
Kyrgyzstán 
země na cestě 
Samovar tiše bublá a hostitel z něj čas od času dolévá vroucí vodu do malé 

konvičky s čajem. Z té putuje silný nápoj do našich misek vždy, když 
polkneme poslední kapku. Příjemnou atmosféru našeho prvního čajového 

dýchánku v Kyrgyzstánu dotváří pronikavá vůně z jalovcové větvičky, 
která doutná v příklopce samovaru. Zatímco usrkáváme čaj , nasloucháme 
vyprávění o kyrgyzské zemi a o lidech, kteří v ní žijí. Před očima postupně 

vyvstávají obrazy zasněžených hor, karavan velbloudů a pastevců na 
statných koních. Je to j en přelud, výplod roznícené fantazie, nebo skutečný 

Kyrgyzstán? Najít odpověď je snadné: stačí poděkovat za pohoštění, 
poodhrnout dveře jurty a vydat se na cestu ... 

Proti proudu času 
Zatímco kyrgy~ká jc.wra a horské hřebeny 

mají své obrysy o~tré. puvod národa, který v je
jich blízkosti přebývá, je neja~ný. Kyrgyzové 
se vyznačují na první pohled výraznými mon
goloidními rysy, hovoří jazykem, který patří do 
skupiny turkických j:uyků, a přitom jejich 
předkové přišli L ccmrální Sibiře. Na první po
hled rozporuplná charakterist ika je výsledkem 
dlouhotrvajícího, často velmi dramatického vý
voje, kterým oblast ležící na legendární Hed
vábné cestě prošla. 

Přestože se v roce 1991 stal Kyrgyzstán prv
ní postsovčtskou nezávislou republikou ve 
Střední Asii, nikdy předtím neexistoval jako sa
mostatný stát. Vzniku jednotného státního 
útvaru bránily neprostupné hory a výbojní pod
manitelé. Nejstar~í (6. století př. n. I.) dochova
né stopy po sobč zanechaly skytské kmeny 
v oblasti jezera lssyk-Kul, odkud je v 6. století 
vytlačili jejich turkičtí následovníci. Turkické 
kmeny. jejich[ pří~lu~níci žili nomád~kým způ
sobem života, ovládaly úlemí dnešního Kyr
gyzstánu až do vpádu Mongolu na počátku 13. 
století. V této době 7e~ílil příliv přímých před
chůdců K yrgyzú z oblasti horního toku řeky Je
nisej. odkud byli donuceni k migraci mongol
skými výboji. Mongolský vliv trval na území 
dnešního Kyrgyzstánu a/ do 18. století, kdy 
mongolští Ojroti podlehli čínským Mandžuúm. 

V 19. století 7ačala postupná kolonizace Ru
sy, která byla v roce 1876 dovršena začleněním 
kyrgyzského území do ruského Turkestánu. Ná
sledovalo vyvlastňování p{tdy a její předáván í 

do rukou ruských přist.čhova l ců, které vyústilo 
v povstání Kyrgyzu v roce 1916. Vzepětí však 
skončilo krvavým masakrem: více než sto tisíc 
povstalců bylo zabito, přibližně stejný počet li
dí uprchnu! do Cíny. Ze zdecimovaného národa 
zůstalo pouze kolem půl milionu Kyrgyzů. 

Drobné rebelie proti Sovětskému svazu pokra
čovaly ještě ve třicátých letech, odboj malých 
partizánskýcb skupin však žádnou změnu nepři
nesl. Kupodivu ani tato sovětská nadvláda, po
dobně jako většina předchozích, v lidech neza
nechala pocit křivdy nebo nenávisti. Téměř kaž
dý Kyrgyz si bez problémů doká.Ze představit, 
že by znovu žil v jednotném státě spolu s Rusy. 

