké úmrtnosti nejsou dostupná. 

Z doby pozdější, záhy po připojení k SSSR, byly v roce 1920 provedeny dvě studie 

vesnického života v Kirgizii, které hlásily velmi vysokou úmrtnost dětí a kojenců. Jeden 

z autorů průzkumu, který se zaměřil na rodiny v oblasti Issyk- Kulu zjistil, že 40% všech 

narozených kojenců a malých dětí tázaných žen zemřelo.
139
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Graf č.  4 – Vývoj míry porodnosti v Kyrgyzstánu (počet dětí na 1 ženu) (1989-2009)
140

 

 

 

Z pozdějších let jsou již data dostupná díky sčítání obyvatel (viz tabulka č. 10). Jak 

uvádějí dostupné demografické studie, zvýšení životních standardů a lepší dostupnost 

zdravotní péče oproti dvacátým letům zajistila v následujících dekádách klesající míru 

kojenecké úmrtnosti až do let šedesátých, kdy začala četnost opět rapidně stoupat. Data 

z roku 1967 uvádějí, že z jednoho tisíce narozených dětí jich 43 během prvního roku života 

zemřelo, což byl téměř dvojnásobek průměru Sovětského svazu.  

Demografové odhadují, že ve skutečnosti byla čísla po celou dobu mnohem vyšší, 

protože statistiky byly často podhodnocené, chybné a neúplné; nepřesnosti byly mimo jiné 

způsobovány také tím, že v rurálních oblastech mnohdy po narození dětí nedocházelo 

k jejich registraci, tedy nebyly do demografických statistik zahrnuty. V roce 1956 bylo 

v Issyk-Kulské oblasti na severu Kirgizie zjištěno, že pouze 63% porodů proběhlo ve 

zdravotnických zařízeních a v některých zaostalejších oblastech se odhaduje, že se rodila 

v pod dohledem lékařů pouhá třetina dětí.141  
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Alarmující stav byl řešen zavedením různých protiopatření, mezi které patřilo 

zakládání podpůrných center (např. Institut péče o matku a dítě), zavedení pravidelných 

mateřských prohlídek a důkladnější péče o novorozence (očkování apod.). Do roku 1978 

byla dětská úmrtnost na ústupu,
142

 přesto byla v porovnání s Evropou relativně vysoká 

ještě v roce 1989. V některých zaostalejších oblastech, kde byla horší dostupnost 

zdravotních služeb, umíralo ještě koncem osmdesátých let v přepočtu každé desáté dítě.
143

  

 

Tabulka č. 10 – Vývoj míry kojenecké úmrtnosti ve vybraných regionech SSSR, 1958 – 

1989
144, 145

 

Míra kojenecké úmrtnosti (na tis. živě narozených) v SSSR 

Republika 1958 1963 1967 1989 

SSSR 40,6 30,9 26 22,7 

RSFSR 41 31 25 17,8 

Kazachstán - 31,8 26 25,9 

Turkmenistán - - - 54,7 

Uzbekistán - - 31 37,7 

Tádžikistán 35 34 38 43,2 

Kirgizie 28 35 43 32,2 

 

S rozpadem SSSR a náhlým poklesem životní úrovně v devadesátých letech 

úmrtnost infantů drasticky stoupla. Z údajů Světové banky je tento jev na první pohled 

patrný (viz graf č. 5). Sociální a zdravotní péče byla ve špatném stavu. Postupem let pak 

současně se stabilizací státu úmrtnost klesala. Hranice se v současnosti pohybuje kolem 27 

dětí (na 1000 narozených), což je v porovnání například s Českou republikou stále ještě 

vysoké číslo (v ČR je koeficient z roku 2011 tři děti na tisíc narozených).
146
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Graf č.  5 – Vývoj kojenecké úmrtnosti po roce 1989 do r. 2011
147

 

 

 

Jedním z dalších často používaných indikátorů životní úrovně ve vybraném regionu 

je tzv. naděje na dožití, neboli střední délka života. I zde je možné vypozorovat v období 

po rozpadu SSSR náhlé změny. Zatímco v osmdesátých letech průměrný dosažený věk 

stoupal, začátkem let devadesátých (1994) se věková hranice znatelně propadala, 

z původních 72, 48 let na 69,9 let u žen a u mužské populace z 64,33 na 61,14 let – viz graf 

č. 6. 
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Graf č.  6 – Naděje na dožití v Kyrgyzstánu 1969 - 2000
148

 

 

Úmrtnost mezi lety 1990 až 1995 dramaticky stoupla; zvláště u mužů ve věku 35-

70 let, byl zaznamenán nárůst o cca 35 – 45%. Od roku 1995 míra úmrtnosti, podle 

dostupných dat klesala, zvláště u žen.
149

 

