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Úvod 

Proč je svatba zajímavá a přitažlivá? Jak probíhá a co je důležité při svatebním 

ceremoniálu? Příprava a průběh svateb v různých kulturách se liší. A právě to se mi jeví 

zajímavé na studiu svateb: různorodost a zároveň podobnost sekvencí svatebních rituálů. Má 

práce z velké části popisuje tradiční kazašskou svatbu tak, jak probíhala ve druhé polovině 19. 

století, ale zabývá se i svatebním obřadem v současnosti. Literatura, kterou jsem použila, je 

převážně v ruštině - vycházela jsem především z knih N. A. Kysljakova a odborných článků  

a knih N. P. Lobačevové, kteří se zabývali svatební obřadností ve Střední Asii a Kazachstánu. 

Ti ve svých pracích zase vycházeli z pramenů z 19. století a ze svých vlastních mnohaletých 

výzkumů. Tato část mé práce je kompilativní. Autoři, z kterých jsem čerpala, řeší většinou 

širší okruh otázek než je samotný svatební obřad. Ve svých studiích se věnují tomu, jak se 

rodina vyvíjela od velké patriarchální k nukleární malé rodině, a dále tomu, zda v některých 

analyzovaných zvycích a obyčejích převládá podle jejich mínění patriarchát či matriarchát, 

zda se v nich dají vysledovat ranné formy náboženství a také etnická historie. Patrná je také 

otázka postavení ženy, která byla hlavní osobou ve výměnném vztahu mezi rodinami. 

Uvědomuji si, že tato problematika s mým tématem souvisí, avšak rozhodla jsem se pro užší 

vymezení svého zájmu a zabývám se především problematikou, která se týká bezprostředně 

sňatku.  

Rituály, doprovázející svatební ceremoniál, jsou zajímavé i z hlediska jejich proměn 

v čase. To, co bylo běžné před sto lety se mnohdy opakuje, i když v částečně pozměněné 

formě a výrazněji pozměněné funkci. A především tato ustálenost svatebních rituálů a jejích 

proměn mne zaujaly při psaní této diplomové práce.  

Ve druhé části diplomové práce se zabývám současnou kazašskou svatbou na základě 

vlastních vzpomínek, zúčastněného pozorování, nestandardizovaného rozhovoru a narativních 

interview. Snažím se porovnat tradiční svatbu 19. století na základě publikovaných 

historických a etnografických textů se svatbou současnou a zhodnotit její význam v současné 

společnosti kazašského (malo)města.  

Proč se při svatbách provádějí speciální úkony? Proč se musí nosit ta či ona barva 

oděvu? Proč se musí konat svatební hostina a dodržovat určité uspořádaní stolů atd.? Co se 

zachovalo anebo se změnilo v průběhu let? Jak se projevuje změna sociálního uspořádání 

společnosti ve svatebním ceremoniálu? Jak se změnily role ženicha a nevěsty v souvislosti  
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s hospodářskými a sociálními proměnami? Jsou stále důležití rodiče při výběru partnerů? Kdo 

nese materiální zátěž a kdo financuje svatby? Na řadu otázek jsem se snažila odpovědět  

v části věnované současné kazašské svatbě. 

Stručný historický nástin 

 

Obr.1 Mapa - Republika Kazachstán 

KAZACHSTÁN – jedna z bývalých svazových republik SSSR, rozkládající se na 

území, které hraničí na západě s Ruskem (Orenburgská, Saratovská, Samarská a Astrachaňská 

oblast), na východě s Čínou, Kyrgyzstánem, na severu se severními oblastmi Ruska, na jihu 

s Uzbekistánem. Patří mezi nejrozlehlejší země světa (plocha 2 717 300 km² – 34krát více než 

Česká republika) a je územně největším vnitrozemským státem, ale většina území je jen velmi 

řídce osídlena. Počet obyvatelů je 15 milionů1, což představuje hustotu necelých 6 ob./km². 

Hlavním městem je od roku 1997 Astana s počtem obyvatel 600 tisíc. Největším městem je 

Almaty (1,400 tisíc). V Kazachstánu je 18 měst s počtem obyvatel od 100 - 500 tisíc, a 26 

měst s počtem obyvatel více než 50 tisíc. Ve městech žije 58% z celkové populace.2 

Obyvatelé - Kazaši, tvoří 53,4% obyvatelstva, jsou turkojazyčné národnosti, do roku 1917 se 

                                                 
1 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kz.html 
2 www.kz2009.kz 
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nazývali Kyrgyz-Kajsaky3, od roku 1936 - Kazaši. Ale žijí tu i jiná etnika. Nejpočetnější jsou 

Rusové, zhruba 30%, Ukrajinci, Ujguři, Korejci, Němci, nepočetná skupina volyňských 

Čechů, z nichž se mnozí vrátili v rámci vládního programu do České republiky. Mezi jinými 

středoasijskými republikami, ve kterých v současnosti zesiluje vliv islámu, Kazachstán se dá 

považovat za sekularizovaný stát. Muslimové zde tvoří 47% obyvatelstva, 44% obyvatel 

vyznává pravoslaví, protestanti tvoří 2% z celkové počtu obyvatel a ostatní náboženství 

představují 7%. Kazaši vyznávají sunnitský islám. Islám byl přijat ve Střední Asii přibližně  

v 8. století a na území Kazachstánu od 14. století. 

Kazaši v této oblasti obývali stepi a pouště, kde se kombinoval nomádský způsob 

života s neregulérním extenzivním zemědělstvím. Část Kazachů žila na okraji zemědělských 

oáz a zabývala se zemědělstvím a domáckou výrobou. Etnogeneze Kazachů je velmi složitá.4 

K předkům Kazachů patří iranojazyčné kmeny Saků, kteří osidlovali území dnešního 

Kazachstánu. Zhruba ve 3.- 2. století před n. l. se organizoval politický útvar Usuňů. Na jiho 

západě bylo osídlení kmenů Kangijů. Na západ od Aralského jezera se nacházely v prvních 

stoletích n. l. kmeny Alanů, které se také podílely na etnogenezi Kazachů. V 6. – 7. století 

jihovýchodní část se nacházela pod vlivem Zapado-Tureckého kaganatu, v tomto období 

začaly osidlovat teritorium kmeny z východu: Turgeši, Karluci aj. V pozdější době se objevily 

krátkodobé politické útvary raně feudálního typu: Karlucký kaganat (8. století), Turgešský 

kaganat (8. století), později se objevil stát Oghuzů (9. – 11.stoleti), Kymaků a Kypčaků  

(8. - 11. stoleti). Kypčaci obsadili obrovské stepní prostory dnešního Kazachstánu. Tato oblast 

později se nazývala Dešt-i Kypčak. Etnonym Kypčak se zachoval dodnes v názvech 

kmenových struktur mnohých turkických národů – Uzbeků, Baškirů, Nogajců, Karakalpaků 

aj. Etnické konsolidaci Kazachů pomohl stát Karachanidů, který vznikl v 10. století 

a existoval do začátku 13. století. Začátkem 12. století území podlehlo útokům Kidaňů 

(Karakitajum), kteří se smísili s místním turkojazyčným obyvatelstvem. Začátek 13. století 

byl poznamenán vpádem zbytků kmenů Najmanů a Kereitů z Mongolska a Altaje, kteří tam 

podlehli útokům Čingischána. Následovala invaze Mongolů, která postihla celou Střední Asii 

a Kazachstán a způsobila obrovské a intenzivní pohyby obyvatelstva což mělo za následek 

rozdrobení a spojováni kmenů odlišného, rozdílného původu. Rozpadlé části Zlaté hordy 

zejména její východní část posloužila ke vzniku Nogajské hordy a Uzbeckého ulusu. V jejích 

                                                 
3 O etnogeneze Kazachů viz: Pargač, J., Kokaisl, P. a kol., Pastevecká společnost v proměnách času: Kyrgyzstán 

a Kazachstán. Praha, 2006, s. 25. 
4 www.kazakh.ru/about/, citováno z: Abramzon, S. M., Bolshaja Rossijskaja Enciklopedija. Moskva, 1969 – 

1978.  
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sestavě byly kmeny turkojazyčné (kypčaci, argyni, karluci, najmani, kangliové aj.) a část 

asimilovaných s místním turkickým obyvatelstvem mongolských kmenů. Od poloviny 15. 

století jejích část se přestěhovala do Mogholistánu, což bylo způsobeno vnitřními rozpory a 

dynastickými boji za moc v Uzbeckém ulusu. Tyto kmeny se vrátily zpět zhruba v 70. letech 

15. století. Vládci, kteří stáli u moci v kazašských kmenech koncem 15. začátkem 16. století, 

založili Kazašský chanát. Se vznikem Kazašského chanátu se uzavřelo utváření kazašské 

národnosti. Nicméně o vzniku Kazašského chanátu je stále vedou spory.5    

 O etymologii etnonymu kazach není jednotné mínění.6 Etnonym kazach se začal 

používat pro všechny obyvatele kazašských stepí přibližně od poloviny 15. století, kteří byli 

součásti Uzbeckého ulusu a také teritorií východně od něj. K 16. století se etnická sestava 

doplnila o kmeny, které se přistěhovaly přes řeku Ural po rozpadu Nogajské hordy. Byly to 

kmeny ze Sibiře, Východního Sedmiřečí aj.       

Kazaši se dělili podle rodových příznaků na klany a rody, které se spojovaly v žuzy.7 

Jsou to tři žuzy: Starší (Ulu) žuz - Kangli, Dulat, Usuň a jiné rody, pak Střední (Orta) žuz - 

Argyn, Kypčak, Najman, Kungrat, Kirej a jiné, Mladší (Kyši) žuz tvořila tři velká klanová 

seskupení Alimuly, Bajuly a Žetyru, ta se štěpila dal na rody. Do skupiny Alimuly patřily 

rody Qarasaqal, Tortqara, Bajsary aj. Seskupení Bajuly je nejpočetnější s následujícími rody 

Tana, Adaj, Alaša, Beriš, Masqar aj. Skupina Žetyru se dělila na: Tama, Kereit, Ramadan  

a jiné. Geograficky se Starší žuz nacházel na jihu, jihovýchodě a v centrální části 

Kazachstánu, klany Středního žuzu se objevovaly v centrální části a až po západní území 

Kazachstánu. Teritoriálně Malý žuz se nacházel na území západního Kazachstánu a hraničil 

s Ruskem a Turkmenistánem. Velký počet Kazachů žije na území Ruské federace, v  krajích 

sousedících s Kazachstánem - Orenburgský, Astrachanský, Samarský. Také na Sibiři, 

zejména v Omském kraji. Jsou to potomci tzv. Bukejevské hordy, která se oddělila začátkem 

19. století od Malého žuzu a odešla za řeku Ural. Nejpočetnější skupina Kazachů, žijící za 

hranicemi státu, se nachází na území Číny. Přibližný počet je více než 1 mln8 lidi. Po dobu 

existence Sovětského Svazu byla snaha tuto rodovou příslušnost vymýtit. Po rozpadu 

Sovětského Svazu je této rodové příslušnosti a tradiční kultuře opět věnována velká 

pozornost. Specifický způsob života, lpění na tradicích a v nové době možnost návratu k nim, 

                                                 
5 Více o etnogeneze Kazachů viz: Pargač, J., Kokaisl, P. a kol., Pastevecká společnost v proměnách času: 

Kyrgyzstán a Kazachstán. Praha, 2006, s. 27. 
6 Judin V. P., Centraljnaja Azija v XIV-XVII věkach glazami vostokověda. Almaty, 2001. 
7 Pargač, J., Kokaisl, P. a kol., Pastevecká společnost v proměnách času: Kyrgyzstán a Kazachstán. Praha, 2006, 

s. 36. 
8 Tamtéž, s. 25. 
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mají za následek spoustu odlišností projevujících se v nejrůznějších oblastech života dnešních 

Kazachů - například ve všem, co souvisí s kazašskou svatbou, jak hodlá osvětlit tato práce. 

Zde, stejně jako v jiných oblastech i obdobích, se jedná o přerušenou nebo silně oslabenou 

tradici, ke které se její nositelé vrací. Motivace, proč tak činí, může být různorodá a jedním ze 

smyslu této práce bude i snaha pokusit se odpovědět na tuto otázku.  

Literatura a prameny 

Při přípravě k této práce jsem použila odbornou literaturu převážně v ruském jazyce.  

V současnosti je hodně publikací v kazaštině, psané kazašskými badateli, kteří se zabývají 

různými aspekty včetně svatebního ceremoniálu. Nicméně o minulosti života Kazachů 

převládají publikace v ruském jazyce, jako například kniha A. I. Levšina, která vyšla v roce 

1832. O něm a o jeho monumentální monografii se zmíním v této kapitole. Oblasti Střední 

Asii a Kazachstánu se hodně věnovali ruští badatele. Po dobrovolném připojení Malého a 

Středního žuzu k carskému Rusku v 18. století (rody Staršího žuzu se připojily v průběhu 19. 

století) se začaly v odborné literatuře objevovat popisy zvyků, oblečení, stravování, 

obyčejového práva atd. Táto práce zmíní jen o několika z nich. V 19. století byly například 

publikovány práce A. I. Levšina9, V. V. Radlova10 a začátkem 20. století vyšla i kniha 

českého badatele E. Faitha11, který podnikl dvě dlouhodobé cesty do Střední Asie, na základě 

kterých napsal svou monografii, kde popisuje i život a zvyky Kazachů. Od poloviny 19. 

století byly prováděny etnografické expedice Ruskou Akademii Věd na území celé Střední 

Asie i Kazachstánu. A díky nim se dochovalo hodně materiálů, jež přibližují tradiční život a 

zvyky Kazachů. Všechny práce vznikly na základě terénních výzkumů. Metodologie a kvalita 

interpretací je pochopitelně ovlivněna dobou svého vzniku, ale neztratily svou věcnou 

hodnotu. Například práce „Opisanije kirgiz-kazačich ili kirgiz-kajsačich ord i stepej“A. I. 

Levšína (1797 – 1879), kterého známý kazašský etnograf Č. Č. Valichanov nazval 

„Herodotem“ kazašské historie, byla vydána v roce 1832 a je považována za fundamentální a 

zásadní pro studium života Kazachů v minulosti. Jeho práce je napsána na základě několika 

cest a dlouhodobého pobytu v terénu. Je soustředěna ve třech dílech. První díl se zabývá 

geografickou charakteristikou kazašských stepí. Druhý díl je věnován historii kazašského 

národa do 19. století; při psaní autor použil hodně archivních materiálů z Orenburgské 

pohraniční komise - cestopisy ruských diplomatů, obchodníků, statistické údaje obchodní 

                                                 
9  Levšin, A. I., Opisanije kirgiz-kazačich ili  kirgiz-kajsačich ord i stepej.  S-Petersburg, 1832. 
10 Radlov, V.V., Observations sur les Kirghis. Pařiž, 1864. 
11 Fait, E., Středoasijští národové, zvláště v území ruském. Praha, 1910. 
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komory, korespondencí mezi ruskou administrativou/úřady a kazašskými chány aj. Třetí díl 

zahrnuje etnografii Kazachů obsahující popisy předmětů materiální kultury, obydlí, oblečení, 

jídla, zvyků atd.          

 Nicméně jeho kniha je především psána z pohledu carského úředníka. Pro něj Kazaši 

byli kočovní barbaři, kteří nechtějí vést usedlý způsob života. Mezi pozitivními ohlasy byla i 

kritika od známého orientalisty I. J. Schmidta12, který psal, že autorova neznalost orientálních 

jazyků, se bohužel projevila tím, že musel při analýze pravěké a středověké historie Kazachů, 

použít evropské zdroje. Monografie A. I. Levšina byla přeložena do francouzštiny a měla 

ohlas ve vědeckých kruzích Evropy.        

 Jiný přístup ke studiu středoasijských kultur měl další významný badatel V. V. Radlov 

(1837 – 1918), který se snažil studovat kulturu kočovníků s ohledem na jejich způsob života. 

Začátkem 80. let 19. století již psal, že je nutné se dívat na kulturu Kazachů jako na něco 

odlišného od života usedlého Evropana13. Jak například uvádí ve své publikaci14 J. Pargač: 

„Odmítal Levšinův pohled na Kazachy jako loupežníky stepí, kteří odmítají usedlý způsob 

života a žijí v anarchii.“ V. V. Radlov se systematicky věnoval studiu turkických jazyků  

a sbíral materiál. Od roku 1866 začal pravidelně publikovat své práce. Jelikož původem byl 

Němec, hodně publikací psal ve svém rodném jazyce. Od roku 1884 do konce svého života 

pracoval v Petrohradě a byl ředitelem tamního Muzea Antropologie a Etnografie. Přínos a 

vyznám jeho práce je pro orientalisty obrovský. V. V. Radlova nazývají „otcem“ ruské 

turkologie.           

 Při studiu života Kazachů nelze opomenout vynikajícího kazašského etnografa Čokana 

Valichanova (1835 – 1865), který studoval v Rusku, ovládal několik jazyků, zabýval se 

historií a etnografií Kazachů a rovněž náboženstvím. Zejména ho zajímaly vlivy 

předislámských náboženství, studoval kazašský šamanismus, byl sběratelem folkloru, sepsal 

národní kazašský epos Qozy Korpeš a Bajan-Sulu. Mezi jeho přátele patřili např. významný 

geograf G. N. Potanin a spisovatel F. M. Dostojevskij. Č. Valichanov respektoval práci A. I. 

Levšina, ale ne vždy s autorem souhlasil. Polemizoval s nim ohledně některých interpretací 

konkrétních etnických názvů, nicméně velice si  ho vážil a tvrdil, že kniha bude velmi ceněna 

i pozdějšími generacemi. 

                                                 
12 http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/M.Asien/XIX/1820-1840/Levschin/posl.htm 
13 Více: Radlov, V. V., Iz Sibiri. Moskva, 1989, s. 248-249. 
14 Pargač, J., Kokaisl, P. a kol., Pastevecká společnost v proměnách času: Kyrgyzstán a Kazachstán. Praha, 

2006, s. 7. 
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Na konci 19. století a v první třetině 20. století působil významný folklorista, lingvista, 

etnograf, turkolog A. A. Divaev, který se zapsal do historie kazašské etnografie zejména 

sběrem ústního folkloru. Sepsal například pohádky o Aldar-kose, varianty eposu  

o Alpamyšovi, Koblandy batyrovi aj. Jeho práce o svatebním rituálu použil ve své knize 

český badatel E. Fait.15         

  Po vzniku Sovětského svazu bylo na celém území sovětskými vědci provedeno 

mnoho terénních výzkumů, při kterých shromažďovali materiál týkající se materiální a 

duchovní kultury. Řada publikací a příspěvků se nachází v odborném časopise „Sovětskaja 

etnografija“, vydávaném Akademií věd SSSR, který jsem použila při psaní této diplomové 

práce a také v publikacích Institutu historie, archeologie a etnografie nesoucí jméno Č. Č. 

Valichanova, vydávaných Akademií věd Kazašské SSR (nyní Kazachstánu) se nachází řada 

zajímavých příspěvků k etnografii nejen Kazachů.       

  Táto diplomová práce vychází z publikací sovětských etnografů, převážné 

z prací N. A. Kisljakova a N. P. Lobačevové, také C. Argynbajeva, který je původem Kazach, 

a to zejména v oblasti tradiční svatební obřadnosti. Výzkumu tradičního oblečení je věnována 

společná kniha badatelek I. V. Zacharovové a R. D. Chodžajevové „Kazachskaja nacionalnaja 

odežda XIX – načala XX věka“,16 a je použita v kapitole popisující svatební oblečení ženicha 

a nevěsty. Obě badatelky byly pracovnicemi Institutu historie, archeologie a etnografie 

nesoucí jeméno Č. Valichanova a hodně se věnovaly mimo jiné právě oděvu.   

 Při popisu současné svatby jsem použila své zápisy z nestandardizovaného rozhovoru 

s informátorkou, která je pracovnicí ambasády Republiky Kazachstán v České republice, a 

také z videotelefonických hovorů se dvěma ženami a dvěma muži ze západního Kazachstánu. 

Poslední dotazovaní byli ve věku 25 – 30 let, měli vysokoškolské vzdělaní a v době 

rozhovoru zastávali funkce středního managementu. Pracovali jako právník, bankovní 

úřednice, účetní a manažer. Všichni respondenti jsou ze západního Kazachstánu. Hovory byly 

vedeny technikou neřízeného rozhovorů, což umožňuje mít volnost a spontánní projev při 

vyjadřování a zdůrazňování pro ně důležitých skutečností. Zápis hovorů jsem vedla manuálně 

a snažila se zachovat odstup a být co nejvíce objektivní. Vycházela jsem také z vlastních 

zkušeností z účasti na sukních (vesnických) svatbách, které jsem zažila v dětství a dospívání. 

Mnoho informací o současné svatbě se dá najít na internetových stránkách, což je jeden z 

nejrozšířenějších komunikačních prostředků v současnosti. Například jsem hodně procházela 

různé sociální sítě, kde si účastníci na fórech vyměňují své zkušenosti a rady ohledně příprav 

                                                 
15 Fait, E., Středoasijští národové,zvláště v území ruském. Praha, 1910. 
16 Zacharova I. V., Chodžaeva R.D., „Kazachskaja nacionalnaja odežda XIX – načala XX veka.“ Alma-Ata, 

1964. 
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ke svatbě nebo se ptají na různé sekvence tradičního svatebního ceremoniálu, diskutují o tom, 

zda je nutné dodržovat tradice při svatbách atd.17 Je pochopitelné, že k těmto zdrojům musíme 

přistupovat s určitým odstupem. Nicméně se domnívám, že i tyto navštěvované internetové 

stránky jsou svým způsobem svědectvím dnešního života lidí v Kazachstánu a dávají určitý 

pohled i na problematiku svateb, kterou se zabývám. Pro doplnění textového materiálu 

použila jsem vlastní fotografie, pořízené z cesty do západního Kazachstánu v létě 2007 a 

2008. Rada bych zdůraznila, že moje informace jsou převážně ze západu republiky 

Kazachstán, a příklad současné svatby je z města Almaty. Nemohou se proto aplikovat pro 

celý stát, jelikož existují různé regionální odlišnosti což se projevuje i u názvů úkonů, které 

uvádím. Mou snahou je přiblížit kazašský tradiční a současný svatební ceremoniál obecně, 

bez komparace regionálních odlišností, které beze sporu jsou v oblečení, špercích, jídle atd. 

Nicméně se domnívám, že sekvence svatebního ceremoniálu vcelku jsou podobné na celém 

území republiky Kazachstán a dokonce klíčové momenty tradiční svatby jsou stejné i u 

Kazachů, žijících mimo Kazachstán.18 Tato práce se snaží poukázat spíše na proměny a 

pozměněné funkce svatebních rituálů v průběhu času.  