V důsledku nadvlády cizích podmanitelů, ale 
také zásluhou kočovného způsobu života kyr
gyzských kmenů, se v Kyrgyzstánu nedochova
ly téměř žádné historické památky. Většina 
měst byla vystavěna až po příchodu Rusťt , a tak 
jediné starší stavby pocházejí z dob, kdy kyr
gyzské území křižovala Hedvábná cesta. Tato 
legendární dopravní tepna, po níž od starověku 
proudilo zboží a kulturní statky mezi Čínou 
a Západem, několikrát v historii změnila svůj 
průběh. vždy však alespoň částečně zasahovala 
na území Kyrgyzstánu. V nejstarších dobách 
stoupala Alajskou dolinou podél řeky Kyzyl
Suu a současné kyrgyzské ú7emí opouštěla za 
pohraniční stanicí lrkeštam. Spojovala Tád7ické 
město Garm s čínským Kašgarem, jak vyplývá 
již z popisu Ptolemaiova. Přibližně na přelomu 
letopočtu se z.ačala využívat tzv. severní cesta. 
která vedla podél severního úpatí Ťan-Sanu 
a kyrgyzské území protínala v jeho severní ní
žinné části. Později bylo možno překročit Ťan
šan také mezi městy Balasagun (nynější Tok
mak) a Kašgar, o čemž svědčí dvě stavby, do
chované v centrální části Kyrgyzstánu. 
Méně zachovalá, avšak zcela původní je zří

cenina karavanní stanice Košoj Korgon ve ves
nici Kara-Suu. Nachází se při nejdůl ežitějš í sil
nici z Kyrgyzstánu do Číny, asi 150 km před 
hraničním průsmykem Torugart. Silnice sledu
je široké ploché údolí řeky Kara-Kojun, které 
vzhledem ke své nepatrné členitosti s louži I o ja
ko přirozený průchod Ťan-Sanem již odedávna. 
Opevnění Košoj Korgon zde bylo vybudováno 

v průběhu I 0.-12. století a mělo sloužit jako 
útočiště karavanám koní a velbloudů. Dodnes 
se z něj dochovaly pouze fragmenty obvodové
ho zdiva v severní části pů,·odně čtverco,·ého 
půdorysu. žalostný stav bývalé citadely je vý-
ledkem malé odolnosti stavebního materiálu, 

a vzhledem k počtu generací místních dětí, kte
ré si na zdech hrály. lze považovat za zázrak, že 
zdi nezmizely úplně. 

Druhá "hedvábná'' památka má název Taš 
Rabat a od Košoj Korgonu je vzdálena přibližně 
60 km směrem k jihozápadu. Neleží však již 
v rovině, nýbrž v jednom z údolí přilehlého hor
ského hřbetu Al-Bašy. Kamenná stavba se čtver
covým půdorysem je zahloubena do úpatí údol
ního svahu, takže obvodové zdi se směrem ke 
svahu snižují. Největší výšky dosahuje průčelnf 
zeď, která je orientovaná kolmo k ose údolí. 
Z plochého stropu stavby vyčnívá v zadní části 
mohutná kopule s několika otvory. které spolu 
se stropními průduchy zajišťují odvětrání vnitř
ních prostor. Zachovalý vzhled stavby je výsled
kem rozsáhlé rekonstrukce. která byla dokonče
na v roce 1984. Vnitřní prostor. rozdělený na ně
kolik místností. je poměrně malý a lze jen těžko 
odhadnout účel. kterému sloužil. Místní průvod
ce nabízí hned několik možností, od obyčejné 
karavanní stanice přes vězení, opevněnou po
kladnici až po vstupní bránu k bájnému tunelu. 
který údajně vedl až do 35 km vzdálené Číny. Ať 
už byla funkce Taš Rabatu jakákoliv, vydává 
spolu s Košoj Korgonem tiché svědectví o osu
du Hedvábné cesty: byla postupně opuštěna 
a z jejího bývalého věhlasu nezbylo téměř nic. 
Faktický zánik staré obchodní cesty nastal v 16. 
století, kdy ji nahradilo námořní spojení. 

Čekání na zázrak 
Nedostatek ctižádosti a ambicí se projevuje 

v podstatě ve všech oblastech lidského působe
ní a odráží se i v hospodářské situaci země. Ta 
je po osamostatnění Kyrgyzstánu a rozpadu So
větského svazu velice složitá. Většina továren 
přestala vyrábět, zemědělská družstva zanikla 
a půda byla vrácena drobným majitelům . Lidé. 
kteří byli zvyklí, že se o ně někdo postará. se 
s novou situací nedokázali vyrovnat. Pokud ne
měli pole, k němuž by se vrátili, zůstali větši
nou bez zaměstnání. Nelze se proto příliš divit, 
že 90 % Kyrgyzů hodnotí současnou situaci 
slovy "vo vremja sojuza lučše bylo". Jen málo
kdo dokáže být natolik sebekritický, aby hledal 
skutečné příčiny tíživé situace. 