Po nabytí nezávislosti v roce 1991 se hospodářské a politické změny podepsaly i na 

sňatečnosti a rodinném životě. V letech 1992 – 94 byl zaznamenán prudký pokles počtu 

uzavřených manželství. Ve srovnání s rokem 1991, kdyby bylo zapsáno 47 tisíc svazků, 

jich bylo v roce 1994 o téměř polovinu méně, jen 26 tisíc a hrubá míra sňatečnosti se 

během těchto tří let snížila z 10,5‰ na 5,8‰. Trend uzavírání manželství byl klesající až 

do roku 2000, kdy se zastavil a v následujících letech se mírně zvyšoval. V roce 2009 byla 

naměřena míra sňatečnosti necelých devět promile.
150

 Grafy č. 7 a č. 8 také potvrzují, že 

tendence míry uzavíraných manželství po rozpadu SSSR byla klesající, ale v druhé dekádě 

pomalu zase rostla. 

Během posledních dvaceti let se měnil i věk, ve kterém vstupovali Kyrgyzové do 

sňatku. Viz graf č. 7 (muži) a graf č. 8 (ženy). Průměrný věk mužů se v první dekádě 1989-
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99 zvýšil o jeden rok a v následujících deseti letech do roku 2009 se zvýšil průměrně o 

další dva roky na 28,4 roku. U kyrgyzských žen dochází také ke změnám, ale věková 

hranice se neposouvá zdaleka tak razantně jako u mužů. Průměrný věk vdávajících se žen 

byl v roce 1999 23,1 let a do roku 2009 se posunul na 25,2 let.
151

 

Na konci dvacátého století, kdy docházelo k restrukturalizaci společnosti 

v Kyrgyzstánu, a země se vzpamatovávala z hospodářského úpadku, byly četné sňatky 

odkládány, nebo se vůbec neuskutečnily, mladí muži nebyli schopni zabezpečit rodinu a 

příbuzné a oslabený sociální systém neměl dostatečné prostředky, aby rodiny podpořil. 

Četnost narozených dětí v době krize také klesala.  

Stejně jako ostatní společenské jevy i uzavírání manželství, věk novomanželů a 

porodnost, podléhají socioekonomickým trendům; v posledních letech se například lidé 

berou až po dostudování školy a až ve chvíli, kdy mají zajištěné zaměstnání a pravidelný 

výdělek, čímž se vstup do manželství oddaluje a počet dětí snižuje. 

Graf č.  7 – Změna věku při vstupu do prvního manželství v Kyrgyzstánu – MUŽI 

(na 1000 obyvatel stejné věkové skupiny) 1989 – 2009
152
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Graf č.  8 – Změna věku při vstupu do prvního manželství v Kyrgyzstánu – ŽENY 

 (na 1000 obyvatel stejné věkové skupiny) 1989 – 2009
153

 

 

 

 

Největší demografická změna od získání nezávislosti byla způsobena odlivem (hlavně 

ruského) obyvatelstva ze země. Podle národního statistického úřadu Kyrgyzstánu byla 

nejvyšší úroveň emigrace z Kyrgyzstánu zaznamenána v roce 1993, kdy během roku 

opustilo zemi více než 140 tisíc osob, z nichž asi 84% směřovalo do Ruska a následně také 

do Uzbekistánu, Kazachstánu a na Ukrajinu, přibližně 13% se stěhovalo do Německa a 3% 

do dalších zemí. V letech 1989-1999 opustilo zemi celkem 688 tisíc obyvatel.
154

 Velký 

odliv kvalifikované síly tak ještě více ztížil průběh kyrgyzské tranzice (na konci sovětské 

éry tvořila ruská populace 40% pracovní síly v průmyslu, komunikacích, strojnictví a 

vládě, zatímco v zemědělství bylo zastoupeno pouze 6,8%).
155

 Vzhledem k masivnímu 

odlivu zmíněných minorit v současnosti tvoří etničtí Kyrgyzové 70% populace republiky, 
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nejpočetnější menšinou jsou dnes Uzbeci (14%) a Rusové jsou až na místě druhém 

(9%).
156

 

 

6.4.5. Moderní svatba – případ Batken 2011 

„Kutmandu kečingiz menen! Dosum Gulnur, džana Kamal, tojunar kut bolsum. 

Bakht-lu bolgula džana kup bala-lu bolgula. Batken dykterie salam!“ 

 Uvedený text je typickým příkladem svatebního přípitku (tost), který v té či oné 

podobě mnohokrát zazní během svatebního dne. Svatebčané přejí novomanželům hodně 

štěstí v jejich společném životě, hodně dětí a spokojenost. V tomto konkrétním případě 

nechybí ani pozdrav celému Batkenu.  