Svatba jako změna společenské kategorie  

Svatba je důležitým mezníkem v životě jedinců i jejich rodin. V současné době se dá 

říci, že je to jeden z mála přechodových rituálů, který si zachoval přitažlivost a atraktivnost, 

protože skoro každý člověk touží být „hrdinou jednoho dne“, kdy se veškerá pozornost 

soustřeďuje jenom na něho. Jsou pochopitelně i jiné přechodové rituály, ale jejich 

atraktivnost, ve srovnání se svatebním ceremoniálem, je přinejmenším jiná. „Sňatek zůstává 

v našem kolektivním podvědomí iniciačním rituálem“. Je to „společenský, ale také 

individuální rituál“, jak píše Jean-Claude Bologne19 ve své knize věnované dějinám a historii 

svatebních obřadů na Západě. Skoro ve všech kulturách je tento přechod spojen s mnoha 

obyčeji a zvyky. Podle N. P. Lobačevové20 svatební symbolika obsahuje pro mnoho národů 

univerzální ideu svatby, přechod oddávaného páru do jiné věkové, ale i sociální kategorie, 

která končí zrozením potomka. Tento status u žen nejen v Kazachstánu se zdůrazňuje hlavně 

změnou pokrývky hlavy, jak bude uváděno v této práci. Nicméně u různých skupin jsou 

osobité zvláštnosti spojené se specifikou hospodářské činnosti, což se projevuje například 

v obřadech šašu „obsypávání“. Pro mnohé národy je ale především charakteristická změna 
                                                 
17 Například, www.yanevesta.kz, www.potomuchta.livejournal.com, www.kazakh.ru aj. 
18 Achmetova Š. K., Tradicionnaja obriadnost kazachov Zapadnou Sibiri, in :Narodnja kultura Sibiri. Omsk, 

2001, s. 110-117. 
19 Bologne, J. C., Svatby. Praha 1996, s. 309. 
20 Lobačeva, N. P., Čto takoje svaděbný obrjad?, in: Etnografičeskoje obozrenije. 1995, s. 58. 
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oděvu a účesu. Pokud jde o změnu účesu, týká se to i muže, pro něhož to znamená oholit si 

hlavu nebo bradu, což je jedním z doprovodných aktů přípravy k přechodovému rituálu. 

 Ideu přechodu odrážejí obyčeje a zvyky, které připravují budoucí pár k nové činnosti – 

například ve formě her; musí udělat něco, co dosud běžně nedělal. Tento nový sociální status 

se projevuje i v terminologii: dívka – nevěsta – snacha/matka, mladý muž-ženich-zeť/otec.  

„Změnu společenské kategorie“ se pokusím ilustrovat na příkladě svatby kazašské jak 

tradiční, tak i současné. Sňatek je zásah do života nejen dvou lidí a jejích rodin, jak jsem 

uvedla na začátku této kapitoly, ale i širší společnosti, do které patří příbuzenstvo, a u 

Kazachů je obzvlášť široké i v dnešní době. Mimo jiné do tohoto okruhu lze zahrnovat např. 

sousedy, dnes i spolupracovníky, v minulosti celou obec. Je to vždy narušení určité 

rovnováhy běžného života, ať už mluvíme o jedincích nebo rodině patřící k jakékoli sociální 

vrstvě. Lhostejno. zda žijí ve městě či na vesnici, a v podstatě i jestli se jedná o sňatek před 

100 lety nebo v současnosti. Vždy se musí na svatbu mnohdy hodně šetřit, připravovat se na 

ní (v současnosti usnadňuje přípravu svatební hostiny např. restaurační zařízení, ale stalé se 

něco peče a vaří i doma). Vždy se utrácí, a to na svatební oblečení, ozdoby, hostinu/pohoštění, 

na dary, transport atd. V dnešní době nemalé výdaje jdou i na svatební cestu, pokud se 

novomanžele rozhodnou po svatbě strávit dovolenou v exotickém prostředí. Na to se 

specializují svatební agentury, které lákají širokou nabídkou služeb, včetně těchto cest. 

V minulosti se kvůli oslavám přerušovala práce. Svatebního veselí včetně her, soutěží a tance 

se zúčastňovala celá obec; dnes si na to lidí berou dovolenou. Svatba také často sloužila a 

slouží k citovému vzepětí v jinak lhostejnějším prostředí, (o tom psal A. v. Gennep21 skoro 

před sto lety) což myslím je obzvlášť aktuální v dnešní době. Mnohdy to jsou rituální slzy, 

pláč, jako například při synsyju. Ale domnívám se, že jde i o skutečné city. Dříve to možná 

bylo spojováno u nevěst s tím, že po dobu jednoho roku po uzavření sňatku mladá žena vůbec 

nesměla vidět rodiče.           

 Pro mnoho lidí svatba je jednou z možností se aspoň krátce cítit jako „princezna“ a 

„princ“. „Svatební obřady v podrobnostech podobají obřadům intronizace – závoj natažený 

nad králem nebo nad manžely; posvátné předměty odlišující snoubence, stejně jako regalia 

jsou znaky budoucího krále.“22         

 První část diplomové práce se pokusí osvětlit tradiční kazašskou svatbu druhé 

poloviny 19. století a přiblížit tradiční zvyky s ní spojené.  

                                                 
21 Gennep, A., Přechodové rituály. Praha. 1996, s. 130. 
22 Tamtéž, s. 131 – 132. 
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Tradi ční svatba 

Svatební obřad je považován za 

společenský jev a jako takový je provázen 

velkým zájmem nejen rodičů. Obvykle 

sňatek sankcionizovala skupina příbuzných, 

známých a blízkých, kteří v této události 

hráli velkou roli, novomanželskému páru 

poskytovali materiální a ekonomickou 

pomoc. Na samotnou svatbu – toj - nelze 

pohlížet jen jako na svátek páru vstupujícího 

do manželství, je to událost týkající se celého 

klanu, později aulu, rodiny. Kořeny tohoto 

pojetí kazašské svatby lze nalézt v rodovém 

uspořádání. Pro samotné mladé byl sňatek na 

jedné straně aktem právním a hospodářským, 

tento akt byl podložen zárukami právními  

i materiálními. Na straně druhé nábožensko-

magickými zárukami, které měly ochraňovat 

novomanžele od různých zlých duchů a zároveň jim zaručovat mnohočetnou rodinu a životní 

blahobyt. Ve svatebním ceremoniálu se role každého účastníka reglementovala zažitými 

zvyky. Celý složitý komplex obřadů sjednotil v jediném rituálu charakteristiky mnoha 

různých obyčejů a utvořil se pod různými historicko - kulturními vlivy a odpovídal 

jednotlivým historickým epochám. Projevuje se v tom synkretismus. 

Etapy svatebního cyklu v minulosti 

Svatební cyklus Kazachů se rozděluje na následující etapy. První etapa je domlouvání 

svatby, něco jako zásnuby. Když použiji terminologii A. v. Gennepa, je to období „…pomezí 

mezi dospíváním a manželstvím; ale přechod od dospívání k zásnubám zahrnuje zvláštní řadu 

odlučovacích rituálů, rituálů druhotného pomezí a rituálů sloučení s pomezím“23. Tuto řadu 

odlučovacích rituálů následně popíšu v ceremoniálu kazašské svatby. Pak následuje druhá 

etapa, která mohla trvat od několika dnů až po několik let, a kterou můžeme nazvat „přechod 

                                                 
23 Gennep, A., Přechodové rituály. Praha, 1996, s. 19. 

Obr.2 Nevěsta ve svatebním úboru 
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od zásnub k manželství“24, kde se také setkáme s řadou „rituálů odlučujících od pomezí  

a rituálů sloučení s manželstvím“, při kterých ženich „tajně“ navštěvoval nevěstu. Celý tento 

komplex rituálů můžeme podle A. v. Gennepa nazvat „prahovými (pomezními) přechodovými 

rituály. Tato etapa končila slavností loučení nevěsty s rodným domovem. Svatební obřady se 

konaly nejprve v bydlišti nevěsty a trvaly několik dnů. Následuje přejezd do domova ženicha. 

V obci ženicha pak obvykle mladí manželé zůstávali a bydleli buď odděleně nebo s rodiči 

ženicha. Svatební hostina i tam trvala několik dnů. Odjezd nevěsty z rodiště a následný 

příjezd do rodiny ženicha také doprovází řada rituálů, kterými se budu zabývat ve své práci. 

Tento komplex můžeme pojmenovat rituály sloučení, přijetí. I tyto rituály jsou doprovázeny 

soutěžením, speciálním zpěvem a obřady. 

Námluvy 

Než započnou oficiální námluvy, obě strany 

se snaží dozvědět o svém budoucím partnerovi co 

nejvíc, dá se říct, že sbírají informace. Když 

důsledkem tohoto shromažďování informací bylo, že 

se k sobě nevěsta a ženich hodili, otec ženicha 

posílal jednoho nebo několik důvěrníků – žaušy, aby 

přednesli oficiální návrh, tj. požádali o ruku 

nevěsty.25 Nutno podotknout, že se často ženich  

a nevěsta vůbec neznali. O vhodnosti partnerů 

rozhodovali rodiče sami nebo spolu se staršími 

mužskými příbuznými. Pokud s tímto návrhem 

souhlasil otec nevěsty, dostávali důvěrníci darem 

chaláty, speciální kabátce - tzv. šege šapan – a 

domlouvali se na den oficiální návštěvy svatů - quda.  

Oficiální návštěva se prováděla pod vedením otce mladého muže nebo se pro tuto 

úlohu vybíral někdo z blízkých vážených příbuzných. Tato návštěva nese název quda tuseu. 

Rodině nevěsty se posílalo od 3 do 30 svatů ze strany ženicha. Mezi nimi byl jeden hlavní 

svat, který vedl všechna jednání. Ten se nazývá bas quda. Pokud námluvy proběhnou 

úspěšně, bude si ho nevěsta po celý život vážit a bude se k němu chovat s úctou. Návštěva 
                                                 
24 Gennep, A., Přechodové rituály. Praha, 1996, s. 19. 
25 Argynbajev, Ch., Svaďba a svadebnyje obrjady u kazachov v prošlom i nastojaschem, in: Sovetskaja 

etnografija, 1974, n. 6, s. 69. (Tento článek je napsan na základě studia archivních materiálů a také vlastních 
terénních výzkumů, které autor prováděl v letech 1966-1970). 

Obr.3 Obřad Betašar 



 16 

byla doprovázena domluvami o výši kalymu - výkupného za nevěstu (o tom budu pojednávat 

v této práci později), o termínech jeho výplaty, o věnu, o nákladech na svatbu i o termínu 

svatby jako takové. Domluva byla potvrzena zabitím bílého berana a přečtením modlitby bata 

ajaq  nad ním, pojídáním rituálních jídel – tostyq a qujryq baur. Tostyq je jídlo připravované z 

beraní hrudi, qujryq baur je pokrm z jater a ovčího tuku. Pro hlavního svata se rituální jídla 

podávají ve speciálním nádobí, které se používá jen pro tuto příležitost - bas tabaq. Pojídáním 

těchto rituálních jídel obě strany potvrzovaly platnost a závaznost dohody, která na obě 

smluvní strany kladla závazky a povinnosti. V případě sporů sloužil tento rituál jako důkaz. 

Porušení dohody bylo trestné a neslo s sebou placení pokut a vracení všech obdržených 

darů.26           

 Existuji dva druhy bata.         

 1. Kesimdi bata když se obě strany dohodnou na konečném datu konání svatby, na 

útratách a na počtu dobytka pro svatební hostinu a na všech důležitých záležitostech pro 

uskutečnění svatby.          

 2. Kesimsiz bata pokud se dohodnou jen na určitém počtu dobytka, ostatní záležitosti 

se domlouvají později.          

 Ch. Argynbajev27 popisuje jak vypadal tento rituál do přijetí islámu:28 oboustranný 

souhlas byl doprovázen obřadem, při němž byl obětován beran. Dřevěná číše ajaq byla 

naplněna krví obětovaného berana. Číše s krví se nazývá bauzdau qan. Číši předkládali 

hlavním svatům – bauzdau quda, kteří si v ní současně namáčeli ve starších dobách špičky 

kopí později jen prsty, a ještě teplou krev pak postupně upíjeli. Spolu s islamizací oblasti 

tento zvyk vymizel. Smyslem tohoto obřadu bylo, že pokud někdo poruší tento oboustranný 

souhlas, bude potrestán kopím a tento trest bude symbolicky stvrzen krví obětního zvířete. 

 Na počest nevěsty dostával její otec speciální dar, (může to být cokoli, ale převážně se 

jedná opět o jeden kus dobytka) který se nazývá kargibau, eventuálně ukitagar, což 

v překladu znamená doslova obojek – symbolizovalo to, že dcera je zadaná. Pouze po tomto 

obřadu se obě strany považovaly za quda, neboli svaty. Vzájemné obdarování stran 

symbolizovalo začátek příbuzenského vztahu na dlouhé roky. Při tom se říká přísloví kujeu 

žuz žyldyq, quda myn žyldyq, (Zeť na sto let ale svat na tisíc).29 Tím byla svatovi přikládána 

větší důležitost a podtrhovala se jeho role při námluvách svatby.     

                                                 
26 Kisljakov, N. A., Očerki po istorii semji i braka u narodov Srednej Azii i Kazachstány. Leningrad, 1969, s. 

101. 
27 Argynbajev, Ch., Svaďba a svadebnyje obrjady u kazachov v prošlom i nastojaščem, in: Sovetskaja 

etnografija, 1974, n. 6, s. 70. 
28 Islám v Kazachstánu byl přijat v 14. století. 
29 Argynbajev, Ch., cit. dilo, s. 70. 
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 V této fázi domlouvání svatby, které je doprovázeno velkou hostinou a tradiční 

zábavou (koňské závody bajga; soutěž ve zpěvu ajtys, která trvala obvykle do nocí; houpání 

na speciálních houpací sestavě altybaqan, kterou pro tuto příležitost stavěli; hra na různé 

hudební nástroje; jízda na koni spojená se stahováním kůže ze zabitého kozla kokpar - má 

prokázat zvláštní dovednosti jezdců; závod na koni mezi mládenci a dívkami, kdy mládenec 

se snaží dohnat dívku – qyz quu, pokud se mu to povede smí ji políbit, pokud dívku nedohoní, 

ona ho může za jízdy zmrskat bičíkem aj.), upozorňuje na sebe obyčej quda tartys 

(pošťuchování svatů-dohazovačů), kdy ženy z aulu všelijak na dohazovače dotíraly. Ž. O. 

Artykbaev30 uvádí citát z práce „O drěvních sojuzach kirgiz-kajsakov“(Spb. 1886), že „aul je 

skupina blízkých příbuzných rodin,...a že ze společenství několika aulů se skládá rod“. 

V současnosti se aul dá přeložit jako vesnice. Obyčej quda tartys je popsán N. A. 

Kisljakovym31 jako velmi zajímavý, kdy ženy a dívky nesou na konci pohoštění mísy se 

sušeným ovocem, qurtem (sušený tvaroh), sušenkami atd., házejí vše na muže s křikem: 

„Quda tartys!“  a je dovoleno i všelijaké škádlení svatů. Toto je popsáno i v knize E. Faita32, 

kde „ženy provozují s námluvčími všelijaké žerty a hry, jež často dle našich představ meze 

pravé slušnosti přesahují. V krajinách bulharských a makedonských bývá nezřídka při 

svatebních obřadech ponižována žena, naopak však u Kyrgyzů33 rozhodnost krásného pohlaví 

nijak nesvědčí o jeho porobě. Taková svoboda stojí v úplném odporu k islámu…Když se o 

svatebních podmínkách smluvili, baví se nenuceně. Náhle tlupa ženštin z celé obce vnikne 

dovnitř s pokřikem“ Kuda tartys!“ vrhá se na starosvaty a tropí si z nich žerty. Provázkem při 

vchodu připraveném podtrhnou jim nohu. Jindy vykopají jámu, přikryjí ji chrastím, na způsob 

lapaček na zvěř – svatové padají do nástrahy…Zamažou tvář příchozím sazemi nebo hlínou; 

někdy jim ohazují šaty moučnou kaší (bylamyk). V takovém zuboženém stavu vyvedou 

námluvčího ven, posadí jej na býka, zády dopředu a jezdí s ním ku posměchu drobného 

dorostu po celé vesnici. Jinde tlampače vyvedou z kibitky, posadí ho na veliký koberec, uchopí 

tento za cípy a vyhazuji jej jako míč do výše…“Aj, myslil jsi, že tak snadno dostaneš cizí 

dceru?“, posmívají se mu ženy.“        

 Návštěva aulu nevěsty končila pro svaty různými překážkami, které kladly ženy 

z příbuzenstva nevěsty – členové družiny ženichovy museli zpívat, hrát na různé hudební 

                                                 
30 Artykbaev, Ž. O., Socialnaja organizacija i struktura kazašského obščestva v 19.století, in: Istoriko – 

kulturnyje svjazi russkogo i kazachskogo narodov. Astana, 2007, s. 170. 
31 Kisljakov, N. A., Očerki po istorii semji i braka u narodov Srednej Azii i Kazachstana. Leningrad, 1969, s. 

102. 
32 Fait, E., Středoasijští národové, zvláště v území ruském. Praha, 1910, s. 76-77. 
33 Do roku 1936 Kazaši se jmenovali Kyrgyzové nebo Kyrgyz-Kajsakové. Viz poznámku č. 3 o etnogenezi 

Kazachů  
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nástroje, vyprávět legendy – což je projev pohlavní solidarity. Pokud odmítali, museli se 

vykoupit tzv. kade.           

 Tato příležitost sloužila i jako seznamování pro mladé: dívky z aulu a kamarádi 

ženicha se předváděli v soutěžích, hrách, tancích. Také se při tom oceňovala výřečnost 

ženicha, jeho hudební dovednost a společenské chování.      

 Existoval ještě jeden zvyk - kiym tygu. Škádlení svatů trvalo někdy celou noc. Když 

někdo z družiny svatů náhodou usnul, tak se nějaká část jeho oděvu přišívala k polštáři, 

koberečku atd., což vyvolávalo smích u okolí, když se dotyčný snažil zvednout.  

Před odjezdem každý z družiny zase dostával dar, tzv. kiit. Pokud v družině nebyl otec 

ženicha, poslali mu darem koně nebo velblouda pokrytého velkým kobercem qalynkelim. Po 

nějaké době otec nevěsty návštěvu opětoval, aby se seznámil s rodinou ženicha. Otci 

ukazovali dobytek, který byl součástí kalymu, při tom jednu ovci darovali ovčákovi a jednoho 

koně obdržel hlídač koní. Kromě toho jedno zvíře – libovolné – bylo ponecháno rodině 

ženicha jako odměna za „shlédnutí“ ženicha. Tento dar se nazývá korymdyk34 – tento zvyk je 

spojován s prvním pohledem, shlédnutím čehokoli, nejedná se jen o ženicha, jako v případě 

této práce – prvně shlédnuté může být novorozeně, dům, byt, auto – a toto první shlédnutí 

musí vždy být doprovázeno nějakým darem, aby shlédnutému bylo požehnáno, aby jej 

nepotkalo nic špatného – jedná se o úkon spadající do ochranné (apotropajní) magie. Tento 

zvyk je v Kazachstánu běžně praktikován dodnes.       

 V podmínkách patriarchální společnosti, která převládala v minulosti, výběr nevěsty  

a také souhlas se sňatkem s tím či oním mladým mužem skoro vždy závisel na vůli rodičů,  

v prvé řadě otce. Nicméně, pokud se muž ženil ve vyšším věku, mohl prosadit své přání. 

Často se ale styděl sdělit svůj úmysl a svou volbu otci a proto s obojím seznámil matku. 

V řadě případů ale informoval jen své příbuzné, od nichž se to dozvěděli rodiče ženicha. 

Někdy se stávalo, že souhlasu dosáhla matka mladého muže ještě dřív než došlo k oficiálním 

námluvám cestou tajných domluv s matkou nevěsty. Byly i případy, kdy se dohodli rodiče při 

narození dětí – besik quda tzv. domluva u kolébky. K takovýmto dohodám docházelo 

zejména v oblastech, kde lidé žili izolovaně, ale stejně tak to fungovalo i u rodin, které se 

chtěly spříznit. Rodiče těchto mladých už nazývali jeden druhého “quda”- svat. Občas se 

navštěvovali, vyměňovali si dary. Pokud k takovéto dohodě došlo, skýtalo to záruku, že dary 

“nevyjdou na prázdno, nevěsta je obsazena”. V minulosti se také stávalo, že bohaté rodiny 

domlouvaly sňatky ještě před narozením dětí. Obvykle to byly rodiny, které se již mnoho let 

znaly. Toto domlouvání nese název bel quda. Celý tento komplex úkonů se nazývá qyz 

                                                 
34 Někdy se to liší a nazývají bajghazy 
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ajttyru. Jednou z příčin domlouvání sňatku mezi rodinami ať už při narození dětí nebo 

později, je podle N. A. Kisljakova možnost splácení kalymu po dobu několika let, než 

budoucí manželé dospějí. 

Kalym a věno 

Domlouvání na výši kalymu - výkupného za nevěstu bylo nedílnou součástí všech 

svateb v Kazachstánu. Genezí kalymu se podrobně  zabývalo mnoho vědců. Ve své knize 

„Semja i brak u tadžikov“ se N. A. Kisljakov zabývá institucí kalymu a také věnem. Podle N. 

A. Kisljakova byl kalym skutečně platbou za nevěstu, ale postupně se tato instituce vytratila  

a zůstala pouze reliktem se změnou patriarchálních rozšířených rodin v individuální menší 

rodinu. Při podmínkách patriarchální rodiny participoval na platbě a získávání kalymu 

mnohdy skoro všichni její členové, ale postupně se okruh lidí zmenšoval na otce nevěsty nebo 

ženicha. Kalym byl větší a bohatší, pokud existovala velká silná patriarchální rodina. 

Postupné rozkládání těchto rozšířených rodin vedlo i k snížení výše kalymu. A s touto 

změnou souvisí vznik věna nevěsty, jehož výše se postupně vyrovnávala výši kalymu.  

A. v. Gennep35 se domnívá, že odchod člena ze společenství vždy požaduje 

kompenzaci a v tomto smyslu vidi kalym i věno. 

Kalym 

Obsah kalymu závisel na majetku obou stran, původu a kráse dívky. Převážně se 

jednalo o dobytek. N. A. Kisljakov36 uvádí ve své prácí příklad I. Kozlova, podle něhož 

kalym sestával z 9, 17, 27, 37, 4737 kusů různého dobytka, podle toho, jak byl ženich movitý. 

Bohaté rodiny někdy darovaly i 77 kusů, obvykle se jednalo o koně.  