Jedním z těch nemnoha upřímných je Stal
bek, pětatřiceti l etý Kyrgyz, žijící při hranicích 
s Čínou. Nespokojenost většiny svých spoluob
čanů komentuje s nadhledem: "Kdo byl zvyklý 
pořádně pracovat dří v, pracuje i nyní. Kdo prá
ci jen předstíral, ten nepracuje." A vzápětí do
dává: "Kyrgyzové jsou nejlínější národ na svě
tě. Pokud pracují, pak 2- 3 hodiny denně. Číňan 
by navíc ze stejného pole vytěžil dvakrát až tři
krát větší úrodu než Kyrgyz.'' Sám ví nejlépe 
o čem mluví. Po osmi letech služby byl pro
puštěn z armády. aniž by dostal odstupné či so-



ciální podporu. Z hlavního města se proto vrá
til do rodné vsi a začal hospodařit. Pěstuje pše
nici, ze které peče chléb, v horách má 40 bera
nů. Peníze, které získá prodejem jednoho bera
na, vystačí na 2- 3 měsíce živobytí. Žije skrom
ně, ale stačí uživit i sedmiletého syna. který ve 
dvou letech přišel o mámu. 
~ Pokud nechtějí žít pod hranicí bídy, musejí 

pracovat i důchodci. Jejich důchod je totiž v prů

měru třikrát nižší než stanovené 7ivotní mini
mum (1 200 som). Uplatnění mohou najít nej
častěji v zemědělství nebo ve službách, které 
jsou nejdůležitějším zdrojem příjmu státního 
rozpočtu. Daně se pohybují mezi 24 a 29 %. vel
ká část Kyrgyzu je však neplatí. Pro potvrzení té
to slt·utečnosti není třeba chodit daleko: stačí si 
uvědomit, že každý, kdo má auto, je zároveň ta
xikářem, samozřejmě načerno. Státní aparát si 
ušlé daně obstarává. jak může, třeba ve fonně 
pokut a poplatkí1, kterým se řidiči aut nevyhnou 
prakticky na žádné z mnoha sil ničních kontrol. 

Neutěšený stav panuje v průmyslu , což je 
zřejmé při pohledu na sortiment obchodu. Vět

šina zboží se dováží, a to včetně potravin či 

zboží každodenni spotřeby. Nejvíce obchodů je 
realizováno s Ruskem. významnými obchodní
mi partnery jsou také Kazachstán a Uzbekistán. 
Obchodní kontakty s Českem prakticky neexis
tují. Z českých produktí1 lze v Kyrgyzstánu 
spatřit snad jen vozy Skoda, a to je ještě větši
na z nich dovezená jako auta použitá. Přesto 
není česká republika pro Kyrgyzy neznámým 
pojmem. Většina z nich ví, kdy vzniklo Česko-

slovensko nebo že Češi již několik let žijí od
dě leně od Slováků. Mnozí Kyrgyzové také 
vzpomínají na iniciativu "Tntergclp", v jejímž 
rámci Češi působili v Kyrgyzstánu v mezivá
lečném období: v Biškeku založili továrnu na 
výrobu dopravních prostředku, v různých mís
tech země vybudovali kolchozy. 

Největším a vlastně jediným bohatstvím 
Kyrgyzstánu zůstávají přírodn í krásy, což si 
mnozí lidé uvědomovali ještč v dobách Sovět
ského svazu. Podle jejich představ měla příro
da přilákat množství turistů, jež by zajistili ze
mj prosperitu, a Kyrgyzstán by se stal jakýmsi 
Svýcarskem Asie. Dnes je však již zřejmé, že 
přírodní krásy k ekonomické prosperitě nestačí. 

Včera, dnes, zítra ... 
Poslední srpnový den celý Kyrgyzstán slaví 

výročí své nezávislosti. Centrem oslav bývá 
hlavni námětí v Biškeku, kterému vévodí socha 
V. L. Lenina v nadživotní velikosti. Jak jde do
hromady ceremoniál, oslavující odpoutání ná
roda od státního útvaru. jehož hlavní ikonou 
byl právě sochařův objekt? Vlastně docela dob
ře. Symbolika totiž přesně vystihuje situaci 
v dnešním Kyrgyzstánu: lidé se tlačí a chtěj í se 
dostat pod pomocnou ruku velkého a silného 
druha, ale státní aparát to nepřipustí. A celá scé
na se přitom odehrává v situaci, kdy se lidé 
smějí, radují, pijí a jsou v podstatč spokojeni... 

Zbyněk Engel 
katedra fyzické geografie 

a geoekologie PřF UK Praha 