Tost je nepochybně jednou ze svatebních tradic, která se v podstatě za posledních 

sto let nezměnila, přestože se dnes neobejde bez přítomnosti moderní techniky - 

mikrofonů, kamer a fotoaparátů. Jak ale vypadá moderní svatba v Kyrgyzstánu? Podobá se 

v něčem svatbám evropským? A dodržují se stále tradiční rituály, nebo v moderní svatbě 

nemají své místo? 

Během terénního výzkumu v Batkenu byl k účasti na svatbě vyzván i náš tříčlenný 

tým. Svatba trvala celkem tři dny. Během prvních dvou dnů probíhaly přípravy a sjížděli se 

známí a příbuzní svatebčané, nechybělo ani pohoštění. Probíhalo předávání darů mezi 

hosty i obdarovávání rodičů (otec dostával kalpaky
157

 a prošívané kabáty čapany a staré 

ženy obdarovávali mladší šátky a různým oblečením), zatím bez přítomnosti nevěsty a 

ženicha. Návštěvníci sebou na oslavu přinášeli jídlo, které v kuchyni ženy dělily do porcí, 

a při odchodu každý host dostal výslužku, kde nechyběly bonbóny, sušenky, kulaté 

zdobené chleby (nan), burské oříšky a kostky cukru.  

18. 6. 2011, třetí den, začal oficiální toj
158

.  Od brzkého rána do domu nevěsty, kde 

se svatba koná, proudí velké množství lidí. Nevěsta je už od sedmi hodin v kosmetickém 

salónu, kde se připravuje spolu se svými přítelkyněmi (dženges) a svědkyní. Ženich Kamal 
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(27let) zatím do domu nepřijel. Nevěsta je neteří Ulukbeka Rachimova (u kterého 

bydlíme), nevěstin otec je jeho bratr. Svědkyní nevěsty je Ulukbekova dcera Ajzirek. 

Zasedací pořádek striktně rozděluje místnosti pro muže a pro ženy, a protože se do 

domu všichni hosté nevejdou, většina mužů sedí venku. Malé děti pobíhají všude kolem. 

My jsme byly usazeny do části domu, která je určena ženám, a zjišťujeme podrobnosti o 

svatbě. Je nám vysvětleno, že v rodině zemřela před půl rokem babička, a tak se z úcty k ní 

svatební oslava koná až nyní. Snoubenci však byli oddáni už dříve, podle zvykového 

práva, krátce potom co ženich nevěstu „ukradl,“ a od té doby spolu žijí v jeho domě (ženy 

se smíchem dodávají, že se nevěsta o manžela asi dobře stará, protože stihl za toho půl 

roku nabrat na váze.) Svatební pokrmy (hlavně ovoce, sušenky, chléb, džemy a smažené 

pečivo borsok) jsou rozprostřeny na zemi na zdobených ubrusech asi ve třech místnostech. 

Již od rána se podává tučný vývar ze skopového – šorpo a tradiční plov.
159

 Alkohol zde (v 

ženských částech) není, kumys tu také nenajdete (v Batkenu není příliš rozšířený, je tu 

málo koní), podává se čaj a dětem sladké limonády. Venku i uvnitř domu se hromadí 

svatební dary – hlavně koberce, prošívané deky a lůžkoviny. Asi ve dvanáct hodin doráží 

nevěsta s ostatními dívkami. Je oblečená ve světlých bohatě zdobených korzetových šatech 

evropského typu (dovezené z Ukrajiny) se závojem, korunkou a šperky a spolu nejbližšími 

ženami a přítelkyněmi zasedá do nové místnosti, která je pro ně připravená. Později 

přijíždí i ženich v doprovodu přátel (dženges) a spolu s nimi je usazen do jiného pokoje 

(všichni oblečeni v košilích a kalhotách, někteří s kalpakem na hlavě). Snoubenci jsou 

odděleni a nesmí se navzájem vidět. Jedna z příbuzných nevěsty pak jde za ženichovými 

dženges a nastává čas rituálu tradičního smlouvání, kdy žena hlídá ženichovy sváteční 

oděvy (zdobený klobouk kalpak a prošívaný kabát čapan) a mužská družba je od ní musí 

vykoupit zpět za drobné dárky a peníze. Když se to povede, ženich je do kabátu a klobouku 

oblečen a jde „hledat“ nevěstu. Pokoj s nevěstou ale hlídají další ženy a on může nevěstu 

vidět, až když odpoví na několik otázek (musí slíbit, že se o nevěstu bude dobře starat, že jí 

neopustí apod.). Pak se konečně shledává s nevěstou. Dochází ke skupinovému focení a 

posléze oba snoubenci nasedají do pronajatého vozu značky Hummer, hned v závěsu za 