Kalym se dělil na několik částí:  

1. Bes žaqsy – nejcennější část kalymu, která obsahuje nejdražší kusy dobytka: 

koně a velbloudy 

2. Qara mal – kalym jako takový, většinou se jedná o ovce 

3.  Jelu – úplata za první návštěvu nevěsty 

4. Toj mal – vše potřebné pro svatební ceremoniál, hlavně kusy dobytka pro 

svatební hostinu. Velikost toj mala je téměř stejná, jako věno nevěsty 

Kalym se mohl dělit na více či méně částí. Následují dary, mezi nimi sut aqu – což je 

plat matce nevěsty za mléko, dále kade, což jsou mnohočetné dary příbuzným nevěsty; mezi 

                                                 
35 Gennep, A., Přechodové rituály. Praha, 1996, s. 113, 119. 
36 Kisljakov, N. A., Semja i brak u tadžikov. Moskva, 1959, s. 157. 
37 Symbolika čísel je evidentní, ale já se jí ve své práci skoro nezabývám. Číslo 7 je obecně považováno za 

šťastné číslo,viz Národopisná encyklopedie. Praha, 2007, s. 113. 



 20 

nimiž byly někdy až stovky metrů látek. Přičemž látka mohla byt v podstatě jakákoli. Tento 

zvyk darovat látku je běžný dodnes.  

Podle P. J. Makoveckého, jehož rovněž cituje ve své práci N. A. Kisljakov,38 obsah 

kalymu byl u Kazachů různý a dělil se dříve do tří kategorií: 1. domalaq qyryq žiete – 47 

tříletých kobyl, 2. otyz žiete – 37 tříletých kobyl a 3. žyirma žiete – 27 kobyl. Podle toho, jak 

byla kazašská společnost ekonomicky diferencovaná, byl obsah kalymu snížen, eventuálně 

navýšen na maximum. Největší obsah kalymu někdy dosahoval až stovky velbloudů (jeden 

velbloud se srovnával s pěti koňmi), nejnižší kalym se někdy snižoval na 17 kusů a někdy až 

na 2 koně. Celý kalym dostával otec nevěsty, který s ním mohl volně nakládat. Po smrti otce 

přecházel kalym na jeho dědice jakožto jeho majetek. Porušení svatební předběžné dohody, 

ke které došlo ze strany ženicha do jeho první tajné návštěvy nevěst, které se u Kazachů 

nazývá urun kelu, urun baru, bylo nejen pokutováno, ale též nutno dávat dary straně nevěsty. 

Pokud k porušení došlo po urun kelu, urun baru, mělo to za důsledek ztrátu kalymu. Porušila-

li svatební předběžnou dohodu strana dívky, vracel se kalym v plné výši a i tehdy se platila 

pokuta ajyp.  

Mohlo ovšem dojít i k jiné eventualitě –ženich zemřel. Nevěsta po smrti ženicha byla 

pokládána za vdovu, název pro to je žesir – pokud už byl vykonán obřad pohoštění svatů 

rituálním jídlem qujruq baur, pro tento případ platilo, že se dívka provdala za mladšího bratra 

zemřelého, který nemá nevěstu.39 Provdat se za bratra zemřelého ovšem nebylo pro dívku 

povinností, pokud se rozhodlo jinak, rodina nevěsty musela kalym vyplatit zpětně rodině 

zemřelého. Otec ženicha musel k dohodnutému kalymu ještě přidat například jednoho koně. 

Tento úkon se jmenuje usteme. Pokud zemřelý měl mladšího bratra, který již byl ženatý nebo 

měl nevěstu, musel se ujmout nevěsty-vdovy. V tomto případě otec zemřelého ženicha musel 

dodat k dohodnutému kalymu devět kusů dobytka a jednoho velblouda – nazývá se to tie 

bastatkan tohuz. Byla-li nevěsta už ve věku na vdávání a mladší bratr zemřelého ženicha 

příliš mladý, přišel na řadu starší ženatý syn. A „tradiční devítka“40 s velbloudem se vyplácela 

v dvojité nebo trojité výši. Pokud otec nevěsty nechtěl zvolit žádnou z těchto možností, 

považovalo se to za porušení dohody a musel nejenom vracet kalym v plné výši, ale také 

platil pokutu – ajyp. Pokud odmítali se ženit vlastní svobodní bratři zemřelého, výše pokuty 

dosahovala jedné „devítky“ dobytka – bir tohus. Pokud odmítali už zadaní nebo ženatí bratři, 

v tomto případě výše pokuty nepřevyšovala jeden kus koně nebo velblouda. 
                                                 
38 Kisljakov, N. A., Semja i brak u tadžikov. Moskva, 1959, s. 158. 
39 O levirátu (amangerlik) i sororátu (baldyz alu) u Kazachů se zmiňuje Ch. Argynbajev v „Istoriko-kulturnyje 

svjazi russkogo i kazachskogo narodov.“  Astana, 2007, s. 16 - 17.  
40 O symbolice čisel se zmíňuji v kapitole Zvyklosti a pověry, spojené se svatebními obřady; některé příklady 

tabuizace, s. 49. 
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Pokud ženich zemřel ještě před samotným svatebním obřadem – toj uzatar – tj. po 

zaplacení plné výše kalymu, „ovdovělou“ nevěstu s věnem přivezli do aulu nastávajícího 

tchána, kde se postavila smuteční jurta neboli qaraly otau, a nevěstu nechávali celý rok 

oplakávat ženicha. Ale podobné případy se nestávaly často. V takových případech jak nevěsta 

tak její otec znali případného náhradního ženicha. Nevěsta se svým osudem smiřovala, 

podrobila se právu levirátu.  

Situace nevěsty-vdovy – tzv. qaraly tusken přivedené do rodiny zemřelého ženicha 

nebyla jednoduchá; celý rok držela smutek. Nejlepší varianta byla v těchto případech levirátní 

sňatek s mladším nezadaným bratrem zemřelého ženicha. Nevěsta-vdova by byla jeho první 

ženou a nebyl by mezi nimi velký věkový rozdíl. Pokud výběr padl na mladšího bratra 

zemřelého, který byl ale již zadán, po uplynutí roku smutku a odložení smutečního šatu, se 

stávala jeho „zákonnou nevěstou“. Prakticky docházelo k tomu, že všechny nevěsty a vdovy 

po smrti svých ženichů a mužů, se stávaly druhými nebo i třetími ženami podle levirátního 

práva. Jim se říkalo toqal. Argynbajev41 uvádí, že termín toqal je staroturkického původu a 

překládá se jako úplný, dokonalý. Dále staroturkický výraz „tkalligbol“ znamená „stát se 

někým“, proto všechny otrokyně, milenky a vdovy zemřelých příbuzných se stávají 

skutečnými manželkami svých nových mužů. Pejorativní konotace u toqal vznikla později 

jako důsledek soupeření mezi manželkami. 

Pokud se stalo, že zemřela nevěsta, pak podle sororátního práva, měl ovdovělý muž 

nárok jen na mladší sestru zemřelé - baldyz. Tento nárok byl závazný, pokud za zemřelou byl 

vyplacen kalym v plné výši. Otec nevěsty mohl odmítnout tuto žádost. Ale pokud došlo 

k souhlasu, tak se platil tzv. baldyz kalym, což odpovídalo obvykle poloviční výši již 

vyplaceného kalymu za první dceru. 

Podle míněni A. v. Gennepa „levirát je založen nejen na ekonomických důvodech , ale 

i na důvodech rituálních; jelikož k rodině byl připojen nový člen, musely by se konat zvláštní 

obřady k jeho propuštění; nové pouto nespojilo jen dva jedince, nýbrž především dvě 

společenství, která nadále hodlají svou soudružnost uschovat“ 42. Což platí i o sororátu. 

Kalym se neplatil v případě, že ho ženich „odpracoval“ – stávalo se tak tehdy, kdy 

nevěsta byla ještě hodně mladá a nevěstina rodina nutně potřebovala výpomoc. Kalym se 

neplatil ani tehdy, kdy došlo mezi oběma rodinami k výměně dívek.  

                                                 
41 Argynbajev, Ch., Istoriko-kulturnyje svjazi russkogo i kazachskogo narodov. Astana, 2007, s. 20.  
42 Gennep, A., Přechodové rituály. Praha, 1996, s. 114. 
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Jedním z průvodních aktů domlouvání sňatku mezi budoucím párem, nazývaným 

v této práci besik quda, je podle N. A. Kisljakova možnost splácení kalymu po dobu několika 

let, jak bylo již zmíněno.  

Někdy se stávalo, že proti vůli rodičů nevěsta byla unesena ženichem, když nedošlo 

k žádné dohodě. V takových případech poškození příbuzní ze strany nevěsty někdy dělali 

loupežné nájezdy na aul ženicha, tzv. barynta.43 Takové vzájemné drancování se konalo i v 

případě, kdy se bezdětná vdova odmítala provdat za někoho z příbuzných zemřelého manžela. 

V lepších případech se platila pokuta ajyp.  

Výzkum, který byl prováděn ve státě sousedícím s Kazachstánem – Kyrgyzstánu, 

„Pochiščenije ženščiny s celju ženitby Ala kačuu v kyrgyzskem sele“( Únos ženy s cílem se 

oženit Ala kačuu v kyrgyzské vsi) v roce 2004, R. Kleinbachem, M. Ablezovou a M. Ajtievou 

nicméně ukazuje, že k takovým únosům dochází dodnes. Tento výzkum se konal v rámci 

ženského projektu fondu „Soros-Kyrgyzstan“. O obdobných praktikách v současném 

 Kazachstánu nemám podloženou informaci, mimo několika článků, které jsem našla na 

internetu, ve kterých se zmiňuje o únosech44. Nicméně v telefonických hovorech mi 

informátoři sdělili, že například v jižním Kazachstánu v Čimkentské oblasti, obyvatelé kteří 

více dodržují tradice a kde je zachován tradičnější způsob rodinného života, se placení 

kalymu a únosy dívek vyskytují. 

Rozdíl mezi kalymem a věnem, jak jej poměrně obšírně popisuje N. A. Kisljakov, je  

v této práci zmíněn na jiném místě.  

Věno 

Věno u Kazachů se nazývá žasau. Toto věno byl otec nevěsty povinen dát dceři. Výše 

věna není určena ani obyčejem, ani nebyla stanovena 

žádnými dohodami mezi oběma stranami. Závisela zcela na 

vůli otce. Obvykle lidé chudí nebo ze středních vrstev 

dávali dceři věno menší ve srovnání s výší kalymu, jenom 

bohaté rodiny dávaly svým dcerám věna velká, někdy ve 

stejné hodnotě jako kalym. Jak již bylo zmíněno, věno – 

žasau sestávalo převážně z věcí – oblečení, prádla, koberců, 

nádobí. Patřila sem i jurta a také kibitka - lehký krytý povoz, 

(kazašský kujme), velbloudi, koně a menší skot. Dále svatební pokrývka hlavy saukele, postel, 

oblečení a jiné. Zde bych se chtěla krátce zmínit o jurtě. Jurta je typickým obydlím 

                                                 
43 Argynbajev, Ch., Istoriko-kulturnyje svjazi russkogo i kazachskogo narodov. 2007, Astana, s. 12. 
44 http://www.atyraunews.com/showNews1625.html, http://www.gazeta.kz/art.asp?aid=59517 

Obr.4 Jurta 
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kočovníků. Jednoduše se rozebírá a také se lehce složí, což je neocenitelné při změně pastvin. 

Plst, kterou jurtu pokrývali, nepropouštěla ani déšť ani vítr. V letě poskytovala ukryt před 

horkem, v zimě udržovala teplo. Pro kočující národy představovala určitý mikrokosmos. Jurta 

má svou skrytou symboliku jak ve vnitřním vybavení a uspořádaní věcí, které se tam 

nacházejí tak i ve vnějším uspořádáni. Jurta se skládá ze 4.části: 1. kerege – tuto část 

představují laťové pásy (lana), které jsou spojené diagonálně a vytváří přihrádky a sestavují 

kruhový přihrádkový základ, kostru jurty; 2. uaq – kupolní laťove tyče, žerdi, které tvořily 

střechu; 3. šanyraq – kruhový prstenec, ke kterému se připevňuje uaqi. Prstenec sloužil 

zároveň jako otvor pro kouř i jako okno; 4. dveře – jesyk. Vnitřní uspořádání jurty má svou 

symboliku. Stavět se začínalo od dveří – jesyk. Ke dveřím se připevňuje kostra (rám) neboli 

příhradová konstrukce - kerege, pak se s pomocí bidla, které má zvláštní pojmenování baqan 

(posvátný u Kazachů, ten se používá v obřadností nejen svatební kde např. slouží jako 

překážka při vstupu k nevěstě - za uvolnění vstupu se platí výkupné aj., ale i při obřadech 

narození dětí) se zvedala kupole jurty, prstenec - šanyraq, který slouží jako symbol 

pokračování rodu a je to rodinná relikvie. Pak se do bočních otvorů připevňovaly kupolní 

tyče, žerdí – uyqi, které tvoří střechu jurty, spodní část se přivazovala ke kerege. Takto 

sestavenou jurtu pokrývali plstěnými pokrývkami – košmou. Plstěné pokrytí se dělilo na tři 

části podle formy a rozměrů: spodní část, vrchní kupolní část a pak na pokrytí šanyraqu – 

tundyk. V nitru jurty uprostřed bylo místo pro ohniště – ošaq. Toto místo bylo posvátné. 

Naproti dveřím, které v minulosti byly vždy obracené směrem na východ, se za ohništěm 

nacházelo místo pro hosty. V tomto kulturním okrsku host byl také posvátný a vždy byl vítán 

a proto pro něj bylo vyhrazeno čestné místo - tore. Starším členům domácnosti náležela pro 

odpočinek levá část od místa pro čestného hosta, mladší členové odpočívali napravo od místa 

pro hosta. Prostor za dveřmi se nazývá bosaha a byl rozdělen na dvě části: napravo bylo 

vyhrazené místo pro pověšení koňských postrojů a vše potřebné pro hospodářství, nalevo se 

nacházela část vyhrazená pro kuchyň a potřeby pro domácnost. Svatební jurta, která byla 

součástí věna, je poukazem na někdejší matrilokální dislokace, jak se o tom zmiňuje Ch. 

Argynbajev45, ale v Kazachstánu polovinu plstěné pokrývky jurty a prstenec uzavírající horní 

otvor jurty a veřeje vždy připravovala rodina ženicha. Důvodem bylo, aby ženich mohl být 

považován za plnoprávného majitele svatební jurty. Proto se Argynbajev domnívá, že tyto 

obřady byly spojeny s převládajícími patriarchálními vztahy.  

                                                 
45 Argynbajev, Ch., Svaďba i svadebnyje obrjady u kazachov v prošlom i nastojaschem, in: Sovetskaja 

etnografij, 1974, n. 6, s. 72. 
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V publikaci “Tradicii mežsemejnych svjazej uzbeksko-tadžikskogo naselenija Srednej 

Azii“, F. D. Ljuškevič46 přirovnává instituci kalymu a věna k výměně darů. Zajímavé je, že 

tyto dvě instituce Ljuškevič přirovnává k potlači a lobole. Podle něj v případě kalymu a věna 

jde také o přerozdělování materiálních statků a jde i o předvedení majetků zúčastněných stran. 

Na tento výměnný vztah je nutno nahlížet z hlediska začlenění rodiny do širší sociální 

skupiny, která v Uzbekistánu například má název machalla nebo džamoat.  

Robert F. Murphy47 uvádí ve svém „Úvodu do kulturní a sociální antropologie“, že - 

„Cena za nevěstu je součástí výměnného vztahu, který může mezi příbuznými rody existovat 

po celou dobu manželství. Kromě toho, že vytvářejí pouto mezi rodinami, jsou tyto výměny 

také ekonomicky důležité. V jednodušších společnostech mohoupředstavovat hlavní 

prostředek, jehož prostřednictvím dochází k oběhu majetku. Ve složitějších společnostech se 

už cena za nevěstu téměř nikde nevyplácí“. Podle něj před příchodem průmyslové revoluce 

v Evropě bylo věno hlavním typem rodinné výměny, a tento majetek byl předáván 

manželskému páru nebo nevěstě její rodinou. „Věno, na rozdíl od ceny za nevěstu, nemá nic 

společného se získáváním nároku na děti nebo s rekompenzací rodiny ženicha za to, že syna 

vychovala. Objevuje se v třídních společnostech a má za cíl získat pro dceru ženicha 

odpovídající třídy a zaměstnání. Výše věna částečně závisí na tom, co si rodina může dovolit, 

ale je různá také podle společenského postavení ženicha“.48 

Jak uvádí A.v. Gennep,49 „sňatek má vždy nějaký ekonomický dopad, který může být 

větší nebo menší, a že úkony ekonomického rázu (stanovení, zaplacení, vrácení nevěstina 

nebo ženichova věna, nákupní cena dívky, najmutí ženicha do služby atd.) se proplétají 

s vlastními rituály…Jestliže má rodina, vesnice nebo klan přijít o pracovní sílu dívky či 

chlapce, ať dostane alespoň nějakou náhradu! Odtud pochází rozdávání potravin, šatů, 

šperků a zejména četné rituály, kde se něco „vykupuje“, především volný průchod do nového 

bydliště…Ekonomická složka například kalymu u Turkotatarů je rozhodně tak významná, že 

rituál, který definitivně uzavírá manželství, se koná, teprve když je kalym zcela splacen, tedy 

až za několik let.“ Právě v poznámce ke kalymu u Baškirů50 A. v. Gennep uvádí, že pokud se 

odečte kupní cena dobytka, dárků a výdajů na svatbu, které hradí rodiče nevěsty od výší 

kalymu, výrazy jako „kupní cena“ a „věno“ jsou nepřesné; celý systém kompenzaci 

                                                 
46 Ljuškevič, F. D., Tradicii mežsemejných svjazej uzbeksko-tadžikskogo naselenija Srjednej Asii, in: Sovětskaja 

etnografija, 1989, n. 4, s. 63. 
47 Murphy, R. F., Úvod do kulturní a sociální antropologii. Praha, 2004, s. 85. 
48 Tamtéž, s. 86. 
49 Gennep, A., Přechodové rituály. Praha, 1996, s. 113. 
50 Tamtéž, s. 113. 
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z ekonomického hlediska odpovídá systému potlačů u Indiánů. Tento „…pohyb předmětů 

mezi lidmi tvořícími vymezenou skupinu vytváří kontinuitu svazků mezi jedinci…“51 

Nebudu se ve své práci zabývat touto tematikou, jen chci podotknout, že v mnoha 

rodinách i dnes se na materiálním zabezpečení snoubenců domlouvají. V nedávném 

 telefonickém hovoru mi jeden z obyvatelů Mangistauské oblasti sdělil, že u nich v regionu se 

na výši kalymu nedomlouvají, ale obyčejně rodina ženicha platí rodině nevěsty 1 000 USD a 

na přípravu hostiny se přidává pět ovcí. 

„Tajný p říjezd“ ženicha do aulu nevěsty urun baru, urun kelu  

Druhá etapa “tajných“setkání ženicha a nevěsty - urun kelu a urun baru - tajný příjezd. 

O těchto příjezdech ženicha k nevěstě se zmiňují ve svých dílech V. V. Radlov52 a A. I. 

Levšin53. Podle popisu V. V. Radlova, ženich musí opustit jurtu nevěsty do východu slunce, 

aby ho neviděli rodiče nevěsty. Velmi často se takové návštěvy protahují na několik let. Je to 

spojeno s výplatou kalymu. A. I. Levšin o tomto zvyku píše - „Dokud kalym není vyplacen, 

svatba se nekoná, ale ženich má právo navštěvovat nevěstu, dokonce i s ní spát.“  

 I když je v literatuře tento příjezd označován jako „tajný“, ve skutečnosti vůbec nebyl 

tajný, ba naopak, 

předcházela mu důkladná 

příprava. O tom se 

zmiňuje ve své knize také 

E. Fait54, kde popisuje, jak 

ženich se svolením svých 

rodičů vyjede na tajnou 

návštěvu své vyvolené. 

Toto setkání se zahajuje 

speciální slavností urun 

toj, kterou pořádá otec 

nevěsty. N. P. Lobačeva55 

vidí v těchto setkáních reliktovou formu archaického svatebního obřadu. Kdysi tento fakt 

                                                 
51 Gennep, A., Přechodové rituály. Praha, 1996, s. 37. 
52 Radlov, V. V., Tjurskije stepnyje kočevniky. Astana, 2007, s. 109 - 110. 
53 Levšin, A. I., Opisanije ord i stepej kazachov. Astana, 2007, s. 70. 
54 Fait, E., Středoasijští národove, zvláště v území ruském. Praha. 1910, s. 77. 
55 Lobačeva,  N.P., Svaděbnyj obrjad kak istoriko-etnografičeskij istočnik, in: Sovetskaja etnografija, 1981, n. 2, 

s. 49. 
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tajných setkání byl přijat všemi již jako akt sňatku, bez ohledu na to, zda kalym již byl 

zaplacen. Ch. Argynbajev56 ve svém článku podrobně tento obyčej popisuje. Kazašský termín 

pochází ze staroturkického slova urun, což znamená přibližně „přitisknout se,“ a existuje též 

staroturkické rčení – najdeš-li milého, přitiskni se k němu. Podle Ch. Argynbajeva57 tento 

obřad není jako tajné setkání ženicha a nevěsty, protože toto setkání mnohdy bývalo pro 

budoucí manžele úplně prvním. 

Rodiče nevěsty a ženicha toto setkání pečlivě připravovali. Družinu ženicha obvykle 

tvořilo pět šest lidí, v jejím čele stával mládenec – kazašský kju žoldas. Rodina ženicha dávala 

budoucím příbuzným hodně darů. Pro družinu ženicha se v aulu nevěsty stavěla zvláštní jurta, 

kolem níž neustále kroužila mládež. U příbuzných nevěsty se další den konal tradiční večerní 

obřad qyz qašar – tj. útěk nevěsty. Ke konci večera vdané ženy, nehledě na protest vrstevnic 

nevěsty, ji odváděly do domu otce, kde již byla připravena postel pro mladé. Zatím několik 

mladých žen (jsou to ženge – ženy starších bratrů a starších mužských příbuzných) přivedlo 

ženicha. Při tom ony od něj dostávaly dar za pozvání – kju šaqyru. Další ženy házely 

ženichovi pod nohy dlouhé bidlo, jímž se zvedal prstenec ukončující kupoli jurty – nazývá se 

baqan. Před ženichem rovněž natahovaly provaz na uvazování hříbat – ten se nazývá želi. 