nimi jedou vyzdobené limuzíny. Auta projíždí několikrát dokola městem a troubí, vše je 

snímáno kameramanem v předním voze svatební kolony. Cesta vede nejprve do „Domu 

štěstí“ – batkenské obřadní síně, kde dochází k oficiálnímu stvrzení sňatku a posléze 
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k nejbližšímu pomníku – soše Manase, kde novomanželé skládají květiny. Pak se odděluje 

mladší osazenstvo hostů, které s nevěstou a ženichem odjíždí na hostinu k 

nedalekému jezeru Tort-Gul, kde mladí společně jí, pijí a tančí v doprovodu ruské 

populární hudby, která se line z velkých reproduktorů.  Po několika hodinách se k večeru 

odjíždí do restaurace (kafé), kde čeká zbytek hostů a rodiny (cca 250 – 300 osob). Na 

programu je živá kapela a najatá moderátorka bere organizaci do svých rukou. Nekonečný 

zástup gratulantů, jeden po druhém přeje novomanželům do společného života vše nejlepší 

a předávají se další dary. Nevěsta se ženichem a se svědky sedí na vyvýšeném pódiu za 

stolem. Ostatní hosté mezitím tančí, jedí, pijí a diskutují. Oslava končí až v brzkých 

ranních hodinách. 

Jak je vidět na uvedeném příkladu, svatba tu plní nejen funkci rituálu vstupu do 

manželství, a funkci společenskou (setkání se se sousedy, přáteli a příbuznými), ale je také 

příležitostí ukázat majetek a pochlubit se na veřejnosti. Velká auta, limuzíny, zdobné šaty, 

hodně hostů, bohatá hostina, to vše je součástí moderní svatby, která napodobuje prvky 

„západní“ kultury. Takový luxus působí velmi kontrastně až surreálně vůči prostředí 

chudého venkova, kde se svatba odehrává. Pompéznost svatby také svědčí o tom, že musí 

v životě místních hodně znamenat, když jsou schopni do její realizace investovat, i na 

evropské poměry, nemalé finance. Tradiční zvyky a rituály se sice v průběhu svatby 

objeví, ale jsou zjednodušeny a je jim věnováno minimum prostoru. 

 

6.4.6. Rodinný život očima pamětníků 

Při terénním výzkumu v Batkenu se členky týmu aktivně zapojily do každodenního 

života běžné kyrgyzské rodiny a poznaly tak, alespoň částečně její bližší fungování. Vztah 

rodičů a dětí nebyl tolik odlišný od toho, jaký známe v Čechách. Snad jen důležitost a 

důraz, jaký přikládali lidé ke sňatku, a manželství byl na evropské poměry nevšední. U 

Rachimových byly v rodině dvě již plnoleté děti – syn 22 a dcera 19 let, oba studující, 

v době výzkumu svobodní a bez partnerů. V běžné konverzaci rodiče zmiňovali, že až syn 

školu ukončí, brzy se ožení a domů si přivede manželku, která zastoupí v domácích pracích 

dceru, která se také po ukončení studií vdá a odejde pryč. Děti plány rodičů 

nezpochybňovaly a braly svou předem danou budoucnost za samozřejmost. Myšlenka 
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toho, že se některý z potomků neožení/nevdá, nepřipadala v úvahu. Dívky na jihu se, 

pokud nejdou studovat vysokou školu, vdávají po ukončení nižšího vzdělání, někdy i dříve. 

Čtyřiadvacetileté výzkumnice, svobodné a bezdětné, působily tedy pro místní obyvatele 

přinejmenším kuriózně. Neskrývaný údiv ve většině případů následovaly otázky zjišťující 

proč tomu tak je a v čem je problém. Nejednou se objevila i nabídka tento nelichotivý stav 

napravit. Člověk, který se tu nevdá či neožení je svým stavem do určité míry stigmatizován 

a okolí na něj nahlíží s opovržením či podezřením, že něco není v pořádku.  

Na vzdělání a zabezpečení dětí do budoucna jde velká část rodinného rozpočtu – 

ženichovi na kalym a nevěstě na věno; rodiče finance a hmotný majetek pro své potomky, 

dle svých možností, střádají velkou část jejich života. Členové (i širší) rodiny drží při sobě, 

udržují stálý kontakt a mnohdy většina z nich žije ve stejném městě či vesnici.  

Ulukbek (1958) – pochází z rodiny sportovců, má čtyři bratry a dvě sestry. Jeden z 

bratrů Alymbek Rachimov je dokonce několikanásobný mistr světa v power liftingu do 

83kg.  

S manželkou Zumrat žije 28 let a má s ní dvě děti. V rozhovoru na téma rodina 

první otázka směřovala k seznámení se svou budoucí manželkou: „Poprvé jsme se potkali 

ve škole, v první třídě. Pak jsme rostli, já sloužil na vojně a studoval jsem institut a ona šla 

na technickou školu, skončila učení o dva roky dříve než já. Pak jsme se blíže poznali, 

navzájem jsme se zalíbili jeden druhému. Pověděli jsme to rodičům a chodili jsme spolu 

dva roky. Když jsem dokončil studium, tak jsme se vzali.  Svatba byla v r. 1985, tehdy 

taková úroveň Batkenu, jako je dnes, nebyla. Lidé nechodili slavit svatbu do restaurace, 

jako dnes, slavilo se doma, sešli se všichni v jednom domě a tam byla hudba a byl to takový 

domácí večer. Za jeden stůl se vešlo i sto, sto padesát lidí. Potom, když se zvýšila [úroveň] 

civilizace, lidé začali chodit do restaurace a slavit svatby tam, doma už ne. Dnes už je to 

kulturnější.“ 

Ulukbek a Zumrat po svatbě žili v centru Batkenu v domě o dvou místnostech, 

v roce 1996 se pak přestěhovali do současného domu, kde je 5 místností. Nalézá se 

v okrajové části, asi tři kilometry od centra Batkenu, kde i dnes dochází k výstavbě nových 

domů a plocha města se tím rozšiřuje.  
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Na otázku, zda je u nich doma dělba práce muže a ženy odpovídá:„…u Kyrgyzů to 

máme tak rozdělené v domácnosti, že muž má na starosti stavební práce, když je potřeba 

dům opravit nebo vrata, nebo třeba auto. … Například budeme muset přistavět dva, tři 

pokoje, budeme tu žít já s manželkou a pak až Čenebek dostuduje a ožení se, tak tu bude i 

on žít se ženou.  To má všechno muž na starosti, peníze vydělává a dává domů. Žena také 

vydělává, když pracuje a má na starosti vybavení domu, koberce, nádobí, úklid, co je 

potřeba. Já také někdy uvařím, ale častěji je v kuchyni manželka.“ 

Zumrat (1959) – žena Ulukbeka, popisuje své dětství slovy: „Když jsem byla malá, 

žila jsem v domě s rodiči a čtyřmi sestrami a bratrem, jedna byla mladší a tři starší. 

Tatínek pracoval u policie a maminka byla v domácnosti. Tatínek se narodil 1905, 

maminka 1928, tatínkovi by teď bylo sto šest let, byl o hodně starší než maminka.“ 

 Do manželství vstoupila z vlastní vůle, muže si vybrala sama: „Byli jsme sousedi, 

naše domy byly blízko sebe. Mně bylo dvacet jedna let, když se domluvil sňatek a když mi 

bylo dvacet tři, tak jsme se vzali, muži bylo dvacet šest let.“  

Zumrat je paní domu, stará o chod celé domácnosti a má vše pevně v rukou, na 

dělbu práce říká: „Muž sbírá meruňky, doma opravuje a staví, když je třeba. Když to muž 

neudělá, udělá to za něj žena. Někteří muži nic nedělají. Muži také nosí nákup z trhu, jako 

u vás, co je potřeba nakoupí, nebo dá ženě peníze a ona řekne, co je potřeba koupit, a když 

peníze nedá, žena sama peníze vydělá a pak nakoupí.  

Na přelomu osmdesátých a devadesátých let, kdy byla vinou špatné hospodářské 

situace vysoká kojenecká úmrtnost (viz kapitola 6.4.4. Demografický vývoj), utrpěla 

ztrátou dítěte i Zumrat. Co výzkumníky zaskočilo, byl způsob, s jakou otevřeností se o 

zmíněné ztrátě zmínila. Hned z počátku, při představení sebe a svých dětí podotkla, že děti 

měli tři, ale první z nich brzy po narození zemřelo. Dá se z toho odvodit, že takový osud 

postihl v místě mnoho žen a není to pro ně nic příliš neobvyklého.  

Pro Zumrat je velmi důležitá dobrá pověst a status rodiny a velkou váhu pro ni má, co 

si ostatní o rodině myslí. Bylo nám mnohokrát připomenuto, abychom svým rodičům a 

učitelům vyřídili, jak dobře jsme se měli a jak o nás bylo postaráno. Chválení vlastní úrody 

(„V Batkenu rostou nejlepší meruňky na světě“), chutnosti připravených pokrmů a dobrých 

vlastností mnohdy až hraničilo s vychloubáním.  
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Čest a dobré postavení rodiny slouží v Kyrgyzstánu jako jedno z hlavních „měřítek“ 

člověka a bývá to také jedna z prvních věcí, na co při seznámení lidé ptají („kde bydlíte, 

kolik máte sourozenců, co dělají rodiče, kolik máte doma automobilů, kolik rodiče 

vydělávají apod.“). 