Tímto ženichovi na cestě vytvářejí překážky. Podle lidového podání jsou tyto předměty 

posvátné, proto se nesměly překračovat a v tomto případě ani obcházet. Bidlo baqan byl 

důležitý nástroj pro správné umístění prstence – šanyraq. Provaz na uvazování hříbat zase 

navozoval posvátnost kultu koně. Proto se ženich svými dary ženám vykupoval. Ženy za to 

postupně odstraňovaly překážky ze ženichovy cesty. Starší žena, která otvírala dveře jurty, za 

to dostávala speciální dar zvaný jesyk ašar. V samotné jurtě na ženicha čekala matka nevěsty, 

ta mu pomáhala nalít rozpálený tuk/máslo do ohně – tento úkon se nazývá otqa maj quju, 

protože oheň představuje očistnou sílu a zároveň symbolizuje „rodinný krb“. A potom mu 

podala nějaký mléčný nápoj v číši, nápoj je známý pod souhrnným názvem aq. (O některých 

nápojích se zmiňuji v této práci v  kapitole Svatební hostina). Poté, co tyto úkony provedla, 

budoucí tchyně popřála mladým štěstí a odešla za plentu ke svému loži. Mezitím mladé ženy 

doprovázející nevěstu dostaly od ženicha dary za to, že pootevřely závěs – úkon se nazývá 

šymyldyq ašar, připravovaly postel (tosek salar), dovolovaly ženichovi uchopit nevěstu za 

ruku, což se nazývá qol ustatar, nebo ji pohladit po vlasech – to je šaš sipatar. (Tyto dary 

budu analyzovat v kapitole Dary.) Poté je konečně nechaly samotné. Druhý den ráno ženich 

                                                 
56 Argynbajev, Ch., Svaďba i svadebnyje obrjady u kazachov v prošlom i nastojaščem, in: Sovetskaja 

etnografija, 1974, n. 6, s. 70 - 71. 
57 Tamtéž, s. 70. 
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odcházel do své jurty tak, aby ho neviděli budoucí tchán a tchyně. Po této imitaci první 

svatební noci, mohl ženich takto „tajně“ navštěvovat  nevěstu až do toj uzatar (což je 

slavnost, která se koná v domě otce nevěsty a je jakoby jejím loučením s rodným aulem). 

Tyto návštěvy mají i jiné názvy - qalyndyq ojnau, qynamende.     

V družině ženicha, který se má setkat s nevěstou, byl vždy zpěvák a mládenci, kteří 

byli schopni vést zábavu. V ceremoniálu této slavnosti se dodržoval obyčej “útěku nevěsty do 

jiného aulu”, kde se konaly soutěže ve zpěvu mezi dívkami a mládenci. Vedl se předstíraný 

souboj o nevěstu - tartys mezi obyvateli jejího aulu a dohazovači, kteří hájili zájmy ženicha. 

Nebo mezi mladými muži a ženami, eventuálně mezi ženami a dívkami. Je zajímavé, že tento 

zvyk je u Jean-Claudie Bologne v knize Svatby popsán jako výchozí bod svatby, a je 

„upomínkou na starověký symbolický sňatek únosem.“ I zde se kladly překážky ženichovi a 

jeho družině. Zavíraly se dveře, nevěstu hájila celá rodina. Mládenci museli vyjednávat a 

zaplatit za vstup písničkou. Za odstranění překážek se žádalo výkupné. „Ritualizovaný obyčej 

skrývá dávno ztracený význam: skupina mladých se brání odchodu jednoho ze svých členů, 

anebo mu pomáhá najít ženu“.58      

O „únosech“ se zmiňuje A. v. Gennep jako o kompenzaci „Oženit se nebo vdát se 

znamená přejít ze společnosti dětí nebo mládeže do společnosti zralých lidí; od jedné rodiny 

k jiné;..Tento rozchod jedince s nějakým prostředím dané prostředí oslabuje, ale zato posiluje 

prostředí jiné; oslabení je početní (a tedy dynamické), ekonomické i citové zároveň. Z čehož 

plynou praktiky, jimiž ti, kteří se stávají silnějšími, do jisté míry kompenzují oslabování 

prostředí, s nimiž je pojí pokrevnost, národnost nebo skutečna nebo potenciální 

vzájemnost…Oslabované prostředí klade odpor vyjadřovaný rituály, které nazýváme 

únosové...Kompenzace nabývají formy věna, dárků, hostin, veselic, peněz na vykoupení nějaké 

překážky bránicí odchodu.“59       

Dříve než došlo k setkání ženicha s nevěstou, musel ženich platit kade - obyčejem 

stanovené výkupné - tedy věcné, peněžité dary, ale i kusy dobytka. Výkupné se během 

svatebního obřadu platí neustále, ale placení výkupného před prvním setkáním s nevěstou 

představuje zvláštní komplex, (jelikož to jsou dary, zmiňují se o nich více v kapitole Dary) 

skládající se např. z placení výkupného za držení nevěsty za ruku qol ustatar, za vstup do 

jurty uj kirgizer, za to, aby odměnil ženy, které imitují psí štěkot a nepustí tak ženicha k 

                                                 
58 Bologne, J.C., Svatby. Praha, 1996, s. 226. 
59 Gennep A., Přechodové rituály. Praha, 1996, s. 117. 
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nevěstě it yryldar, za pohlazení vlasů nevěsty šaš sypatar, za odstranění překážky 

představované mrtvolou staré ženy, která leží na prahu a nedovoluje projít k nevěstě kempyr 

ulde - zde se jedná o imitativní magii - stará žena se dožila vysokého věku a měla četné 

potomstvo, za ležení vedle nevěsty qasyna žatar, za otevření vchodového závěsu do jurty 

(šymyldaq šešer), který ráno otevře jedna z žen a vypustí ženicha a jiné. Tato slavnost je 

doprovázena hostinou a různými zábavami (zvláštní způsob jízdy - skákání na koni - moše, 

kterého se dříve účastnily i dívky), střelba a již zmíněné stahování mrtvého kozla z kůže. 

Následující setkání ženicha a nevěsty již nebylo pojednáno tak slavnostně. Tyto zvyky mají 

podle N. P. Lobačevové, N. A .Kisljakova a jiných badatelů funkci ochranné magii. 

Uzatu toj neboli slavnost loučení nevěsty s domovem 

Třetí etapa, tj. samotná svatba uzatu toj – tedy cosi jako slavnost rozloučení, se 

skládala ze slavnosti v domě nevěsty, ceremoniálu převozu do domu muže a následné 

slavnosti v domě mužově. Tato slavnost se konala, když už byl zaplacen kalym v plné výši 

včetně tzv. toj maly - počet dobytka pro svatební hostinu, bylo dodáno vše potřebné pro 

stavění svatební jurty – otau. Ženich, který byl oficiálně pozván na tuto slavnost, přijížděl pro 

nevěstu se svou družinou a s ním přijížděla jeho matka. Před jejich příjezdem se stavěla 

svatební jurta - otau. Ženy, které se na stavbě jurty podílely, dostávaly od matky ženicha dary 

za pomoc při zvedání prstence kupole – šanyraq kotěru, dále za pokrytí jurty plstí – dar se 

jmenuje otau žabau. Na počest stavění svatební jurty se zabíjel beran a jeho masem byly 

pohoštěny všechny ženy.  

V jurtě už se také připravovalo svatební lože, kde měla proběhnout první „opravdová“ 

svatební noc. Pokud ženich zjistil, že nevěsta není panna, měl právo ji odmítnout a odstoupit 

od všech dohodnutých úmluv. V 17.-18. století mládenci z ženichovy družiny rozřízli koni 

břicho, rozsekali sedlo, párali oblečení ženicha, což znamenalo kategorické odmítnutí nevěsty 

a odstoupení od svatby. V takových případech mohl otec nevěsty svou dceru a jejího svůdce 

odsoudit k smrti. Ale podobné případy se už od počátku 19. století stávaly zřídka, koncem 19. 

století už bylo možno otce nevěsty pokutovat za špatnou výchovu dívky. Pokuty se nazývaly 

ajyp. Proto Kazaši věnovali výchově dívek velkou péči, jedno z jejich přísloví říká qyzha 

qyryq ujden tyju – což zhruba znamená, že dívku je nutno ukrývat před všemi, kdo nepatří do 

rodiny.  
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Po svatební noci se konala slavnost se spoustou jídla, her, soutěží. Nejdřív byla koňská 

soutěž bajga a po ukončení bajgy se zpívala obřadní píseň žar žar – dodnes jí zpívá mládež ve 

formě soutěže ajtys. Dívky a mládenci (žigitter) v žertovním podání utěšují nevěstu, která 

opouští domov.  

Mládenci začínají zpívat:  

Mynda akem qaldy dep,60 

Kam žemeniz, žar-žar-au 

Žaqsy bolsa qajny atan, 

Ornyn basar, žar-žar-au 

Dívky zpívají: 

Jesik aldy qara su, 

Majdan bolsyn, žar-žar-au, 

Aq žuzimdi korgendej 

Ajnam bolsyn žar-žar-au 

Mládenci radí nevěstě, aby nebyla smutná, že odjíždí od otce, protože hodný tchán bude místo 

něj. Dívky odpovídají, že laskavý tchán otce nenahradí atd. Text je někdy improvizací, ve 

které jsou upomínány všechny příbuzné, které nevěsta opouští. 

Mladík.61 

O, družko má, milená,  družko má! 

Černé saukele tlačí tvé vlásky, družko má! 

Díš: „Zde tatíček zůstal!“ Žalu nech! družko má! 

Hodný bude-li, tchán jej zamění, družko má! 

Dívka. 

Přede dveřmi tam pramen vine se, druhu můj! 

Pramen zrcadlem, líce zřím v něm své, druhu můj! 

Kyrzyz prostý dí: “Král též tchána má!“ druhu můj! 

S otcem laskat se, jak bych změnila, druhu můj! 

Mladík. 

Zajíc bílý v skok letí po stepi, družko má! 

Velbloudice jak větří pro mladé, družko má! 

Proč tak naříkáš, žalně běduješ, družko má! 

                                                 
60 Kenžeachmetuly, S., Kazak chalkynyn salt-dasturleri. Almaty, 2004, s. 29. 
61 Fait, E., Středoasijští národové, zvláště v území ruském. Praha, 1910, s. 80 - 82. 
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V patách bratr ti volá: “Sestro má!“ družko má! 

Dívka. 

Třásně čechrej mi, koně vyšnoř si, druhu můj! 

Hoňte kobylu hostí v oslavu, druhu můj! 

Řeknu matičce, proste tatíčka, druhu můj! 

Na rok třeba jen doma nechte mne, druhu můj! 

Mladík. 

Torbo ruměná, bujném na koni, družko má! 

Vzletí jistě nám z torby sokolík, družko má! 

Otec ať žije, příště opora, družko má! 

Tobě opora, kalym kdo splatil, družko má! 

Dívka. 

Čtyři pokrývky snachy vzaly už, druhu můj! 

Stuhu s vlasů mi sňaly ve spěchu, druhu můj! 

Šest snach prosí-li, jiné vezmou si, druhu můj! 

Kéž se, tatíčku, točím se kol tebe!druhu můj! 

Mladík. 

Vranku na bujnou popatř, pozoruj, družko má! 

Hříva jak se jí pyšně natřásá, družko má! 

Neplač, neběduj, srdce nermuť nám, družko má! 

Spolu vždyť jede, máť tě provází, družko má! 

Dívka. 

Jurty pokrývky z dobré práce jsou, druhu můj! 

Běduj, matičko, navždy jedu pryč druhu můj! 

Za rok vrátím se, snad se shledáte, druhu můj! 

Chraň mé, matičko, velblouďátko dál, druhu můj! 

Mladík. 

Sedíš, aj, pani, ryzce na bujné, družko má! 

Paní provází velbloudička zde, družko má! 

Neplač, nevzdychej víc tak z hluboká, družko má! 

V brzku pohýčkáš svého chlapečka, družko má! 

Dívka. 

Bláto, voda snad stříká na mne zde, druhu můj! 

Bílým matka mne mlékem sytila, druhu můj! 

Čím jsem splatila dluh svůj matičce? druhu můj! 

Že jsem vzala si muže cizincem druhu můj! 

Mladík. 

Přede dveřmi sráz horský zdvíhá se, družko má! 

Vzrostla na srázu bujná travička, družko má! 
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Jak v tvém kožíšku, v tom od tatíčka, družko má! 

Jak se skrývají kyprá ňadra tvá, družko má! 

Dívka. 

Bujné na ryzce, s hřívou jak zvonky, druhu můj! 

Již, můj tatíčku, s jurtou loučím se, druhu můj! 

Třeba dívka jsem , děckem vaším já, druhu můj! 

Proč již místa víc pro mne není zde, druhu ,můj! 

Mladík. 

Přede dveřmi v dál písek šíří se, družko má! 

V písek zajíc však stopy vrývá, věř, družko má! 

Snacha nepřeje ni zrak tobě, věř, družko má! 

V stan tě posadí, při všem zvídá jen, družko má! 

Na tuto slavnost byla pozvána řada lidí i ze sousedních aulů. Základní obřady, hry, slavnost, 

které se konaly v aule nevěsty, byly stejné jako při slavnosti “tajných setkání” – urun kelu, 

urun bary: (útěk nevěsty – qyz qašuu, soutěž ve zpěvu mládeže - ajtys, pošťuchování svatů - 

quda tartys; zábavy - stahování kozla z kůže prováděné při jízdě na koni - kokpar, soutěž  

v jízdě na koni - bajga a jiné), nicméně se to někdy lišilo regionálně. Novým momentem zde 

je islámský obřad oddavek neke qyju.62 Pro svatební obřad u Kazachů na rozdíl od jiných 

muslimských národů nebyl nutný oficiální náboženský obřad. Po všech ujednáních a po 

výplatě kalymu na společné hostině uzatu toj, která sloužila mimo jiné i jako stvrzování 

dohody - sňatku, strana nevěsty a strana ženicha zpívala rituální svatební píseň žar-žar. Po 

příjezdu do bydliště ženicha se konal obřad, kterého se zúčastnil nejstarší muž v rodině a 

přečetl bata, čili požehnal novému páru. Toto bylo závazné a platné. Islámský obřad ve 

svatebním ceremoniálu Kazachů nebyl pevně zakořeněn podle N. A. Kisljakova z důvodu 

pozdního přijetí islámu (14. století). Islámský obřad se mnohdy konal až po ukončení všech 

svatebních ujednání a někdy i po první svatební noci ženicha a nevěsty, které naopak by měl 

předcházet. Š. K. Achmětova63 popisuje, jak obřad probíhá dnes. Před duchovním - mullou se 

pokládala piala s vodou, do které on házel mince, následně nad ní přečetl speciální modlitby a 

podával jí ženichovi s nevěstou. Ti se z ní napili a duchovní posílal pialu všem přítomným, 

aby se z ní také napili. Po ukončení obřadu nejstarší vybrali z pialy mince a pak je dávali 

svým vnoučatům. Věří se, že mince přinesou štěstí.  

                                                 
62 Argynbajev, Ch., Svaďba i svadebnyje obrjady u kazachov v prošlom i nastojaščem, in: Sovetskaja 

etnografija, 1974, n. 6, s. 72. 
63 Achmětova, Š. K., Kazachi Zapadnoj Sibiri i ich etnokulturnyje sviazi v gorodskoj sredě. Novosibirsk, 2002. 
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Dále je nové přijetí ženicha otcem jeho ženy a obřad rozloučení nevěsty s příbuznými 

qyz tanysu, které ona navštěvovala a od nichž dostávala dary. Podle tradice si dívka mohla 

vybrat a s sebou si vzít všechno, co si přála. Kdysi dávno nevěstu nosili od jurty k jurtě na 

koberci nebo košmě (plstěný kobereček). Ceremoniál převozu nevěsty do domu muže začínal 

s převlékáním do oblečení už vdané ženy a rozloučení s příbuznými - toto bylo doprovázeno 

zpěvem speciálních plačtivých písní synsyju.64 V nich se zpívá o tom, jak rychle dívce utekly 

šťastné roky v rodném domově; jak laskavé a hodné má rodiče, že je ji tak líto opouštět 

domov atd. Je to velmi emotivní píseň, kterou převážně zpívá nevěsta sama, ale mohou jí 

pomáhat i její přítelkyně-vrstevnice. Důvodem je silné emotivní dojetí nevěsty, které její zpěv 

ovlivňuje. Zároveň se jedná i o věkovou a pohlavní solidaritu. Po odjezdu z domova, nevěsta 

nemohla navštívit rodiště po dobu jednoho roku. Samotný obřad převlekání nevěsty se koná 

v domě otce nevěsty a je velmi slavnostní záležitosti. Tohoto obřadu zúčastňují pouze ženy,  

a zejména oblékáni svatební pokrývky hlavy saukele kigyzu je kvintesencí celého obřadu.  

(O samotném saukele a obřadu saukele kirgyzu se zmiňují v kapitole Svatební oblečení 

nevěsty.)   

Svatební karavan nevěsty se jmenuje šanyraq tuje, qyz košeu. Matka doprovázela na 

této cestě dceru spolu s ženge a několika blízkými příbuznými. Kůň, na němž nevěsta jela, 

měl přes sebe přehozenou zvláštní, bohatě zdobenou pokrývku. Po cestě svatební procesí 

mohli zastavovat lidé z okolních aulů a prosit o speciální výkupné kade, které se nazývá 

tujemuryndyq. Matka nevěsty vyplácela toto výkupné a lidé přáli vše nejlepší mladé rodině a 

všem svatebčanům. Svatební karavan obvykle odjížděl ráno, někdy při východu slunce. 

Nevěsta se nesměla při této cestě ohlížet zpátky. 

Svatební obřad v aulu ženicha 

Nevěsta se svou ženge zůstávala před aulem ženicha a ostatní hosté spolu s ženichem 

pokračovali v cestě do aulu. Ženy zde začínaly stavět svatební jurtu, rozebírat věno - žasau. A 

z aulu ženicha naproti nevěstě vycházely mladé ženy a dívky a vedly ji pěšky, přikrytou 

svatebním závojem - šymyldak, aby ji nespatřili starší příbuzní ženicha. Tento ceremoniál už 

obsahoval méně obřadů než tomu bylo v domě nevěsty. Před započetím ujlenu toje (slavnost 

v aulu ženicha) byla nevěsta přivedena ve svém svatebním oblečení do jurty otce ženicha  

a slavnostně představována příbuzným ženicha. Nevěsta se jim při představování ukláněla  

                                                 
64 Lobačeva, N. P., Različnyje obrjadovyje kompleksy v svadebnom ceremoniale narodov Srednej Azii i 

Kazachstana, in: Domusulmanskije verovanija i obrjady v Srednej Azii. Moskva, 1975, s. 304. 
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a příbuzní oznamovali, co od nich novomanželé dostanou jako svatební dar. Konal se obřad 

otqa maj qyju, při němž nevěsta s pomocí matky ženicha vlévala lžíci rozpáleného tuku 

(másla) do ohniště se slovy ,,Maj ana,o tana ana žarylqa“– rituál spojený s kultem uctívání 

předků. Tímto obřadem jakoby seznamovali nevěstu s duchem svých předků aruach, v nějž 

věří mnozí i dnes. Jelikož v náboženství Kazachů se zachovalo hodně prvku 

z různých náboženství do přijetí islámu, věří se v očistnou sílu ohně a v bohyní Umaj, která je 

ženou boha Nebe – Tengri a k ní se obrací skrze oheň.65 Umaj je principem ženství a je 

uctívaná nejen u Kazachů, ale u Kazachů je mimo jiné ochránkyni rodinného krbu, která také 

zaručí i četné potomstvo.66 Po tomto ceremoniálu se konal obřad zvaný bet ašar, což znamená 

odhalování tváře nevěsty. Při tom se zpívala obřadní moralistní píseň, v níž se říkalo, jak se 

má nevěsta chovat, jak má mít v úctě starší a podobně. Při tom se nevěstě představovali 

příbuzní ženicha. 

Promluv slovo, milá nevěsto!67 

Podrž hlavu oře, nevěsto! 

Hbitá jako straka, nevěsto! 

První velbloud tvůj se strká, hle! 

Vzkřikni, proč se strká, nevěsto! 

Do hlavy ho nebij, nevěsto! 

Nebij do zad zvíře, nevěsto! 

Ajran běloučký tys, nevěsto! 

Přišlas poslední sem, nevěsto! 

Nebuď lenivá snad, nevěsto! 

Mnohé za čas lehké mysli jsou, 

Lehké mysli ty snad nebudeš! 

I zelené botky omrzí! 

Nožky nezdvihej si vysoko! 

I z šagrenu botky omrzí! 

V údiv krok svůj nestav nám! 

Díc, snad není poután v okovech! 

Kuruk (sýr) neber, jak se zlíbí ti! 

Muže, by hned vstával, nevolej, 

Muže po své chuti neváb si! 

                                                 
65 Více o bohyňí Umaj viz: L.P.Potapov, Umaj – božestvo drevníchh tkurkov v světě etnografičeskich dannych, 

in: Tjurkologičeskij sbornik,1972.,Moskva, 1973, s. 265 – 286. Také krátká charakteristika o Umaj v: 
http://myths.kulichki.ru/enc/item/f00/s35/a003544.shtml 

66 O předislámských náboženstvích a islámu je odborný článek Serikbajevové A.C. in:  
http://www.sovmu.spbu.ru/main/conf/man-nat-soc/2002/2-20.htm 

67 Fait, E., Středoasijští národové, zvláště v území ruském. Praha, 1910, s. 83 - 84. 
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Klevet pro čas drahý nehledej! 

Varuj se jich pro mír v domově! 

Hlavu balalajku (hudební nástroj)68 jak netoč! 

Na lůžku si nehov přes míru! 

Tvář tvou odkryl jsem všem v rodině,  

Svému švagru klaň se uctivě! 

Velblouda dáš?Vyber bílého (šťastného), 

Vinou tvou by zhynul, nedopusť! 

Dáš-li koně. Vyber si bělouše! 

Jak nám zajde, zloba stíhá tě! 

Berana dáš? Tmavé barvy vol! 

Pro hosta ber z žíru berana! 

Kravičku dáš? Černou vyhledej! 

V číši mléko pak ti nevyschne. 

Přijela k nám z dálky nevěsta: 

Plaťte za hled mladé ženušky! 

Nemluvte jen, že je taková! 

Plaťte , jménem ji jen volejte! 

Hospodáři, před ní pokloň se! 

U vodičky roste bujný jilm, 

Na jilm pohleď, na vzrůst jeho patř! 

Řeč s ní zapřeď, zkus jak bystrý um. 

Jehlu v ruku dej jí, v práci zkus! 

Hleď na dýni, hospodyňku svou. 

Viz ten uhel, vrkoč přebujný, 

Její brvy krásné – brky to (oblíbené přirovnání), 

Sníh zde – úběl tílka jejího. 

Líce – krůpěj rdivá na sněhu. 

Tvář již krásnou žínce odkrývám! 

Všichni, co jste přišli, pohleďte, 

Patřte všichni lepou nevěstu! 

Rovněž se prováděl rituál obsypávání – šašu, o němž je v této práci zmínka na jiném 

místě. Obsypávalo se tzv. baursaky – to jsou smažené kousky těsta, sušeným ovocem, 

mincemi, sušeným sýrem zvaný syqpa a qurtem což je sušený slaný tvaroh. Při tomto obřadu 

se mladým novomanželům hlasitě přálo všechno nejlepší. Po ukončení těchto úkonů se konal 

další obřad bijeqysyrmas. Po betašaru matka ženicha - jeně políbila nevěstu, popřála jí vše 

                                                 
68 Domnívám se , že zde jde o špatný překlad. Balalajka je rozšířený hudebný vícestrunný nástroj v Rusku. 

V Kazachstánu se jedná o dombru, nejoblíbenější národní dvoustrunný hudební  nastroj s dlouhým krkem, 
kterým obvykle doprovázejí písně.  
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nejlepší a podává zúčastněným ženám bílou látku (muže byt jakákoli, hlavně bílé barvy), 

kterou ženy roztrhají a podělí se mezi sebou rovným dílem. Doma pak tímto kouskem 

obvážou speciální nádobu  saba určenou jen pro kumys (kobylí mléko). Tento úkon je magii 

plodnosti. 

Svatební hostina 

Při svatební hostině, mimo jídel 

rituálních, o nichž jsem se v této práci zmiňovala 

při popisu různých etap svatebního ceremoniálu, 

podávají tradiční jídla. Národním jídlem je 

pokrm zvaný bešparmaq – znamená to 

v překladu pět prstů, protože toto jídlo se jí 

rukama. Je to vařené maso koňské, velbloudí, 

skopové, hovězí, někdy v západním 

Kazachstánu na pobřeží Kaspického moře 

používají namísto masa rybu. Maso se podává na 

širokém platu kruhového tvaru, plato se nazývá 

tabaq (stejné jméno má i ornament, o němž se 

zmiňuji v odstavci o oblečení). Dno plata je 

vyloženo ynkal - placka, která se rozválí a uvaří se ve vývaru z masa. Po jídle se podávala 

sorpa, tak se jmenuje vývar z masa. Dalším národním jídlem je quurdaq, což jsou smažené 

kousky masa.  

Jako předkrm se podávaly qarty, qazy a šužyq  - ze všeho nejvíc připomínají klobásy, 

jsou v koňském střívku. Tato jídla se podávají jak na svatbách, tak i při různých oslavách  

a svátečních příležitostech.  

Co se týká pití, rozšířené byly mléčné nápoje a to ajran, šubat, kože, kumys, který 

jediný obsahuje trochu alkoholu, protože je kvašený. Ale nejvíc se pije černý čaj, který se 

podává s nezbytným mlékem. Všechny tyto nápoje podávají se v kase, kese, je to piala. 

Podrobně tradiční jídla a nápoje popíšu v kapitole, věnované svatební hostine při současné 

svatbě.  

Společná hostina, která je rituálem společného jídla a pití, se konala při každé etapě 

svatebního ceremoniálu a sloužila k utvrzování dohod a závazkem zároveň. 

 

Obr.6  Bešparmak s hlavou berana 
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Svatební oblečení nevěsty 
 

Po celou dobu svatebních příprav obě strany, 

jak strana nevěsty tak i strana ženicha se navzájem 

obdarovávaly. Součástí darů bylo i oblečení. 

Například pokud námluvy byly úspěšné a ženich 

dostal souhlas od otce nevěsty, námluvčí se vraceli 

z námluv s kabátcem – šege šapan. Šege v překladu 

znamená hřebík. Tímto se symbolicky naznačovalo, 

že jsou  spojeny jako hřebíkem. O šapanu podrobněji 

pojednávám v popisu mužského oblečení. Je to velmi 

důležitá část tradičního oděvu nejenom u Kazachů,  

a také u jiných národů Střední Asie. Než se z dívky 

stane nevěsta, obdobně jako z chlapce ženich, nosí 

tzv. tebetej a borek, které jsou více popsány  

u mužského oblečení, protože obojí tyto pokrývky 

hlavy po svatbě nosí hlavně muži. Co se týká názvů 

jednotlivých součástí oblečení, jsou skoro identické jak pro muže, tak pro ženy – například 

kemzol, šapan, chalát.  

Ale začnu tuto kapitolu pokrývkou hlavy nevěsty a vdané ženy. Změna pokrývky 

hlavy u ženy je jedním ze signifikantních znaků změny statutu ženy, proto se tomu přikládá 

velká důležitost. Podle změny pokrývky hlavy se mohlo poznat sociální i věkový status 

nositelky. K samotné svatbě rodiče nevěsty připravovali svatební jurtu, která měla mít bílou 

barvu (o symbolice barev, tedy i barvy bílé, je zmínka na jiném místě mé práce) a svatební 

pokrývku hlavy nevěsty - saukele.  

Svatební pokrývka hlavy saukele, tuhý čepec homolovitého tvaru, pokud byla 

vyrobena z drahých materiálů a ozdobena drahokamy, často byla jednou z nejdražších částí 

kalymu bes žaqsy. Koncem 19. a začátkem 20. století mohlo stát nákladné saukele v přepočtu 

i cenu sta dobrých koní. Výrobou saukele se zabývali nejzkušenější mistři a práce na ni trvala 

někdy celý rok. Klenotníci připravovali ozdobné stříbrné nebo zlaté destičky, na kterých byl 

tepaný ornament. Ty se připevňovaly nad čelem a na přední horní části saukele. Také se 

vyráběly speciální ozdoby, které se připevňovaly na úroveň spánku. Někdy se tam přišívaly 

pruhy látky, pro které se vyráběly různé ozdoby z drahokamů, perel aj. Součástí saukele byly 

žaqtau – dlouhé přívěšky z korálů, tyrkysu, perel, mincí atd. Umisťovaly se z bočních stran. 

Obr.7 Svatební oblečení nevěsty 
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Délka žaqtau někdy přesahovala pas nevěsty. Takto vyrobené saukele si mohly dovolit jen 

bohaté rodiny. Chudá rodina na ozdobu používala korálky a ne příliš drahé látky. Saukele se 

dědilo z matky na dceru. 

Saukele se skládá ze dvou části: na hlavu se oblékal nejdříve čepec konické formy 

z prošívané  látky asi 25 cm vysoký. Navrch se oblékalo vlastní saukele z tenké plsti, obšité 

látkou světlé barvy často červené, ve formě vysokého kónusu seříznutého tak, že zadní část 

byla vyšší než přední v rozmezí cca 10 cm. Zdola někdy i uprostřed ho obšívali kožešinou. 

Líc zdobili různými nášivkami z korálků, 

stříbrem, někdy zlatem a drahokamy. Zádní část u 

zátylku často zdobili vyobrazením rybí hlavy, což 

symbolizovalo blahobyt. Odtud se táhl široký pruh 

látky, prošívaný zlatou nití a těž ozdobený šperky. 

Ozdoba na saukele má specifickou symboliku jak 

ochrannou tak i magickou. Mělo poskytovat nositelce 

ochranu proti zlým silám a duchům. Saukele se zdobily 

peřím z výra, čemuž se přidávala sakrální síla. 

Některé vzácné kusy této svatební pokrývky hlavy 

jsou k vidění v expozicích etnografických muzeí. 

Například v Muzeu antropologie a etnografie 

(Kunstkamera) v Petrohradu jsou čtyři kusy saukele, 

které muzeum obdrželo jako dar v roce 1899. Formy 

saukele jsou značně staré. Potvrzením kontinuity 

tradice vysoké pokrývky hlavy jako posvátné a slavnostní jsou archeologické vykopávky 

z okolí řeky Irtyš, které jsou datované raným středověkem.69  

Po svatební hostině ve vsi nevěsty, v den jejího odjezdu, připravovali svatební karavan 

a na hlavu nevěstě oblékali saukele se zvláštní pokrývkou – želek. Oblékaní saukele se nazývá 

saukele kigyzu, kterého se zúčastnily ženské příbuzné a vážené ženy z aulu. Obřad oblékaní 

svatebního úboru se konal v domě otce nevěsty a saukele na hlavu nevěsty oblékala 

nejváženější žena, nemusela to byt matka nevěsty. Za tento úkon žena obdržela dar od 

ženicha. Při tom se konal obřad šašu, četlo se bata – požehnání. V tomto úboru se měla ukázat 

v obci ženicha. Podle této pokrývky nevěstu rozeznávali mezi ostatními ženami. Jak jsem se 

                                                 
69 Zacharova, I.V., Chodžajeva, R.D., Golovnyje ubory kazachov, in: Tradicionnaja odežda narodov Srednej 

Azii iKazachstana. Moskva, 1989, s. 216. 

Obr.8 Nevěsta v saukele i želek 
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již zmínila na začátku této kapitoly - saukele někdy bylo kvůli nákladnosti použitého 

materiálu a drahokamů součástí nejdražší části kalymu.  

Želek je vlastně závoj, který se připevňoval k vrcholu saukele a kterým bylo možno 

zahalit celé tělo. Šil se z bílého hedvábí a zdobil se výšivkou. Staré formy začaly mizet ve 

druhé polovině 19. století a ručně šité přehozy zaměnily přehozy tovární výroby. Po ukončení 

svatební hostiny u ženicha zanedlouho nevěsta místo saukele oblékala na hlavu jinou 

pokrývku určenou ženám – žaulyk nebo kimešek. Tímto byla začleněna do skupiny vdaných 

žen.  

Kimešek je důležitá součást oděvu vdané ženy. V podstatě kimešek je kapuce  

s výřezem pro tvař, která zakrývá ramena, hruď a zezadu 

tvoří cíp, což připomínalo „ocásek” a také se tak jmenuje 

qujruk. Jsou různé regionální odlišnosti detailů a ozdob této 

pokrývky hlavy, které se liší i podle věku ženy. 

Nejozdobnější kimešky nosily mladé ženy. Nejvíce se zdobily 

výšivkou okraje výřezu pro tvář, méně se zdobily části na 

hrudníku a zadní roh - qujruk. Přibližně od 30 let věku se 

považovalo za nevkusné, když se vyskytovaly ozdoby ze 

stříbra a korálků, to příslušelo mladším ženám. Starší ženy, 

které již měly dospělé dětí, měly jen skromné výšivky.  

Po narození prvního dítěte na povrch kimešeku ve 

svátečních případech oblékala žena turban z bílé látky – kundyk. To svědčilo o přechodu ženy 

do jiné věkové skupiny. Podle toho, jakým způsobem se oblékal tento turban se dalo poznat z 

jakého regionu pocházela nositelka. 

Turban je jednou ze zajímavých pokrývek hlavy. Od 19. století byl částí pokrývky 

hlavy vdané ženy v celé Střední Asii. Podle archeologických zdrojů se dá vystopovat již od 

dob Sogdů.70 V současnosti turban nosí především muži a je znakem religióznosti.  

Ale dříve to byla součást ženského oblečení, která se podle dohadů objevila z Indie. 

V lidových krojích je turban užíván jak pro ženy, tak také jako součást oblečení mužského. 

Ženské pokrývky by bylo možno analyzovat i z jiných aspektů. Podle druhů ozdob, podle 

užívané látky, podle regionálních odlišností, které dřív indikovaly i rodovou příslušnost 

nositelky. 

                                                 
70 Lobačeva, N. P., O někotorych čertach regionalnoj obščnosti v tradicionnom kostjumě narodov Srednej Azii i 

Kazachstana, in: Tradicionnaja odežda narodov Srednej  Azii i Katachstana. Moskva, 1989, s. 31. 

Obr.9 Kimešek  
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Kostým nevěsty se skládal také z kojlek (šaty-rubaš). Pro tyto šaty se používaly různé 

látky. Šaty pro každodenní nošení spíše byly z vlny nebo z bavlny, ale pro svatební 

ceremoniál se používaly drahé a tenké látky, například hedvábné, z atlasu. Šaty byly barvy 

převážně světlých odstínů, ale v literatuře jsou spíše zmínky o červených kojlek. Spodní část 

se nezakládala, podle pověry, aby záložka nebránila početí dítěte. Rukávy, hrudní část a límec 

se vyšíval. 

Spodní část kostýmu tvořil šalbar a dambal (svrchní a spodní kalhoty). Část, která 

byla vidět z kojleka, byla vyšita. Výstřih u šatů se zakrýval speciálním vyšitým náhrudním 

dílem, který se jmenoval onir na západě, jinde se jmenoval alka. Tento náhrudní díl šatů měl  

i funkci magickou, ochrannou a byl součástí nejen svatebního kostýmu ale i oblečení dívek  

a mladých žen. Podobný ornament a obdobné funkce má i u kostýmu Kirgizů – onur. 

Nicméně začátkem 20. století z ženského oděvu skoro mizí. I. V. Zacharova a R. D. 

Chodžajeva71 uvádějí, že tento doplněk nevěsta nechávala buď pro své budoucí dcery nebo ho 

darovala svobodné ženské příbuzné z mužovy strany.  

Kamzol (kemzol) – kabátec, který je také součástí mužského oblečení.  

Co se týká bot, používaly se tzv. kestely jetyk – to jsou holínkové boty, a nebo koksaur 

– boty ze zelené kůže, na podpatcích, které se zdobily stříbrem, ozdobným šitím, čímž se 

odlišovaly od bot všednodenních. 

Pasy a pásky s různými sponami – spony byly na ozdobu pásků. Někdy byly na 

spodku pásků přišity přívěsky stříbrné, měděné. Pasy a pásky byly kožené, ale také látkové, 

pásky bohatých žen byly z drahých látek. Někdy bylo na zhotovení, nebo spíš na „ovinutí“ 

použito i několik metrů látky.  

Úplný svatební šat nevěsty sestával nejen z oblečení, ale i ze zmíněných ozdob, takže 

byl mnohdy dost těžký. 

 

Šperky 

 

Ke svatebnímu oblečení náležely i šperky, které byly často stříbrné. Vůbec v celé 

Střední Asii je stříbro hodně oblíbené a mnohdy bylo ceněno stejně jako zlato. Šperky 

vyráběli klenotnicí – zergeří. Slovo zerger má původ v perštině. Tito klenotníci byli 

profesionálové. Dovednosti se dědily z otce na syna. Zergeří měli speciální formy qalyp na 

výrobu šperků. Nejoblíbenější ozdobou byly a stále jsou náušnice. Nutno dodat, že skoro 

                                                 
71 Zacharova, I. V., Chodžaeva, R. D., Mužskaja i ženskaja odežda kazachov XIX – načala XX vekov, in: 

Materialy i issledovanija po etnografii kazachskogo naroda. Alma-Ata, 1963, s. 79. 
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všechny ozdoby měly symbolickou úlohu při tradičním svatebním obřadu. A přisuzovaly se 

jim i magické vlastnosti.  

Syrha – náušnice, oblíbená ozdoba žen všech 

věkových skupin. Varianty náušnic: ajsyrha – náušnice 

ve tvaru půlměsíce, které jsou populární dodnes. Někdy 

z vnitřní strany jsou vyřezané hvězdičky. Často zdobené 

rostlinným či zoomorfním ornamentem. Existují 

dvouřadové náušnice - salpynšaq, sabaq, šašaq syrha.  

Náušnice s kameny se nazývají tasty, kozdy syrha. Ty 

vždy přitahují barevnosti kamenů.  

Šehrraq – náušnice kruhového tvaru bez 

přívěsků. Ty byly oblíbené u starších žen. Dodnes jsou 

populární náramky, které mají různé formy. 

Blezyk – náramky. Náramky jsou masivní, 

ploché, tepané, kované, se sponami, sestavované z několika dílů. V západním Kazachstánu se 

zdobily kameny. Na jihu Kazachstánu převládaly tenké náramky se sponami. Podle způsobu 

spojování dílů jsou náramky nazývané qaqpaq nebo topsaly blezik, potom kulaté nazývané 

žumyr, často se tyto náramky zdobily různými drahými kameny, například blezyk altykoz – 

což je náramek tzv. šestioký. Existuje blezyk s pěti prsteny, které jsou spojeny s náramkem 

s pomocí řetízků, tzv. bes blezyk. Bes – v překladu znamená pět. Váha některých náramků 

dosahovala 100 gramů a více.  

Dále dva druhy prstenů – žuzyk a saqyna. To, že Kazašky s takovou oblibou nosily 

prsteny, svědčí pravděpodobně nejen o zálibě ve špercích, ale i o předvádění sociálního 

statusu nositelky. 

   

 

 

Obr.10 Náušnice šašaq-syrha 

Obr.11 Blezyk alty-koz, qapsyrma, syrha Obr.12 Blezyk 



 41 

Šolpy – ozdoba nošená po dvou na copech – byly to ozdoby ze stříbra – dvě stříbrné 

destičiky spojené řetězy a kolečky. Vyráběly se technikou filigránu. Šolpy se dekorovaly také 

serdolikem. Při chůzi tyto ozdoby na copech vydávaly příjemný melodický zvuk. 

Šasbau – ozdoba na vlasy, představující širokou 

stuhu, na kterou se našívaly různé stříbrné mince, destičky. 

Někdy to byly řetízky se stříbrnými destičkami, které byly 

připojené pomoci kroužku k velké stříbrné desce. Pokud je 

místo destiček používaly stříbrné mince, ozdoba se 

jmenovala šaš tenge.  

Šekelik – ozdoba, umísťována na úrovni spánků. 

Někdy se tyto přívěsky připevňovaly rovnou na vlasy, 

někdy se přišívaly k pokrývce hlavy. Nechyběly u 

svatebního saukele. Byly zdobeny řetízky, přívěsky. 

K ozdobám patřily i spony na opascích/pásech, 

knoflíky: qaptyrma, qapsyrma, ilgek. Tyto spony měly 

různé formy a sestavovaly se ze dvou částí. Byly ploché a 

masivní. Masivní spony měly formu kónusů, někdy 

polokoule, mnohdy do nich byly zasazované různé kameny. 

Ploché spony často měly uprostřed zasazený kámen, nebo sklo a stylizovaly se do tvaru lístků, 

nebo měly formu lotosu, květu, beraních rohů, měsíce, hvězd atd. Podle druhu a tvaru se 

dekor vyráběl gravírováním, černěním, lisováním a jinou technikou. Pásy byly důležitou častí 

tradičního oblečení a proto se zdobení spon přisuzoval velký význam. Někdy se přišívaly dvě 

řady knoflíků nad pásem, což ještě více zdůrazňovalo ozdobnost oděvu. Pás měl rovněž 

ochranný-magický význam. 

 

 

Obr.13. Šašbau 

Obr.14 Kemer-beldyk, ženský pas 19. století 
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Tana – spony na šatech. Dále různé ozdoby umisťované na hrudi – zde se mohlo 

jednat třeba i o vyšívanou látku, látku s našitými mincemi a tyto se nazývaly alka ajšek, 

onyrše tumarša. Podobné ozdoby existují i u jiných národů. Tumarša byly trojhranné formy a 

sloužily především pro nošení amuletů. 

Alka nosily převážně mladé dívky. 

Existovala  zajímavá ozdoba, kterou 

nosily jen v západním Kazachstánu, 

oniržijek. Představovaly ji tři destičky, 

které byly spojeny řetízky s přívěsky a 

zvonečky. 

Spojení altyn kumis – to jest 

zlato - stříbro proto, že tyto dva kovy 

byly často používány v jednom šperku. 

Oba kovy - jak zlato, tak stříbro – byly 

symbolem bohatství, a jelikož se 

používaly při výrobě šperků stejně, vede to k domněnce, že jim byly přikládána stejná 

hodnota.  

Drahé kameny pro šperky používané – převládala červená barva – tudíž to byly 

rubíny, korál. Existují regionální rozdíly – například jenom pro západní Kazachstán jsou 

typické prsteny spojené s náramkem řetízky. Obvykle se jedná o tři prsteny spojené s jedním 

náramkem, materiálem bývá povětšinou stříbro.  

Zvláštní prsten – qydaje žuzyk – v doslovném překladu prsten svatovy manželky – je 

to prsten obrovský, navlékaný na dva prsty. Tyto prsteny jsou 

zejména rozšířeny na území západního Kazachstánu72. 

Symbolizovalo to spojení dvou rodin. Jiný prsten se špičkou se 

jmenuje otau žuzyk, ten symbolizuje jurtu, neboli domov, 

protože otau znamená v překladu svatební jurta. 

Novomanželka, která navštěvovala starší ženy, vždy 

dostávala jako dar stříbrné náramky, prstýnky a mince. Tato 

tradice se jmenuje itajahyna salu – tyto stříbrné předměty jsou 

vkládány do vody při prvním koupání novorozeněte této ženy. 

                                                 
72 Mynžasarova, Š. Ž., Narodnoje juvelirnoje isskustvo kazachov zapadnogo Kazachstány, in Sovetskaja 

etnografija, 1978, n. 5, s. 104. 

Obr.15 Tumarša - amulet 

Obr.17 Otau žuzyk 

Obr.16 Onirše 
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Po koupání byly předměty rozděleny mezi všechny ženy, které se tohoto obřadu koupání 

zúčastnily. Jednalo se zde o dotekovou magii, šperky sice patřily nevěstě, ale ona jimi dále 

obdarovávala ženy – účastnice svatebního obřadu, aby pro ně zajistila štěstí.  

 Popisované šperky se nosily i při jiných příležitostech. Ale dá se říct, že všechny 

šperky byly důležité při svatebním obřadu. Přisuzovala se jim magická funkce a také hrála 

roli symbolika použitých kamenů, forem, barev, tvarů, materiálů, ze kterého se vyráběly 

šperky. Sloužily nejen jako ozdoba, ale měly funkci ochrany svých nositelů, některé byly 

součástí amuletů. Ryze svatebním rituálním oděvem, který se dá považovat za šperk díky 

nákladnosti zpracování (použití drahých látek, kamenu  atd., jak jej popisuji v kapitole Dary), 

se dá nazvat saukele.  

 

Oblečení ženicha 

 

Materiálů ke studiu mužského oblečení je podstatně méně nežli k oděvům ženským. Svatební 

oblečení u ženicha, jeho složení a názvosloví je téměř identické s šatem nevěsty a má skoro 

identický název jako u nevěsty. Ton, šapan, šalbar, kamzol, tebetej, i boty byly skoro stejného 

tvaru a ornamentu. Proto se tady věnuji těm kusům oblečení, které zůstaly při popisu oděvu 

Obr. 18 Nevěsta s ženichem a ženge.  
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nevěsty v pozadí. Je to především svrchní kabátec, který v Kazachstánu nazývají šapan, 

někdy chalát. Šapany jsou dodnes ceněným darem. 