Maksata a jeho ženu výzkumnice navštívily asi týden poté, co se zúčastnily velké 

svatby, takže jejich dotazy, mimo jiné, směřovaly i na téma Maksatbekova vlastního 

sňatku, který se ženil rok předtím: „Moje byla taky veliká, trvala dva dny! Jeli jsme 

v Hummeru a ostatní ve svých autech. Taky jsme jeli na [pomník] Manase, to musí každý. 

Manželce bylo 23let. Na otázku, zda manželku také „ukradl,“ se smíchem dodává: „ Né, to 

né. My jsme to normálně domluvili.“  

Když jsme se dotazovaly na průběh svatby a zda je obvyklé, že se svatba odkládá 

v případě úmrtí v rodině, nám bylo řečeno: „Mě taky umřela babička a čekali jsme 4 

měsíce na svatbu. Svatba je to hlavní, to víte, ale do svatby je hodně zařizování, rodiče 

nevěsty přijedou, tam dárky dávají a tak. [Po smrti babičky] … To jsme ještě nebyli 

[oddáni] dle zákona, ale víte u nás je důležitější tradiční zákon, ten státní zákon není to 

hlavní. Podle tradičního zákona to je když nevěsta a ženich přijdou za religiózním 

člověkem [duchovní], ten je v každé vesnici jeden hlavní a oni za ním přijdou a tam u něj 

slíbí, že budou stále spolu atd. Tam je jen nevěsta se ženichem a jejich svědkové, kamarád 

muže a jeho bratr se ženou například, ale není tam celá široká rodina, to až potom na 

samotné svatbě. Když ženich přivede nevěstu domu, tak přijde i ten duchovní a oni řeknou, 

zda se sňatkem oba souhlasí a on je oddá. Pak ta svatba je později, u některých lidí třeba i 

za tři roky potom. Někteří mají už dvě děti svoje. Tak je to normální u nás. Tradiční zákon 

je důležitější. 

V otázce počtu potomků, který s manželkou plánují, jsou podle Maksata ideálním 

počtem čtyři nebo pět dětí. Jeho žena nás mezitím hostí a tak náš dotaz směřuje k dělbě 

práce v domácnosti, načež Maksat odpovídá slovy: „Jo, tak je to ve všech rodinách. Muž 

dělá těžké práce a žena uklízí, vaří a dělá domácí práce.“ 

Pamětník z Talaské oblasti, Abdysh Asanovich Asanov
160

 (1925) vzpomíná na svůj 

život s manželkou: „Moje manželství s kempir [stará manželka] byl zajímavý. Nikdy 

předtím jsem neviděl Nusku, moji budoucí nevěstu, když jsem se rozhodl si ji vzít. Prostě 
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jsem se jednoduše spikl s její švagrovou, abych ji unesl. Protože v té době nebyla žádná 

auta, rozhodl jsem se unést ji na koni. Můj první pokus, 30 km cesty na koni, unést Nusku 

nevyšel. Později jsem šel do její rodiny a dohodli jsme naše manželství. V den uspořádání, 

jsem viděl Nusku poprvé. Pamatuji si, když jsem Nusku přivedl domů, její matka ji 

doprovodila až do našeho domu. Nuska a já jsme vedli šťastný život, měli jsme dokonce 15 

dětí: osm synů a sedm dcer. Většina z nich studovala na vysokých školách v Moskvě a 

Leningradu.“ 

Kaliyjan Januzakova
161

 (1928) z Čujské oblasti také shrnuje svůj život v manželství: 

„Byla jsem dvakrát vdaná, protože moje první manželství bylo neúspěšné. Moje první 

manželství bylo silně založeno na kyrgyzské kultuře - neměla jsem na výběr. Moji rodiče mi 

našly manžela a já jsem ho nikdy neviděla, než se stal mým manželem. Žila jsem s ním po 

dobu tří let. Bylo mi 20 let, když jsem se rozvedla. Mého druhého manžela jsem si vzala, 

když mi bylo 27 let a žila jsem s ním po dobu 50 let. Měla jsem s ním 10 dětí – pět dcer a 

pět synů, z nichž každý získal vyšší vzdělání.“ 

Respondentka Babarakan Muratbekova
162

 (1936) z Karakolu v Talaské oblasti, 

vzpomíná, na svůj sňatek a postavení žen v kyrgyzských rodinách: „V roce 1954, když mi 

bylo 19 let, jsem se oženila s mužem, který mě ukradl rodičům. Ukradl mne Sovet 

Muratbekov, a po chvíli jsme se vzali. Byl o tři roky starší než já. 