Tento termín je známý v celém Kazachstánu i mimo něj (v češtině s lehkým posunem župan a 

halena, ale navíc se domnívám, že ty názvy pocházejí z perštiny) a všude znamená totéž. Je to 

široký kabátový střih přímý, s dlouhými a širokými rukávy. Někdy bývá tento název 

doplňován přídomky vyjadřujícími kvalitu, nebo příležitost, pro kterou je určen. V severním, 

východním a centrálním Kazachstánu kabátec s teplou podšívkou je nazýván „kaptal šapan“, 

na jihu župan prošívaný je „syrma šapan“, lehký kabátec s látkovou   

podšívkou se všude jmenuje „žadahaj šapan“. Šapany se šily z nejrůznějších látek – lehkých, 

pevných, nejrůznějších barev, častěji s podšívkou z 

vlny. V letním období se nosily „žadahaj“ a kabátce s 

tenkou vlněnou nebo vatovou podšívkou. Tato 

podšívka byla přišita k látce spodní a k látce vrchní 

byla připevněna ve švech. Teplé kabátce s tlustou 

vlněnou podšívkou se obvykle prošívaly s vrchní 

látkou v pruzích, švy od sebe vzdálené 5 - 6 cm, 

kabátce tak dostávaly zajímavý vzhled. Rukávy se 

také prošívaly po délce, od ramen k zápěstím. Lehké 

kabátce se šily užší a byly kratší nežli teplé, obvyklá 

délka byla ke kolenům, zatímco u teplých byla délka 

do poloviny lýtka.  

Rukávy u starožitných šapanů byly hodně 

dlouhé, protože sloužily zároveň i jako rukavice. Jako 

zajímavost je uváděno, že u některých teplých šapanů 

měly tyto dlouhé rukávy zhruba nad zápěstím 

prostřižený otvor, aby bylo možno vysunout ruku. 

Šapany tohoto typu jsou v muzejních kolekcích. 

Změny ve střihu šapanů se objevily až ve druhé polovině 19. století. Objevily se 

kabátce střižené a sešité z předního a zadního dílu a se zkoseným ramenním švem. Zpočátku 

těmito změnami nebyl ovlivněn základní střih. Ke konci 19. století se již šily kabátce s užšími 

rameny, s výstřihem a kratšími rukávy. Tyto kratší rukávy měly téměř stejnou šířku, proto 

nebylo nutné všívat klíny. Tento typ kazašského šapanu je rozšířen mezi všemi národy Střední 

Asie. Kazaši nosili šapany ve všech ročních obdobích, v zimě oblékali těchto kabátců několik 

vrstev. Chudší neměli jiné oblečení. U Kazachů severního a centrálního Kazachstánu jeden z 

Obr.19 Mužsky kaptal šapan 
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typů šapanů – velmi dlouhý a široký s tlustou podšívkou – sloužil v zimním, velice studeném 

období jako nejsvrchnější, tj. oblékal se přes kožich, a jmenoval se „ulken šekpjen šapan“. 

Bohatí Kazaši, aby demonstrovali své bohatství, oblékali několik šapanů i v teplém počasí. 

Úplně vespod se oblékal šapan obyčejný kartounový, další byl soukenný, třetí pak hedvábný 

nebo barchetový, mnohdy i brokátový. Barvy látek již byly zmíněny - jednobarevné, pestré a 

pruhované. Látky se vzorem se zřejmě začaly používat s rozšířením ruských potištěných látek 

kartounových. Látky pruhované se začaly objevovat pod uzbeckým vlivem. Za nejlepší byly 

považovány šapany z barchetu barvy červené, malinové, tmavě modré a zelené a také z 

pruhovaného uzbeckého hedvábí. Sváteční šapany se šily z brokátu, nejdražší látky té doby. 

Jako pokrývky hlavy sloužily různé čepice. Malé čepice z látky (taqyja, ve východním 

Kazachstánu - kepeš). Šité z pevných látek různých barev a kvality, obvykle s podšívkou z 

měkké látky, někdy na tenké vrstvě vlny nebo vaty. Nejvíce rozšířenou formou v druhé 

polovině 19. století byla tubetějka, sešitá z lehce rozšířeného okolku (jetegi, žijegi) v šířce 5-7 

cm a temeno, sestavené z čtyřhranných dílů (caj). Podle formy temene může byt hranatá, 

konicky zaokrouhlená nebo zcela plochá. Čepice s konickým vrchem převládla v 19. století. 

Co se týče tubetějky, nosily je i mladé svobodné dívky v teplém období. V zimním období 

nosili mladí - ženy i muži - teplé pokrývky hlavy – borik, který byl obšíván po krajích 

kožešinou z norků, lišky nebo jakoukoli jinou. A zejména borik sloužil spolu s vysokým 

plstěným vyšívaným čepcem zvaným qalpaq jako hlavní pokrývka hlavy ženicha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Obr.20 Borik Obr.21 Taqyja Obr.22 Qalpaq 
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      Obr.23  Mužské šapany 

 

       Obr.24  Ženské turbany 
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Ženich mohl mít na sobě mimo 

spodních a svrchních kalhot – dambal a 

šalbár, košili zvanou kojlek a pod svrchním 

svátečním chalátem mohl mít několik chalátů 

spodních. Někdy to mohl namísto chalátu být 

kamzol. Chaláty bývaly hedvábné s 

ozdobným vyšíváním, přičemž v té době bylo 

hedvábí dovážené z Číny velmi drahé. 

Charakteristickou zvláštností komponentů 

mužského oblečení byly tabaq – to jsou velké kompozice 

například rostlinných motivů uspořádané do tvaru kruhu, 

symbolizujícího dokonalost. Tabaq zdobil jak mužské, tak i 

ženské chaláty, ale u mužů rovněž kalhoty. Jedním z oblíbených 

motivů byly beraní rohy. Výšivka byla sice prvkem ženským, 

ale někdy speciální výšivka na semiši bývala spíš záležitostí 

mužů, zřejmě proto, že tento materiál svou „tvrdostí“ příslušel 

muži.  

Pokud jde o obutí ženicha - je představováno koženými 

holínkami, tzv. saptama jetyk. Obouvaly se přes plstěné 

podkolenky, které se nazývají bajpak. Holinky mívaly poměrně 

vysoký podpatek kvůli třmenům. Ale ženich míval i boty 

pohodlnější, s nižším podpatkem, zvané mese. 

Sada šperků mužů bývala skromnější než tomu bylo u žen – patřily do ní spony u 

pásů, ale i na spínání chalátů. K pásu někdy byly připevněné např. pouzdro na nůž, malé 

kapsičky/taštičky pro drobné předměty a 

vše bylo bohatě dekorováno.  

Bohatě zdobený naopak býval 

postroj koně, na němž přijížděl ženich za 

nevěstou. Postroj zdobily ornamenty ve 

tvaru destiček ze stříbra a mosazi, přičemž 

sám ornament na destičkách byl málo 

výrazný, velkou roli ovšem hrála forma,  

často se používaly lehké geometrické nebo 

rostlinné ornamenty zvané gul oju a ornamenty jemné, bez zbytečných detailů. Mnohdy to 

Obr. 26 Obuv 

Obr.25 Qalpaq sváteční  

Obr.27 Pouzdra na pas pro drobné předměty 
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bývala stébla popínavých rostlin s rozvíjejícími se květy a s listy, koncentrické linie opakující 

tvar samotné destičky – kroužky, čtverce, půlměsíce, romboidy, symetrické figury i figury 

antropomorfní, romboidy se zavinutými rohy a také charakteristické variace již zmíněného 

vzoru beraních rohů. 

Existuje spousta zajímavé literatury v ruštině a v kazaštině o specifikách oblečení. Já 

jsem zůstala u krátkého přehledu a symboliky svatební pokrývky nevěsty, pokrývky vdané 

ženy, šapanu a šperků a přehledu mužského oblečení. 

 

Dary 

 

Všechny etapy svatebního cyklu byly doprovázeny výměnou darů. Počínaje 

námluvami až po příjezd do aulu ženicha skoro každý úkon byl provázen obdarováváním. 

Dary dostávali příbuzní a svatové jak ze strany ženicha tak i ze strany nevěsty. Mohlo se 

jednat o kusy dobytka, oblečení (šapany), drahé látky aj. Při popisu svatebních zvyků jak v 

domě nevěsty tak i v domě ženicha jsem již některé zmiňovala. Například určitou složku tvoří 

dary - výkupné kade, bajghazy, quttyq, jilu, onir salu; korimdyk, tujemuryndyq, sut aqy, 

žoldyq aj. Jsou to dary, kterými se kompenzoval odchod jednoho ze členů skupiny. Výkupné 

se dá považovat i za kompenzaci (ve smyslu A.v. Gennepa73). Za odchod jednoho ze svých 

členů, v tomto případě mladé dívky, se požaduje od těch, kdo ji odvádějí, kompenzace. Při 

neustálém „vykupování“ a výměně darů probíhá potvrzování změny statusu nevěsty a ženicha 

a také zpevňování závazků obou stran. Pokud se jedná o výkupném při etapě „tajných“ 

návštěv ženicha – urun baru, urun kelu, je to příklad pohlavní solidarity. Tady se kade platí 

ženám, které překážejí ženichu na cestě k nevěstě. Někdy jako v případě bajghazy a při 

odjezdu svatebního karavanu nevěsty je to projev solidarity členů komunity (rodina, vesnice), 

které nevěsta opouští. 

Nyní popíšu zvláštní dar, tzv. bes žaksy74 (doslova pět cenných věcí). Tento dar mohl 

byt mnohdy součástí buď kalymu (výkupného ze strany ženicha) a nebo kyitu (dary, které 

dostávali svatové ze strany ženicha od otce nevěsty). Obvykle to byl: velbloud kara nar, kůň 

žujrek at, drahý koberec kaly kilem, diamantová šavle almas kylyš, sobolí kožich bulhyn išik. 

Kterákoli věc z těchto pěti mohla být  zaměněna svatební pokrývkou hlavy – saukele. Saukele 

v tomto daru bývá z velmi drahé látky, pro vyšívání se používaly zlaté nitě a pokrývka hlavy 

se zdobila drahými kameny. Když se tato pokrývka hlavy přestala nosit, někdy se výšivka a 

                                                 
73 Gennep, A., Přechodové rituály. Praha, 1996. 
74 Kěnžeachmetuly, S., Kazak chalkynyn salt-dasturleri. Almaty, 2004, s. 115. 



 49 

drahé kameny přešívaly na jinou součást ženského oblečení. Každý z těchto předmětů se 

rovnal svou hodnotou 4 - 5 dobrým koním.75 Obecně je to dar, kterým se vyjadřovala velká 

úcta tomu, kdo tento dar obdržel. A právě nesčetné dary přinášené při námluvách a také 

kalym ve smyslu výkupného se dají pokládat za závazek (podle M. Mausse76). Dary 

upevňovalo to, na čem se strany dohodly jako na závazném a sloužily určitým způsobem i 

jako záruka. Porušení dohody (v našem případě zrušení svatby) vždy neslo sebou vracení 

všech obdržených darů a dodatečně k tomu i placení pokut – ajypu. Při popisu sekvencí 

svatebního ceremoniálu nezmiňují se o všech darech, které si vyměňují obě zúčastněné strany 

a také jen uvádím některé dary sloužícími jako výkupné. Existuje jich celá řada a navíc jsou 

různé regionální odlišnosti, proto uvádím jako ilustraci jen nejtypičtější z nich. 

Zvyky spojené se svatebními obřady; některé příklady tabuizace 
 

Vstup do manželství byl a je v mnohých kulturách uznáván jako neobyčejně důležitá 

událost v životě nejen jednotlivce, ale celého společenství, protože vznik rodiny byl zárukou 

pokračování rodu. Proto tento akt byl zahrnován velkým zájmem a snahou udělat vše tak, aby 

nic nepřekáželo uskutečnění těch nadějí, které do něj byly vkládány. Člověk, aby pomohl sám 

sobě, se obracel k náboženským a magickým úkonům, které zdánlivě mohly splnit jeho 

naděje. Vstup do manželství byl doprovázen množstvím úkonů náboženského charakteru: 

všechny tyto úkony směřovaly k hlavnímu cíli - mít hodně potomků, dostatek a klid v rodině. 

Druhá složka magických úkonů měla zaručit vstupujícím do manželství bezpečnost vůči 

různým zlým silám, které na mladé zdánlivě číhají na každém kroku. Část těchto úkonů, které 

jsou odrazem archaických představ, s většími či menšími změnami přetrvala do dnešní doby, 

k jejímu uchování přispělo především to, že hlavní účel uzavírání manželství byl dodržen. 

Tak zvyk obcházení je spojen se vzájemnou pomocí, kterou si poskytovali členové jednoho 

rodu při organizování svatby, někdy se to vztahovalo i na placení kalymu.   

 I mezi různými obřady současného svatebního ceremoniálu vedeného podle starých 

tradic nacházíme zejména hojně magických přežitků kultu přírody (rituální význam ohně, 

vody, rostlin), kult předků; svůj význam neztratila ani démonologie a rituální předměty 

ochraňující před zlými silami, zvláště populární je „ profylaktika proti uhranutí”. Jako příklad 

uhranutí lze uvést třeba „zlý pohled“, proti němuž konkrétně nevěstu chrání závoj, do něhož 

je zahalena tak, aby k ní pohled, ale ani jiné zlé síly nemohly proniknout a také tumary – 

                                                 
75 Ševcova, A. A., Kazachskij tradicionnyj svadebnyj kostjum (XIX – načalo XX věka), in: Sredneaziatský 

etnografičeskij sbornik, Moskva, 2006, s. 38. 
76 M.Mauss, Essej o daru. Praha, 1999. 
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amulety, chránící nositelku. Pro tuto profylaktiku se používaly různé ochranné amulety. 

Islámský rituál při tom zabírá druhořadé místo77. Jedním z nejrozšířenějších amuletů, který je 

možno potkat i dnes, je tzv. tumar. Kazaši říkají, že tento amulet se musí dávat i pod polštář, 

aby působil i v noci. Vyráběly se z rozličných materiálu: kůže, plsti, látky, kovů. Tumar má 

různé geometrické tvary – například jsou tumary 

obdélníkové, čtvercové, nejrozšířenější jsou 

trojúhelníkové, kulaté, cylindrické, ve tvaru 

hranolu. Formě tumarů je přikládán sakrální smysl, 

například každá forma nesla s sebou různé 

představy spojené se symbolikou kosmu. Kruh 

příkladně symbolizoval nebeská tělesa – slunce 

nebo měsíc, čtverec zase symbolizoval zemi, protože 

země má čtyři světové strany. Nevíce rozšířený 

tvar tumaru – trojúhelník představuje klasickou 

formu, jeden z nejzáhadnějších symbolů v 

historii lidstva. Ten byl u Kazachů spojen s magií, 

ochraňující před uhranutím. Je uváděn pěkný 

příklad, kdy trojúhelník byl představován beraní 

lopatkou jako symbol ochraňující záda. Beraní 

lopatka trojúhelníkového tvaru byla rovněž tradičním 

atributem věštce. U mnohých národů je s 

trojúhelníkem spojována idea tvůrčí božské síly. 

Trojúhelník obrácený vrcholem nahoru byl 

spojován s aktivním mužským principem. Když 

byl vrchol trojúhelníku obrácen dolů, znamenalo to 

pasivní ženský princip. Pozdější tumary ve tvaru 

osmiúhelníku byly již spojené s islámskými 

představami. Oktagon je pradávný symbol, jeho variace - osmicípá hvězda je spojena s ideou 

plodnosti a stvoření. V kultuře islámu se stala grafickým zobrazením slova allah, čili 

vyjádření všudypřítomnosti i ochranitelské funkce božstva. Jednalo se o ozdobu pouze pro 

muže, tumar ve tvaru osmiúhelníku byl současně i pouzdrem na miniaturní korán. Tím, že se 

                                                 
77 Lobačeva, N. P.,Različnyje obrjadovyje kompleksy v svadebnom ceremoniale narodov Srednej Azii i 

Kazachstana, in: Domusulmanskijej verovanija i obrjady v Srednej Azii, Moskva, 1975, s. 302. 

Obr.28 Tumar 
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začal do tumarů vkládat miniaturní korán, je naznačeno, že nositel věřil v ochranu 

poskytovanou svatým písmem.  

Ornamenty na tumarech byly rovněž symbolické, šlo o symboly ochranitelské – 

ochraňoval před uhranutím, nemocí, od všeho zlého. O síle víry v tumar svědčí i to, že jej 

nechávali nosit i zvířata. Časté bylo vyobrazení beraních rohů, protože beran u kočovníků je 

totemickým zvířetem. Mezi ornamenty zobrazovanými na tumaru byly i rostliny, zde už se 

projevuje vliv islámu, protože vyobrazení lidí a zvířat bylo zakázáno – proto třeba jen beraní 

rohy. Před islamizací byly tumary pouzdrem pro nejrůznější předměty, ale vždy šlo o funkci 

ochrany.           

 Tumary u Kazachů, podle toho, na jakém místě jsou nošeny, se rozdělují na tumary 

čelní, ty se připojují k pokrývce hlavy. Dále náhrudní trojúhelníkové formy - tumorša, ve 

tvaru cylindrickém – bojtumar, a podpažní - qoltyqša. Vyráběly se jako pouzdra, do kterých 

se vkládaly předměty, kterým se přisuzovali magické vlastnosti: chomáček ovčí vlny, peří 

výra, mušlička aj.         

 Například v ceremoniálu urun baru, urun kelu se dodržoval obyčej “útěku nevěsty do 

jiného aulu”, kde se konaly soutěže ve zpěvu mezi dívkami a mládenci. Vedl se předstíraný 

souboj o nevěstu - tartys mezi obyvateli jejího aulu a družinou ženicha, kteří hájili zájmy 

ženicha. Tento předstíraný souboj končil tím, že nevěstu na plstěném koberci košma odnášeli 

do jurty jejího otce a posadili za závěs, kam přivedli i ženicha. Konal se obřad seznámení 

ženicha s rodinným krbem v domě nevěsty. Tento obřad je praktikován pro uctívání předků 

domácnosti78. Vzhledem k vnitřnímu uspořádání jurty, kde vlastně nebylo žádné zjevné 

dělení, můžeme předpokládat, že závěs jako takový sloužil k ochraně nevěsty. Nevěsta se 

nachází v období pomezí, mění se její status, ale ještě není dovršen a proto je zranitelná. 

Závěs může sloužit i jako určitá prostorová hranice, je tu pomyslným prahem. Ale je to pouhá 

interpretace, která mne napadá. Domnívám se, že závěs jako práh je symbolem i v islámu.  

S kultem předků je spojena celá řada obyčejů souvisejících například s odchodem 

nevěsty z rodného domu a jejím připojením k domácnosti muže. Sem patří například obřad, 

při němž ženich lije do ohně rozpálené máslo nebo tuk otka maj kuju - slouží k uctívání 

předků aruach. Protože u ohniště v domě otce nevěsty byl tento obřad prováděn ženichem a v 

domě otce ženicha – nevěstou, můžeme předpokládat, že tyto úkony byly prováděny s cílem 

přiblížit ženicha k rodu nevěsty a nevěstu k rodu ženicha. Kult předků – zárodek patriarchální 

                                                 
78Lobačeva N.P., Različnyje obriadovyje kompleksy v svadebnom ceremoniale narodov Srednej Azii i 
Kazachstana, in: Domusulmanskije verovanija i obriady v Srednej Azii, Moskva, 1975, s. 315. 
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rodové společnosti.79 Ženich (nevěsta) byl při této činnosti obsypáván obřadními sušenkami, 

sušeným ovocem, ořechy - jde o magii plodnosti a dostatku. Podle J. G. Kagarova, jehož 

uvádí ve své knize N. A. Kisljakov,80 takové obsypávání představuje magický akt plodnosti. 

Ve všech svatebních obřadech je obyčej obsypávání podle N. F. Sumcova, rovněž uváděný N. 

A. Kisljakovym, spojen s kosmogonickými představami, symbolizujícími dešťovou vláhu 

padající z nebes. Význam těchto obřadů spočívá v tom, aby obsypávaní byli bohatí, zdraví, 

veselí, aby měli hodně dětí a rovněž byli ochraňováni ode všeho zlého.   

 V době první oficiální návštěvy ženicha nevěsty i v době svatební hostiny (toja), jak v 

aule ženicha tak i v aule nevěsty, se musela látka roztrhat na kousky (žyrtys) a rozdávala se 

hostům. Tento kus látky podle magických představ přinášel štěstí lidem, kteří si ho 

ponechávají jako relikvie. Pro tyto účely se někdy používaly až stovky metrů látky. Ale 

geneze tohoto zvyku se mi nepodařilo v literatuře najit. (Látka často byla součástí daru a 

darovat látku nepřestávají ani dnes. V podstatě to může byt jakákoli látka, ale důraz se kladl 

na hodnotu a někdy i na množství, jako v popisovaném případě. Vzhledem k nomádskému 

způsobu života Kazaši se skoro nezabývali výrobou látek a drahé látky jako např. brokát či 

hedvábí byly předmětem výměny/obchodování. Takže při darovaní látka (její hodnota a 

množství) byla ukazatelem sociálního statusu). Také pro štěstí  při muslimském obřadu neke, 

někdy do číše s vodou, z níž  se odpíjela voda napřed mullou (duchovním, který tento obřad 

vykonával) pak ženichem a nevěstou a ostatními příbuznými, se dávaly prsteny, mince, které 

patřily nevěstě. Tyčinka od ženicha, imitující šíp, se bílým šátečkem přivazovala k číši. V 

tomto případě tyčinka se může jevit i jako falický symbol. Někdy se na tyčinku imitující šíp 

přivazoval chomáček z hřívy koně a také pentle z úboru nevěsty. Což je příklad synkretismu, 

propojení prastarých symbolických rituálů s islámskou vrstvou. Také se jedná o připomenutí 

kultu koně. Po skončení obřadu si tyto věci novomanželé schovávali pro štěstí.81 Prsteny a 

mince se pak později často používaly při obřadovém koupaní novorozeněte, kterého se 

zúčastňovaly jen ženy, které již samy měly děti.      

 Nástrojem ochranné magie je nošení závoje, pokrývek hlavy a to proto, že hlava je 

zranitelná a musí tudíž být při takto významném rituálu dobře chráněna. Toto se projevovalo i 

v různých částech oblečení – svatební šat se všemi ozdobami měl funkci nejen jako oblečení, 

ale měl zároveň novomanžele identifikovat i ochraňovat před zlými silami a zaručit jim 

šťastný život, hodně potomků a podobně. Proto také zhotovení a zdobení různých detailů na 
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 53 

svatebním oblečení bylo svěřováno hlavně těm, o nichž se vědělo, že žijí ve šťastném 

manželství a mají hodně dětí. Stejná hlediska se snažili uplatňovat i při zvaní svatebních 

hostů. Mnohdy na svatební hostiny vůbec nezvali bezdětnou ženu, aby nevěsta a ženich při 

tak významné události nepřišli s ni do kontaktu a vyvarovali se v budoucnu bezdětnosti. 