Role žen obvykle byla starat se o domácnost, plozením dětí počínaje, a pěstováním 

brambor konče. Dříve byly ženy zapojeny jen do domácích prací, nyní pracují pro vládu a 

jiné organizace. Ženy mají dnes mnohem více svobody. Když chtějí, mohou chodit do mešit, 

a nikdo si nebude myslet, že je to zvláštní. V našich časech nebyly dívky považovány za 

dostatečně chytré, aby chodili do školy, ale teď, s potěšením mohu říct, že se situace 

změnila. Muži byli většinou považováni za živitele rodiny. Dnes muži pracují v zaměstnání 

a vydělávají peníze, v minulosti byla jejich práce mnohem více fyzicky náročnější. Museli 

chovat stáda zvířat, pracovat na polích, a dělat doma těžkou práci. Hlavní věcí, která dělá 

rodinu silnou a zdravou je vzájemné porozumění a podpora mezi manželem a manželkou. 

Pro dokonalou rodinu by také měli být vaše děti dobře vzdělané.“ 
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 Odpovědi na téma rodinný život a manželství, přestože od respondentů různých 

věkových kategorií, jsou ve většině nejdůležitějších bodů shodné – v rodinném životě 

považují za důležité mít dost dětí, zajistit jim vzdělání a šanci na dobrý sňatek. Počet 

potomků nejstarších respondentů dosahuje až deseti či patnácti dětí, nejmladší respondent 

Maksat plánuje děti čtyři nebo pět, to svým způsobem i odpovídá demografickým 

statistikám, které v průběhu let zaznamenaly, že se úhrnná porodnost snižuje (viz kapitola 

6.4.4. Demografický vývoj).  

Role mužů a žen v rodině, jak se zdá, se v průběhu let příliš nezměnily. Muž má na 

starosti fyzické práce v domě a žena údržbu, vaření a výchovu dětí. Postavení ženy 

v rodině se podle některých respondentů v posledních letech zvýšilo, protože se výdělkem 

podílejí na financování rodinného rozpočtu a má lepší přístup ke vzdělání.  

 V případě sňatku se objevují u starších respondentů často varianty domluvených 

manželství, je zmiňován i únos nevěst, ale nechybí ani vzájemná domluva mezi partnery. 

Podle některých respondentů i podle odpovědí, kterých se pozorovatelům dostávalo 

v běžné konverzaci s místními, je i v současnosti přisuzována větší důležitost sňatku dle 

zvykového práva a oficiální registrace v obřadní síni je spíše spojena se svatební oslavou - 

tojem. K zákonné svatbě proto může dojít i několik let po sňatku tradičním. 
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7. Závěr 

Cílem práce bylo postihnout průběh a důsledky transformačních procesů bývalých 

republik Sovětského svazu na konkrétním příkladu Kyrgyzstánu. Práce se zaměřila na 

různé změny, ke kterým docházelo v souvislosti s ekonomickou a společenskou 

transformací, a které se zároveň podepsaly na každodenních životech lidí.  

Jak se změnil každodenní život po rozpadu Sovětského svazu a po získání 

nezávislosti a jak pociťují změnu sami Kyrgyzové?  

Každodenní život, nejen Kyrgyzů, prošel za poslední století velkou proměnou. 

Všeobecná industrializace, modernizace a nový styl života přesto zanechal ve Střední Asii 

větší stopu než v ostatních zemích. V 19. Století žilo na území dnešního Kyrgyzstánu 

převážně kočovné obyvatelstvo, které dodržovalo typické zvyklosti, takzvané rituály 

každého dne. Kult hosta, časté stěhování, rozdělení role muže a ženy, to všechno bylo 

typické pro národy tehdejší Střední Asie. S příchodem Sovětského svazu začala probíhat 

rusifikace a byl vyvíjen tlak na místní společnost za účelem potlačení tradičních zvyků a 

identifikujících prvků, které je odlišovali o ideálu sovětského člověka. Z kočovníků se 

stávali pracovníci v dolech a továrnách a na polích, kteří museli vyměnit jurty za 

družstevní byty. Došlo ke kodifikacím národních jazyků, ale na školách se vyučovala 

ruština. Se změnou stylu života došlo ale i k procesům modernizace – urbanizace, 

industrializace, vzdělávání a vyšší ekonomický růst. Přestože Kyrgyzové přejali za své i 

prvky ruského modelu společnosti a některé elementy kultury, vůle dodržovat dávné 

tradice a zvyky zůstala silná zvláště v oblasti běžného života, rodinných vazeb a rituálů 

spojených s manželstvím. 

Po rozpadu SSSR se nezávislý Kyrgyzstán musel vypořádat s nově nabytou 

samostatností. Najít rovnováhu mezi moderním vývojem a zachováním původních tradic, 

vyrovnat se se začleněním prvků přejatých z ruské kultury a zároveň obnovit (či 

v některých případech vytvořit) prvky vlastní národní identity.  