(Patriarchální kultury mají představu, že neplodnost musí byt zaviněna pouze ženou, proto 

bezdětný muž při obřadech nevadil.) V této souvislosti si dovolím připomenout jiný svatební 

obřad, při němž se na prahu jurty uložila v roli „nebožky“ stará žena, aby zabránila vstupu do 

jurty. I pro tuto stařenu platilo, že čím víc dětí měla a čím starší byla, tím byla vhodnější 

„nebožkou“. Opět tento rituál mimo jiné symbolicky svědčí o změně statusu mladé dívky. 

Tím, že se loučí se svým „starým“ světem dětství a mládí, proto na prahu “mrtvá“ žena  

a skrze výkupné, které dostane „nebožka“, dívka přejde do jiného světa dospělé ženy. Je to 

příklad rituálu odluky, o kterém se zmiňuje A. v. Gennep.82    

 Ochrannou funkci měly i amulety, zejména proti uhranutí. Například saukele a borik u 

žen se často zdobily peřím výra, to se jmenuje uki. Ve Střední Asii a Kazachstánu některým 

ptákům jako např. bažantům, výrům a jiným se přisuzovala zvláštní sakrální síla. Proto se 

zdobení peřím pokládalo za ochranu od zlých sil.83 Ale používaly se i drápy ptáků, zejména 

výrů. Zasazované do šperků sloužily za ozdobu, ale zároveň ochraňovaly (výr je dravec).  

A nosily se jako samostatný a ochranný šperk na šatech, pokrývkách hlavy a tumarů. 

 Sakrální zvláštnosti astrálních symbolů slunce, měsíce a hvězd nacházejí své místo ve 

špercích nevěsty. Věří se v jejich očistnou, oplodňující sílu a proto dodnes je velmi rozšířené 

nošení náušnic ve formě půlměsíce. Možná je ale i interpretace islámská – symbol půlměsíce. 

V ornamentálních motivech stříbrných předmětů se také nacházejí vyobrazení slunce, měsíce 

a hvězd. K astrálním kultům se vztahuje uctívání perel a perleti. Náhrdelníky a knoflíky z 

perleti patřily k ochranným amuletům. Perla v náušnicích a náhrdelnících se spojovala se 

světlem měsíce, což podle tradiční představy mělo zabezpečit blahobyt tomu, kdo je nosí. 

 Ochrannou magií disponovaly rovněž prsteny a kameny. Věřilo se, že pokrmy 

připravované ženou, která neměla na ruce ani jediný prsten, byly jídlem „nečistým“.  

 Mezi nejvíce oblíbené kameny patřily nejen u Kazachů, ale u všech národů Střední 

Asie a Kazachstánu serdolik, tyrkys a koral.84      

 Serdolik je jeden z nejoblíbenějších kamenů, používaný ve špercích. Věří se, že tento 

kámen pomáhá zachovat manželskému páru štěstí a věrnost. Zároveň chrání nositele od 
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uhranutí a zlých sil. Jelikož pro některé lidi kámen byl drahý, zaměňoval se sklem 

červenohnědé barvy podobné serdoliku. Serdolik byl oblíbeným kamenem proroka 

Mohameda85, což sloužilo k jeho používaní nejen ve špercích, ale i v amuletech. Nutno dodat, 

že s tímto kamenem je spojováno i hodně legend. Věří se, že tento „sluneční“ kámen přináší  

i dlouhé roky života nositelům, starším lidem přinese dobré zdraví a dobrého ducha.  

 S tyrkysem je spojeno hodně pověrečných interpretací. Tyrkys je symbolem čistoty  

a cudnosti. Tento kámen přináší radost a dobrou náladu. Dívky a ženy musí nosit tyrkys, aby 

přilákaly lásku muže, mladého člověka. Proto se nejvíce používá při zhotovování klenotů.  

A nejvíc se vyskytuje ve špercích Uzbeků a Tádžiků. Kazaši, Turkmeni a Karakalpakové 

převážné nosí serdolik. Je to kámen zdraví. Co se týče korálů, existuje názor, že jeho nošení  

u žen zaručuje četné potomky, proto se hojně používá při zdobení svatebního oblečení. Korál 

také chrání proti zásahu bleskem a proti uhranutí. Mnozí Kazaši dodnes věří, že mohou 

podlehnout uhranutí a proto amulety i úkony proti uhranutí nepozbyly platnosti ani v dnešní 

době.           

 Důležitou roli hrála barva oblečení.86 Obvykle v oděvu nevěsty a ženicha převládaly 

teplé odstíny – červená, terakotová, oranžová a žlutá. V červeném byla i ženská svatební 

pokrývka hlavy saukele a také želek, přehoz. V červeném šapanu jel za nevěstou i ženich. 

Červené kameny ve špercích se počítaly jako štěstí přinášející.    

 Červená barva – qyzyl – to je barva krve, síly, štěstí (t.j qut), vášně, plodnosti, zralosti, 

lásky, ohně, slunce. Tato barva se ztotožňuje s mytologickým obrazem rohů berana - samce, 

tj. qošar. Používá se pro vyobrazení ornamentu qošar myjuz (beraní rohy) a také 

ornamentálních motivů paroží (ve výšivkách kamizol, na kobercích aj.).    

 Bílá barva – aq – to je barva čistoty, svátosti, symbol moci, bohatství. Svatební jurta 

otau je rovněž bílé barvy a také jurta pro vzácné hosty je bílá. Tato barva byla ztotožňována  

s dětstvím, mládím, ale také se stářím, moudrostí starců s bílou bradou – aksakalů.  

 Barva zlatá – altyn, stříbrná – kumis – jsou barvy štěstí a bohatství značící vznešenost, 

nadpozemský původ.           

 Barva zelená – žasyl – spojovaná s mládím, jarem. Používala se nejčastěji ve 

výšivkách listů, lodyh.          

 Barva modrá – kok a zejména barva černá – qara se ve svatebním oblečení skoro 

nepoužívaly. Černá byla považována za barvu nešťastnou, asociovala nedostatek. Postavy 
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pohádek, v jejichž jménech figurovala černá – qara se vyznačovaly špatnými vlastnostmi – 

zlí, závistiví, skoupí – příklady postav: Kacabaj, Kararchan. Termín qara ve folklorních 

toponymech a hydronymech často rovněž poukazoval na nebezpečí, které se v těchto 

oblastech vyskytuje – např. vědma – žalmaus kempr. Jeden z názvů pro nevěrnou ženu je 

karabět, což znamená kara – černý a bět - tváře. Tento název vyplýval z toho, že nevěrnici 

trestali začerněním tváře sazemi. Černá barva rovněž asociovala chudobu. Pozitivní termín  

v barvě kara popisoval ženskou krásu – vlasy, oči. Existuje i ženské jméno Karašaš – což 

znamená černé vlasy.         

 Jednou z typických charakteristik kazašské svatby je pojídání skopového masa. Beran 

je totiž hlavním předmětem rituálního aktu provozovaného při svatebním ceremoniálu, 

protože je nejdůležitější komoditou značící bohatství středoasijských kočovných pastevců. 

Ale zároveň beran byl jedním ze zvířat, jimž náležely sakrální schopnosti. 

 Odsud nejen pojídání různých častí berana (tostyk, baur) a používání jeho kultu  

i v ornamentech (beraní rohy), v ozdobách, kde se někdy používaly kosti berana. Přičemž 

existuje celá škála různého vyobrazení beraních rohů.87 Podle těchto vyobrazení na kobercích, 

které mladá žena ručně tkala, mohli příbuzní nevěsty poznat jak se jí daří. Mnohdy to sloužilo 

jakýmsi skrytým dopisováním pro spojení s příbuznými, které nevěsta po dobu jednoho roku 

nemohla vidět. Kosti berana se používají v národní hře asyq. Určité kosti berana se používaly 

k věštění.            

 Jeden z obřadů – házení okousané beraní kosti přes otvor, jímž z jurty odchází kouř, se 

nazývá mujun tastar, koná se už v jurtě novomanželů a je používán jako magický prostředek 

upevňující příbuzenský svazek dvou rodů a také jako stimulátor plodnosti a záruka dostatku.  

Při různých sekvencích svatebního ceremoniálu se provádí množství úkonů spojených 

s magií plodnosti, ochrany. Například při obřadu saukele kigyzu, nevěsta jakoby „umírá“. Je 

to loučení se světem jejího dětství, mládí. Opouští tento svět. Je pro ni „starý“. Pokrývají ji 

závojem, chránícím od „zlých“ očí, jak říkají místní, a od zlých sil. Pak při obřadu betašar 

nevěstě odhalují tvář a tímto symbolicky se vrací do světa „nového“. Je to jakoby 

znovuzrození, ale už do jiného světa, kde ona má již nový status a role.  

 Rituální pojídání masa také nepozbylo platnosti. Dodnes má podávání určitých částí 

berana svou symboliku. Při námluvách svatové dostávají část, která obsahuje nejvíc masa, 

tzv. žanbas. Je to vlastně kýta. Svatové také dostávají speciální jídlo připravené z jater. Játra, 

kazašský bauyr, znamená také bratr. Tím se symbolicky jakoby ukazovalo na příbuznost obou 
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stran. Nejstarší a nejváženější host dostává uvařenou beraní hlavu bas, která se podává na 

zvláštním talíři bastabaq. Před podáváním na stůl na přední části hlavy se dělá řez křížem, 

což je solární znak. Hlava a rukojeť nože se obracejí k hostu. Tímto symbolizují, že zvíře bylo 

zabito na jejich počest a on jako hlava družiny dostává také hlavu. Host odřezává pravé ucho 

na podávané beraní hlavě a podává je buď dětem hostitelů nebo nejmladším účastníkům 

hostiny. Toto gesto označuje: ať blahobyt tohoto domu zůstává pod jeho střechou; ať jsou 

mladí vnímaví k radám starších. Je to proto, že u Kazachů se dobytek značkuje na pravém 

uchu a s dobytkem býval spojován v minulosti blahobyt rodiny a ušima také slyšíme rady  

a přání. Všichni účastníci jsou si vědomi symbolických znaků a přijímají kousky masa od 

váženého člověka s úctou. Například, podávaný kousek masa z čelní části znamená „buď 

první“; oko znamená, že v podávané osobě se vidí opora, maso ze zátylku symbolizuje, že 

osobě, jíž je podáváno, se přeje bohatýrská síla; hrtan – aby dotyčný měl vyjadřovací 

schopnosti; patro – aby byl výřečný a moudrý atd. Při podávání obvykle host verbalizuje své 

přání. Existují speciální talíře pro různé příležitosti a hosty. Po ukončení hostiny svatové na 

tabaq pokládají peníze. Tento rituál má název qos-tabaq. Ženich dostává tos. Je to speciálně 

pro něj připravená beraní hruď, podávaná na speciálním talíři kju-tabaq, kterou on musí sám 

nebo s pomocí příbuzných či kamarádů zcela zbavit masa úplně. Potom na talíř také pokládá 

peníze. Dívce se nikdy nenabízí loketní kost, aby nezůstala neprovdána. V kazaštině to 

znamení qara sujek, což znamená stará kost. 

S magií souvisí nejen symbolika barev, materiálů a tvarů, například bílá jurta, bílé 

pokrývky hlavy, bílé nápoje, které jsou podávány ženichu matkou nevěsty při obřadu urun 

baru, urun kelu, ale i magie čísel. Magií čísel se v této práci podrobněji zabývat nebudu, ale 

odkazuji na práci R. R. Rachymova,88 který se magií čísel zabývá. Nicméně chtěla bych se 

zmínit o rituálním čísle 9, kazašský tohyz. Tak například kalym se často vyplácel v devíti 

kusech dohodnutého dobytka, krav, kobyl či velbloudů. Při různém vykupování, které 

doprovázelo slavnost uzatu toj ženich mohl použít jako výkupné 9 druhů jídel a 9 mís 

nějakého pokrmů. Při platbách kalymu a různých pokutách ajypu je v této práci často 

zmiňována „devítka“ - v tomto případě šlo o jednotku - např. devět kusů dobytka, devět druhů 

jídel. Národopisná encyklopedie uvádí, že číslo devět je číslo trojí dokonalosti ve smyslu síly. 

Počet třikrát tři je požadován při veškerém  zaklínání, čarování a vyvolávání duchů, tedy jde  

o trojitý význam čísla tři. Také se často setkáváme s číslem „sedm“- například při vyplácení 

kalymu, kdy u stanovení počtu kusů dobytka figurovalo číslo sedm - např. 17, 27,37 atd. Číslo 
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sedm je považováno za číslo šťastné, národopisná encyklopedie uvádí, že v kulturách 

semitských je číslo sedm číslem posvátným, odpovídá i sedmi planetám, tedy vesmíru, celku, 

úplnosti, dokonalosti.89 

Zajímavá představa se váže k svatu, tzv. žaušy, který poprvé jel k otci nevěsty, aby 

naznačil  zájem o jeho dceru ze strany ženicha. Aby jeho cesta byla úspěšná, na jedné noze 

nezasouval nohavici kalhot do holínky. Pokud žaušy dostával souhlas otce dívky, tak byl jím 

pohoštěn a bylo učiněno pozvání družiny svatů qudalar, která měla přijet na oficiální 

námluvy k otci nevěsty v jeden ze „šťastných“ dnů, například ve středu, čtvrtek.90 Také 

nevěsta opouštěla aul v jeden „ze šťastných“ dnů v týdnu, hlavně to nesmělo být v úterý  

a pátek, dny, které byly považovány za nešťastné pro započetí cesty. 

Magie kruhu coby symbolu dokonalosti – kruhový je otvor jurty odvádějící kouř, 

kruhový je tabaq – jednak coby plato pro podávání rituálního pokrmu, jednak v ornamentech 

aplikovaných na oblečení.  

Popsané tradiční představy a magické úkony, jak uvidíme v závěru této práce, 

přetrvávají do dnešní doby a jsou hojně praktikovány i v současnosti. 

V rodinné svatební obřadnosti je zvláštní téma týkající se zákazů a tabuizace. Nejdéle 

platil zákaz vyslovit jméno zemřelých příbuzných manžela. Zákazy styků a vyslovování jmen 

byly vždy mezi ženou a staršími mužskými, někdy i ženskými příbuznými manžela. Co se 

týká mladších mužských příbuzných manžela, tam zákazy téměř nebyly. V celé Střední Asii a 

v Kazachstánu je rozšířena tabuizace týkající se pojmenování nastávajícího tchána nevěstou. 

K tomu přistupuje i to, že žena by svého tchána neměla vidět. Další zajímavá tabuizace je, že 

budoucí manželé se také navzájem nesmějí vidět. Zvláštním se jeví to, že tento zákaz začíná 

platit v momentě, kdy začínají oficiální námluvy. Zvláštní je to proto, že u Kazachů jinak 

existuje relativní volnost ve styku mládeže. Tomuto tématu je věnována kapitola u N. A. 

Kisljakova.91 Také je zajímavé, že muž a žena si nemohli říkat jménem, doposud se to 

projevuje u starších manželských párů. Moji vlastní rodiče, kterým je 71 let, zřídka používají 

svá jména při oslovování. Oslovují se navzájem většinou jako „otec“ a „matka“. Dále byl 

velice rozšířený obyčej používat namísto vlastních jmen příbuzných ze strany manžela 

odpovídající příbuzenskou terminologii. Téměř všichni příbuzní, jak ze strany ženy, tak ze 
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90 Kisljakov, N. A., Očerki po istorii semji i braka u narodov Srednej Azii i Kazachstana. Moskva, 1969, s. 100. 
91 Tamtéž, s. 170. 
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strany muže, mají své pojmenování. N. A. Kisljakov92 uvádí jako příklad, že Altynsarin se 

zmiňuje o Kazaších, kdy mladá žena nesměla nazývat vlastními jmény mužské ani ženské 

příbuzné svého manžela a dávala jim druhé jméno opisem vyjadřující jejich jméno skutečné. 

O tom také píše V. V. Radlov.93 Například, pokud jméno staršího příbuzného je Qasqyr Baj, 

(v překladu pan Vlk), mladá žena ho může nazývat Ululama (vyjící). Jestliže se jmenuje Qojši 

(ovčák), ovce se bude jmenovat mangrama  (bečící). V této souvislosti uvádí se následující 

anekdota: „Jeden Kazach měl pět synů, jejichž jména v překladu znamenala jezero, rákos, vlk, 

ovce, nůž. Snacha šla pro vodu a uviděla, že za jezerem, vedle rákosí vlk žere berana. Přiběhla 

do aulu a zakřičela: „Honem, na druhé straně třpytivého na této straně ševelícího vyjící žere 

bečícího, přineste řezacího.“94  

Domnívám se, že mladá žena pocházející z jiného rodu, nebyla začleněná do rodu 

manžela a právě proto pro ni tyto zákazy platily. Začleněna bude až po narození prvního 

dítěte. Podobnou interpretací posloužil i A. v. Gennep,95 který říká doslova: „…že pouta 

spojující mladíka nebo dívku s dřívějším prostředím (věkovým, daného pohlaví, příbuzenským, 

kmenovým) považuji za tak silná, že je třeba přerušovat je na několikrát – proto ony 

opakované útěky…, vyplácení věna nebo výkupného po částech a opakování rituálu. Někdy 

naopak neprobíhá naráz přijetí do nového prostředí (rodiny, společenské třídy vdaných žen 

nebo ženatých mužů…); po delší či kratší dobu je nový příchozí vetřelcem, zejména vůči užší 

rodině. Právě tím vysvětluji tabu týkající se tchána nebo tchyně ve vztahu k zeťovi, či snaše a 

neurčité postavení ženy dokud nepřijde do jiného stavu nebo neporodí syna.“ 

Současná svatba  

V současnosti na přípravu svateb již existují různé agentury, které pomáhají při 

přípravě a organizaci svateb. Nabízejí výpomoc s výběrem oblečení, restauračního zařízení 

pro svatební hostinu, svatebním fotografováním, květinové výzdoby, výběrem tamady, 

svatební kolony s širokou nabídkou aut, také doporučují svatební cesty atd. Ale jejich služeb 

využívají většinou obyvatelé měst. Na venkově se spíš drží tradic.    

 Zatímco dříve se konání svatebního obřadu oznamovala ústně (roli toho, kdo o konání 

svatebního obřadu informoval všechny zvané a zúčastněné zastával žaušy), v současnosti ke 

svatebnímu rituálu patři psaná, eventuálně tištěná svatební oznámení. Za posledních dvacet 
                                                 
92 Kisljakov, N. A., Očerki po istorii semji i braka u narodov Srednej Azii i Kazachstana. Moskva, 1969, s. 182. 
93 Radlov, V. V., Tjurskije stepnyje kočevniky. Astana, 2007, s. 114. 
94 Toto je překlad z N. A. Kisljakova (viz pozn.92), ale je podobně znějící anekdota i u V. V. Radlova (viz pozn. 

93). 
95 Gennep, A., Přechodové rituály. Praha, 1996, s. 121. 
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třicet let se forma a vzhled svatebních oznámení příliš nezměnily. Před dvaceti třiceti lety byl 

text a fotografie snoubenců na oznámení umístěných černobílé, v poslední době je obojí 

barevné. Výrazně se nezměnila ani výzdoba ani text svatebního oznámení. Nesvědčí to ovšem 

o tom, že by tvůrci svatebních oznámení neměli dostatek invence, daleko spíš ale o tom, že 

celý svatební obřad s předsvatebními ceremoniály je stále ještě silně ovlivněn tradicí a 

oznámením se věnuje jen málo pozornosti. Více se dbá na průběh a nákladnost samotného 

svatebního obřadu. V České republice snoubenci přikládají svatebnímu oznámení velký 

význam – dbá se na to, na jakém papíru bude oznámení vytištěno, jaké bude znění textu, jaký 

bude design, celkový vzhled, grafická úprava, rozvržení textu. Pečlivě se vybírá i obálka, do 

které se oznámení vkládá. Oproti takto vyvedeným oznámením jsou ta, v dnešní době užívaná 

v Kazachstánu velice jednoduchá, například se mnohdy ani nevkládají do speciálních obálek. 

Tento rozdíl spočívá v samotném průběhu předsvatebního a svatebního ceremoniálu. Nutno 

dodat, že samotný cyklus a průběh svatebního obřadu se dost liší, protože v současnosti 

v Kazachstánu probíhá obřad námluv, zásnub, pak následuje tzv. hostina v domě nevěsty, 

potom další den probíhá podobná svatební hostina v domě ženicha. Celkový svatební rituál se 

podobá tradičnímu, kterému jsem se věnovala v první části této práce. Síla tradice je tady 

mnohem větší a nový prvek – tištěné oznámení – má jen marginální roli.  

Protože text uváděný na kazašském svatebním oznámení, se značně liší od textů na 

oznámeních českých, uvádím oba kazašské texty v příloze, jeden ze současnosti a jeden 

z roku 1984. Není bez zajímavosti, že obsah obou textů na svatebních oznámeních je 

identický a zní takto: „Vážený … následuje jméno/jména zvaného/zvaných osob… zveme na 

naši svatební  hostinu. Budete svědky radostné události nás mladých, budou se zpívat krásné 

písně, bude se tančit, budete se podílet na velkolepém svatebním veselí.“  

Dále je na oznámení uvedeno datum a místo konání svatebního obřadu. Na oznámeních z let 

sedmdesátých je minimálně výzdoby, provedení je černobílé, pozvánka není vždy veršovaná, 

není zde uvedeno ani datum ani hodina začátku obřadu – z toho soudíme, že se jedná o 

pozvání jednak pro ty nejbližší, kteří už všechno vědí, a dále se ví i to, že jsou to oznámení, 

která byla používána na venkově. Tato tištěná oznámení se dají rozlišit na oznámení a na 

pozvánky. Podle toho, jakou informaci poskytují. Pokud se v textu uvádí datum, čas a místo 

svatební hostiny, tak to můžeme brát jako pozvánku. Pokud se v textu vyskytuje jen sdělení o 

konané události, lze to považovat za oznámení. Adresát je informován o sňatku, ale 

podrobnosti mu nejsou sděleny, protože je to zbytečné, zná je z jiného zdroje, místní 

komunita je malá. Automaticky se počítá s tím, že oslovený se svatby zúčastní. Další 
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zajímavostí kazašských svatebních oznámení je to, že snoubenci, jejichž fotografie se na 

oznámeních nacházejí, často nejsou oblečeni do svátečních šatů, jsou jen v obyčejném, 

každodenním ustrojení, ženich například v košili u krku rozepjaté, bez kravaty. O všech 

svatebních oznámeních ovšem platí, že jsou na něm vždycky zobrazeni oba snoubenci (nebo 

jen dívka, pokud se jedná o pozvání/oznámení na uzatu toj - loučení dívky s domovem) – není 

to tedy jen zobrazení dvou prstenů, dvou holoubků – tedy ten pohlednicový styl, ačkoli i tady 

je to symbolika, byť někdy hodně kýčovitá. Jde spíš o to, že v Čechách je obvyklá jistá 

zdrženlivost v inzerování své podobizny, takže se volí neutrální symbolika, nebo v posledních 

letech třeba kreslená karikatura snoubenců. Je tak zakládána nová tradice. Na vyhotovení 

svatebních oznámení jsou v Kazachstánu ještě stále specializované fotografické ateliéry, které 

v České republice se už téměř nevyskytují, protože ateliérová fotografie už patří minulosti. 