V ekonomických studiích bývá Kyrgyzstán řazen mezi země s nejprogresivnějšími 

hospodářskými reformami ve Střední Asii po rozpadu SSSR, přesto sebou jeho náhlé 

ukončení neslo dramatický propad úrovně domácího hospodářství, kterou následovala 

zvýšená nezaměstnanost a chudoba. Náhlý pokles životní úrovně a neschopnost sociální 
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politiky postarat se o potřebné je znatelný ze zvýšených indexů kojenecké úmrtnosti a 

vyšší mortality obecně. Snížila se i průměrná délka života, která byla ještě několik let před 

rozpadem v růstu. I četnosti uzavřených manželství se odvíjí od politické situace a životní 

úrovně obyvatelstva. V nejistých dobách, kdy se mění polická uspořádání a v době 

hospodářských krizí, kdy mají lidé méně peněz je míra nižší, naopak když se situace 

stabilizuje, zvýší se i počet sňatků.  Právě v prvních letech po osamostatnění je trend 

oslabení míry sňatkovosti znatelný. Nižší míra sňatkovosti nepochybně ovlivnila i snížení 

dalšího demografického indikátoru – úhrnnou míru plodnosti, která uvádí průměrný počet 

dětí na jednu matku.  

Svoboda vyznání, která je základním lidských právem, byla za SSSR potlačována a 

byla snaha nežádoucí náboženské projevy potlačit. V současnosti má podle odhadů 

Kyrgyzstán nejvyšší počet registrovaných náboženských společností mezi státy SNS 

(2013) a počet chrámu a modliteben roste. Přestože se dnes většina obyvatelstva hlásí 

k islámu (80 %), nemá toto náboženství zdaleka tak silnou pozici jako v arabských 

muslimských zemích. Jak vyplynulo z rozhovorů s místními, islám má dnes v Kyrgyzstánu 

speciální postavení, mnohými je totiž brán jako jeden z hlavních prvků národní identity a 

kultury, a funkce duchovního vyznání, jako by byla až na druhém místě. Sebeoznačení 

„jsem muslim“ jako by se rovnalo prohlášení „jsem Kyrgyz.“ 

V rodinném životě jsou pevně daná pravidla, která příliš nenarušil ani vznik ani rozpad 

Sovětského svazu. Přestože dochází k patrnému přejímání západních prvků v rituálech, jako je 

svatba, se tradice a zvyky těší v Kyrgyzstánu velké úctě. Národní identita, přestože za její 

původ v mnoha ohledech vděčí Kyrgyzové sovětskému režimu, je podporována a utužována 

národními legendami a zakladatelskými mýty (Manas). 

Z provedených rozhovorů i běžných interakcí s místními v průběhu terénního 

výzkumu vyšlo jasně najevo, že sami Kyrgyzové vnímají rozpad SSSR velmi negativně. 

Ekonomická krize a bída, která rozpad následovala, ještě umocnila oblibu minulého 

režimu. Přestože měla sovětská nadvláda mnoho stinných stránek, Střední Asie byla 

paradoxně jedním z mála regionů, který za těch dob relativně vzkvétal, lidé si zvykli na 

určitý standard života a rozpad svazu dosavadní stabilitu narušil, což bylo pochopitelně 

většinou populace vnímáno s nelibostí.  
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V současnosti, kdy je stav kyrgyzského trhu relativně vyrovnaný, HDP státu roste 

(v roce 2011 dosáhlo HDP úrovně 273,1 mld. somů (tj. 5,9 mld. dolarů), což je o 5,7 % 

více ve srovnání s rokem 2010) a životní úroveň se zvedá, sužují zemi korupce ve všech 

vrstvách státní správy, ve vládě i ve školství. Ulukbek Rachimov, u kterého byl výzkum 

prováděn má na současnou situaci jasný názor: „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.“  
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8.2. Fotografie z výzkumu 

Obrázek č. 2 – Manasova socha – vlevo v Biškeku, vpravo v Batkenu 
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Obrázek č. 3 – Rodina Rachimových s částí výzkumného týmu 

 

Obrázek č. 4 – Trénink boxu 
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Obrázek č. 5 – Vzpomínání s fotoalby 

 

Obrázek č. 6 – Pečení lepjošek/ nanů 
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 Obrázek č. 7 – Příprava večeře 

 

Obrázek č. 8 – Většina místních musí pro vodu na ulici (Batken) 
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Obrázek č. 9 – Toj, příprava svatební výslužky a doplnění zásob chlebů 
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Obrázek č. 10 – Novomanželé nesou květiny k soše Manase 

 