Nová svatební oznámení jsou barevná a i jejich formát se trochu zvětšil. Skoro se nemění 

motivy – vždy jsou na oznámení ptáci, nejčastěji labutě, protože labuť je pták symbolizující 

čistotu a nerozlučnost obou partnerů. Rovněž se svatební oznámení neobjede bez květin, 

méně často na nich vidíme růže, nejčastější květinou jsou tulipány, které jsou v těchto 

oblastech volně rostoucí květinou, symbolizující příchod jara - tulipány se na jaře objevují 

jako první. Symboly tu nejsou zastoupeny jenom květinami, symbolickou roli tu hraje i jejich 

barva. Na svatební oznámení existují hotové šablony, do nichž se v podstatě dosazují jen 

fotografie snoubenců.  

Cílem mé práce není sice porovnávání svatebních obřadů konaných v Kazachstánu a 

v České republice, ale je to zajímavé srovnání: české svatební oznámení, (kde je důraz kladen 

na papír, grafické znázornění, tedy zpracování povíce tradiční, a to, co je tradiční, dává pocit 

jistoty a solidnosti) a kazašské svatební oznámení/pozvánka. 

Svatba jako taková je téměř univerzální jev ve všech kulturách. Já se snažím ve své 

práci tento jev ilustrovat příkladem kazašské svatby. Chtěla bych navázat na samotný svatební 

obřad, jak probíhá v současnosti, a to jak v urbánním, tak v rurálním prostředí.  
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Svatba v urbánním prostředí 

Informace o současné svatbě 

v kazašských městech jsem získala od 

pracovnice diplomatického sboru Republiky 

Kazachstán v České republice. Tato dáma 

mně popsala svatbu a vše co s tím souvisí 

z vlastní zkušenosti, jelikož vdávala dceru a 

vzhledem k širokému okruhu příbuzných se 

zúčastňuje svateb dosti často. Budu ji zde 

jmenovat jako informátorku. Je jí 54 let, 

pochází z Almaty, je představitelkou vyšší 

střední vrstvy, žijící ve městě. Poskytnuté 

informace se tedy týkají spíše svateb 

z městského prostředí, v průměrné rodině, 

ale v kostce jsou tyto obřady podobné i 

ceremoniálům na venkově. Na nákladech 

svatby participuje každý podle svých 

finančních možností, největší břemeno je pochopitelně na rodičích ženicha a nevěsty.

 Pokud jde o metodiku získávání informací, postupovala jsem zhruba takto. Řídila jsem 

se předepsanou technikou rozhovoru, šlo o rozhovor nestandardizovaný, jehož předností je, že 

tazatel není během rozhovoru vázán předem stanovenými pravidly a může adekvátně reagovat 

na situaci, kterou při přípravě rozhovoru nemohl předpokládat. Tento postup mi pomáhal při 

pokládání otevřených otázek. Informátorku jsem tak mohla „nasměrovat“ k uvádění detailů – 

například při její zmínce o svatebním pohoštění, oblečení, jsem se na základě svých dotazů 

dozvěděla o jednotlivých chodech jídla servírovaných na svatební tabuli. Je třeba ovšem 

počítat s určitým rizikem zkreslení při formulaci odpovědí informátora.  

Záznam rozhovoru byl proveden manuálně, aby se pokud možno vyloučila všechna 

úskalí z této formy záznamu vyplývající, podnikla jsem pečlivou přípravu, aby nebylo třeba 

klást velké množství doplňujících otázek. Rovněž se projevilo to, že informátorka byla velmi 

zběhlá ve společenském styku a na otázky reagovala spontánně. Získané informace 

interpretuji a snažím se o maximální objektivitu. Pokud jsem při interpretaci informací měla 

subjektivní dojmy nebo poznámky, snažila jsem se je nevkládat do úst informátorky, nýbrž je 

zpracovat na jiném místě této studie.  

Obr.29 Současná svatba:nevěsta a ženich  
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Zároveň se stejným způsobem snažím využít další zdroje, autopsii a informace, které 

mi poskytli další respondenti. 

 Z celého komplexu svatební obřadnosti tradiční svatby do současnosti se zdánlivě 

zachovalo jen málo. Nicméně se mnoho obyčejů a zvyků  transformovalo do jiné podoby a 

také se pozměnila jejich funkce. Například již není forma kalymu, ani žasau (věno), ale o 

materiální stránce se stále vedou jednání. Dodržuje se zpívání písní žar-žar, šašu 

(obsypávání), únos nevěsty. Stále se svatby konají se souhlasem rodičů a probíhají napřed u 

nevěsty, pak u ženicha. Na svatby je zváno hodně příbuzných a hostů. Počet svatebčanů se 

pohybuje od 90 do 500 lidí. Svatební hostinu organizuje tzv. tamada, který provádí celou 

hostinou a jsou tu nekonečné přípitky a proslovy, které právě tamada řídí. Stále probíhá 

výměna darů z obou rodin. 

 Informátorka mi popsala vzorovou svatbu syna. Syn sděluje rodičům své přání se 

oženit s určitou dívkou, kterou si vybral. Otec se začíná zajímat o rodinu nevěsty, o její 

sociální status. Jak řekla doslova informátorka: „Vnoučata jsou pokračovatelé rodu, proto je 

velmi důležité vědět vše o nevěstě a její rodině. Stále se dodržuje zákaz uzavírání manželství 

mezi příbuznými do 7. stupně.“ Když jsem se jí zeptala proč, informátorka odpověděla, že 

z tohoto svazku pak nebudou zdravé děti. (Je to hluboce zakořeněná myšlenka, že porušení 

tohoto zákazu nese za trest nemocné dítě. Na mnoha internetových stránkách se živě 

diskutuje, zda je to tak či ne.96)   

Po sběru informací rodiče chtějí budoucí partnerku svého syna vidět a scházejí se na 

neutrální půdě, například v restauraci či kavárně, kam syn přivede dívku, se kterou se chce 

oženit a představí ji svým rodičům. Toto se jmenuje qyz koru. Někdy rodiče chtějí poznat 

rodiče dívky a také je zvou na oběd či večeře do restaurace, ale toto setkání se uskuteční až po 

seznámení s dívkou. Budoucí snoubenci se pak společně se svými rodiči scházejí ještě jednou. 

Postupně rodiče zvou domů širší příbuzenstvo, přičemž referují o nevěstě a dohadují 

se o tom, kdo bude v čele družiny svatů quda a kdy půjdou na námluvy. V současnosti je to 

4 - 15 lidí, mezi nimi je jeden hlavní svat tzv. bas quda. V této družině mohou být nejen 

příbuzní, ale i vážení důležití lidé, aby jejich delegace nebyla odmítnuta. Když se dohodnou 

na termínu a sestavě družiny, oznamují to synovi, který to sděluje své dívce. Jako datum 

námluv se snaží vybírat pátek nebo sobotu. Od dívky potřebují vědět, kdo bude doma v den 

námluv a kolik lidí bude dohromady. Je to proto, aby strana ženicha neopomněla přinést 

každému dary. 

                                                 
96 http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=35:3619, http://forum.eurasica.ru/forum10.html. 
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Co se daruje při námluvách? Dary se skládají z několika složek. První složkou je tzv. 

ole-tiri, je to obvykle ovce. Oli-tiri je dar, kterým se vyjadřuje také úcta k zemřelým. 

V podmínkách města to může byt již částečně porcované maso nebo to může byt peněžitá 

hotovost, odpovídající ceně 1 ovce. Druhou složku tvoří takzvaný qaržyn, což je speciální 

kožená brašna, respektive jsou to brašny dvě, spojené mezi sebou, tedy sedlové brašny. Dříve 

se tyto brašny používaly na převoz věcí na velbloudech. Do nich se vkládá 1 nebo 2 lahve 

dobrého koňaku, 1 nebo 2 lahve šampaňského, vína. Do tašky se dává po 1 kg ořechů, 

rozinek, sušeného ovoce, sladkostí, sušenek. Po naplnění brašen se na povrch klade několik 

metrů drahé látky. Obvykle 3 až 5 metrů. Může to být hedvábí, barchet. Vůbec vše, čím se 

plní tyto tašky musí být co nejvyšší kvality, je to prestižní záležitost, je třeba ukázat, že strana 

ženicha nešetří na přípravach, a že jí velmi záleží na spříznění s rodinou dívky. Poté, co 

návštěva odejde, tento obsah qaržyn se dělí mezi příbuznými dívky. Osoba, která brašny 

otevře, většinou ženská příbuzná, si pro sebe vezme látku, ležící na povrchu.  

Co dostávají nevěsta a její rodiče? Dívka dostává vždy zlaté náušnice syrha (zajímavé, 

že nedostává prsten), matka obdrží dar, který se jmenuje sut aqu a je to šperk nebo celá sada 

ze zlata, otec je obdarován žahaly kiit oděvem s límcem, například kožichem, ale to může byt 

i oblek, kabát aj. Pokud žijí prarodiče, babička dívky dostává blezyk (náramek) a aq oramal 

(bílý šatek), dědeček dostává šapan (to je kabátec), pokud má nevěsta sestry a bratry, ti 

dostávají také hodnotné dary, odpovídající jejich věku a zájmu. Například informátorka 

uvedla, že její mladší syn, kterému tehdy bylo 10 let, obdržel počítač od příbuzných ženicha, 

když přišli na námluvy její dcery.  

Při tomto ceremoniálu bas quda neopomene chválit budoucího ženicha, jeho vlastnosti 

a dobrou povahu, výchovu atd. Čili snaží se dělat vše pro to, aby ho představil v tom 

nejlepším světle před příbuznými dívky. Proto je velmi důležité, aby to byl člověk, který 

může zaujmout lidi, veselé povahy, diplomatický, charismatický a schopný vést jednání.  

Úspěšná mise končí dohodnutím termínu svatby uzatu toje čili slavnosti loučení, která se koná 

v domě nevěsty. Obvykle probíhá za 2 - 3 měsíce ode dne námluv. Prarodiče žehnají 

snoubencům po dohodnutí termínu. A od tohoto dne mají oficiální status „ženicha“ a 

„nevěsty“. Dívka už může nosit náušnice, které obdržela od rodičů svého nastávajícího. 

V první pracovní den po námluvách jdou mladí na úřad, kde podávají žádost o uzavření 

sňatku. Podle zákona o rodině a sňatcích ze dne 17. 12. 1998 v Republice Kazachstán se 

uznávají jen úředně uzavřené sňatky, sňatky náboženské se podle zákonů sekularizovaného 

státu Kazachstán neuznávají, nelze ovšem vyloučit, že i tak náboženský svatební obřad 
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probíhá. Informace o něm však nemám. Lhůta na vyřízení žádosti na úřadě je podle zákona 

minimálně 1 měsíc, což je něco jako zkušební lhůta pro případ nějaké změny. Mezitím se 

konají přípravy ke svatbě v domě nevěsty. Ženich má platit oblečení nevěsty. Rodiče ženicha 

jí kupují šaty, boty, pokrývku hlavy, ale jen jeden komplet. Pokud v průběhu svatby se 

nevěsta převleká, obvykle další svatební oblečení hradí její rodina. Rodiče chtějí ukázat dceru 

v několika krásných šatech, botách atd. Ale mnohdy celé šatstvo nevěsty hradí strana ženicha. 

Toto převlékání nevěsty je zajímavé. Dnes a ve městě je to čistě prestižní záležitost, ale pokud 

se převléká nevěsta při starém tradičním (evropském) rituálu, je v tom magie, nevěsta je 

osoba vysoce ohrožená nečistými silami a s odložením šatu, je odstraněna i případná kletba, 

která na něm ulpěla.  

V den uzavření sňatku na úřadě, což se počítá za hlavní slavnost v současném 

svatebním ceremoniálu, se koná slavnost loučení nevěsty – uzatu toj. Někdy je to týden před 

registrací na úřadu, někdy je to měsíc předem, záleží na dohodě rodiny nevěsty a ženicha. Na 

tuto slavnost bývá zváno 50 - 500 lidí. Všichni jsou příbuzní nevěsty, její přátelé, rodinní 

přátelé. Ze strany ženicha je jen určitý omezený počet hostů, protože se jedná o loučení 

nevěsty a proto je více zúčastněných ze strany nevěsty. Na slavnosti mé informátorky bylo  

z ženichovy strany 20 lidí, včetně ženicha. Přibližně stejný počet hostů pak bude i ze strany 

nevěsty na slavnosti v domě budoucího manžela.  

Rodiče nevěsty pro ni připravují věno, tzv. žasau, které má byt připraveno před 

konáním uzatu toj. Žasau obsahuje skoro vše, co mladá hospodyně potřebuje v domácnosti. Je 

to nádobí, jídelní a čajové soupravy, soupravy jídelních příborů, elektrospotřebiče, nábytek do 

ložnice, komplety ložního prádla, minimálně 4 polštáře, 4 deky, prostíraní, povlečení. Vše 

v co nejvyšší kvalitě a z drahých materiálů, eventuálně renomovaných značek. Dále dostává 

oblečení, které musí byt úplně nové, a to jak svrchní tak i spodní prádlo, a to jsou kožichy, 

kabáty, kostýmy, šaty. Tato praxe je nesmírně zajímavá, protože se opět jedná o záležitost 

prestiže, ale v tradici to bylo (stejně jako věno v Evropě), prakticky všechno, co ta žena bude 

potřebovat až do konce života. Už se nepočítalo s tím, že se její šatník bude dál měnit. Tohle 

je formálně to samé, i když současná mladá žena pochopitelně bude dál svůj šatník 

obměňovat. Ale ono ji to stejně svazuje, má najednou relativně mnoho celkem luxusních šatů 

pro nejrůznější příležitosti, ale jsou pořízeny v jedné době a móda se tak rychle mění...Na toto 

věno stejně jako i na celou svatbu přispívají všichni příbuzní. Dohodnou se s rodiči nevěsty a 

buď věcí koupí sami anebo poskytnou peníze v hotovosti. 
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Hostina se koná v restauraci. Tam přivádějí nevěstu v tradičním oblečení a provádějí ji 

před hosty, kteří sedí u stolů. Někdo ze starších příbuzných mužů čte modlitbu bata, což je 

začátek toje. Průběh slavnosti pak vede tzv. tamada, něco jako svatební ceremoniář, kterého 

najímají, nebo je to někdo z příbuzných či přátel. Má seznám příbuzných a v průběhu toje 

dává jim prostor pro proslov a přípitky. Přípitky pronášejí i ženy. Nekonečné přípitky na 

zdraví, štěstí se prolínají s tanci, soutěžemi, zpěvem. Vše se má ale ukončit do půlnoci. 

Přibližně po 23. hodině se rozvine bílý úzký koberec asi 10 - 15 metrů dlouhý. U jednoho 

konce se postaví nevěsta, která z obou stran má kamarádky - vrstevnice a na druhém konci, 

blíž ke dveřím, stojí ženich. Nevěsta se přibližuje k ženichovi, každý její krok je obsypáván 

okvětními lístky růží, které házejí na koberec děti a mladší příbuzní. Starší příbuzný čte 

modlitbu aqbata. Tímto uzatu toj končí. Ženich odváží nevěstu, odváží se také žasau - věno. 

Někdy ho odváží druhý den ráno nebo ještě před začátkem slavnosti loučení. Najme se 

obrovské stěhovací auto, do něhož se celé věno naloží a odveze se k obydlí novomanželů, kde 

na něj už čekají příbuzní ženicha a hlasitě hodnotí dovezené věci. Zde se projeví v praxi to, že 

vše pro nevěstu musí být to nejlepší  - svým způsobem se tak předvádí prestiž rodiny nevěsty, 

jejich majetek. Proto k tomuto aktu nezbytně patří denní světlo, posuzován bývá i samotný 

stěhovací vůz. Vše se převáží do bydliště novomanželů, kteří buď budou žít společně s rodiči 

ženicha nebo mnohdy již mají svůj byt, který jim pořídili rodiče, obvykle jsou to rodiče 

ženicha. 

U ženicha je slavnost veselejšího rázu. Je to vítání nového člena do rodiny, rodu, což 

je třeba řádně oslavit. Podle slov mé informátorky má tato oslava ráz podobný slavnosti 

evropské. Nevěsta je zde oblečena do šatu,jejichž střih odpovídá střihu módním trendům, ale 

někdy má kroj národní. Pro ni přijíždí ženich s kamarády a příbuznými v drahých autech. 

Rodiče nevěsty mají připravené menší pohoštění. Ale než se ženich dostane ke své vyvolené, 

musí čelit překážkám. Jedná se o arqan tartu, kdy se před vchodem natahuje provaz, a ženich, 

aby ho nechali projít k nevěstě, musí platit výkupné. Pak v průběhu pohoštění, nevěsta se buď 

neobjeví nebo „uteče“, za což ženich zase musí platit. A pak teprve nasedají do aut. Je tu auto 

pro rodiče, pro mladé, příbuzné a kamarádky. Někdy celá kolona, kde nechybí drahé 

limuzíny, čítá více než 10 aut. Nejčastěji používají auta značky mercedes, BMW, přičemž se 

snaží dodržet v koloně auta stejné značky mimo té, ve které jedou nastávající. A také dodržují 

stejnou barvu - buď jsou všechna auta bílá nebo černá se stejnou výzdobou. Všechna jedou na 

úřad, kde se koná obřad, pak se někdy jede i do mešity, ale to není pravidlem. Většinou po 

obřadu na úřadu rodiče jedou do restaurace a mladí jezdí po městě a pokládají květiny, což je 

ruský, respektive „sovětský“ zvyk. Obvykle je to u památníku zemřelých ve druhé světové 
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válce, kde se také fotí. Informátorka mi sdělila, že v Almaty se květiny pokládají v parku 

Dvaceti osmi panfilovců (panfilovci byli vojáci vedení velitelem Panfilovem, padli za druhé 

světové války) u věčného ohně. Pak to může být i nějaké místo na náměstí atd. Přibližně  

v 17 - 18 hodin kolona přijíždí do restaurace, kde se koná hostina. Ze strany nevěsty je zhruba 

stejný počet hostů, jaký byl počet hostů ženicha na jejím loučení. Nevěstu vedou dvě starší 

ženy, manželky starších bratrů či jiného mužského příbuzného. A začíná obřad, který se 

jmenuje bet ašar - odhalování tváře nevěsty. U vchodu se zpívá píseň žar-žar. Jedná se o 

tradiční píseň, v níž nevěstu nabádají, aby nebyla smutná, neplakala, aby se jí nestýskalo po 

rodičích - hlavně po otci, protože teď má novou rodinu, namísto otce nastupuje teď tchán, pro 

ni nový tatínek, což je docela příznačné, paternalistické. Nevěsta se představuje příbuzným 

ženicha. Hudebník, který hraje na dombru,97 vyzývá nevěstu k pozdravení. Píseň, kterou 

zpívá, je improvizací, ve které hudebník chválí vlastnosti a krásu nevěsty. Píseň má tolik slok, 

kolik je příbuzných ženicha, každý z příbuzných je prakticky v této písni představován. 

Hudebník při tom poodhaluje s pomocí dombry nevěstin závoj. A nevěsta se uklání 

představenému. Představený příbuzný při tom pokládá do mísy peníze, což je tzv. korymdyk, 

jak již bylo výše zmíněno, je to poplatek za shlédnutí nevěsty. Má to i magický význam, aby 

nevěsta byla chráněna proti uhranutí. Tento poplatek, jak již bylo zmíněno v části věnované 

tradiční svatbě, je za první shlédnutí jako takové a má význam ochrany. Ať už se jedná o 

člověka nebo o věc. Mísa stojí na stole umístěném uprostřed místnosti. Částky mohou byt 

různé od 10 USD i výše. Po posledním představení (používám výraz představení úmyslně, 

protože jako skoro každá, tak i kazašská svatba je v podstatě divadelním představením), se 

závoj již odhalí úplně. Pak ženge přivedou nevěstu s odhalenou tváři k ženichu a začíná 

hostina. Průběh je obdobný jako při uzatu toj (slavnost loučení nevěsty), ale svatby u ženicha 

by měly být okázalejší a hodnotnější. Co se tyče zasedacího pořádku u stolu, ženich 

s nevěstou obvykle mají svoje vyhrazené místo spolu s družbou. Na čestném místě v popředí 

sedí rodiče obou nastávajících a další bližší příbuzní, ale také vážení, čestní hosté. Spolu sedí 

jak muži tak i ženy. Po uplynutí jednoho týdne, někdy měsíce, zvou rodiče ženicha na 

pohoštění rodiče nevěsty quda kutu, při tom se koná reciproční výměna darů ze strany 

nevěsty. Obdobně jsou obdarovávaní prarodiče, rodiče a příbuzní ženicha.  

Celková útrata jak ze strany rodiny nevěsty tak i ze strany ženicha je víceméně stejná. 

Ale přece se počítá, že rodina ženicha utratí o něco více, nežli rodina nevěsty. Pro představu, 

v současnosti jenom výdaje na svatební hostinu v restauraci jsou přibližně 3 000 USD – 

30 000 USD. Vše zaleží na materiálním stavu a zámožnosti rodin. Někdy se konají svatby 
                                                 
97 Hudební nástroj, s dlouhým krkem, který má pouze 2 struny. 



 67 

zejména v letním období v aulech na dvorech, pokud ženich nebo nevěsta je z venkova. V 

tomto případě jeden den je ve městě, pak se přijíždí do aulu, kde se prostírají stoly, ale i tam 

je to dosti často nákladná a okázalá událost. 

Svatební obřady v prostředí rurálním 

O svatbách v prostředí rurálním mám údaje a informace ze zúčastněných pozorování a 

z terénního výzkumu, který jsem prováděla v létě 2008 na území západního Kazachstánu, 

v Západokazachstánské oblasti, v obci Tasqala. Popíši průběh svatebního obřadu, celé svatby, 

tak jak jsem se s tím seznámila během svého terénního výzkumu. A také mi přispěly 

vzpomínky z dětství.          

 Svatební obřady se celkem neliší od prostředí urbánního, taktéž se konají nejdříve 

námluvy, kde se oznamuje záměr ženicha se ženit. Potom se seznamují rodiny nastávajících 

snoubenců, ale jelikož se nejčastěji jedná o příslušníky stejných obcí, aulů, nebo alespoň 

pocházejí z nejbližšího okolí, dá se předpokládat, že snoubenci i jejich rodiny se už znají, je to 

tedy zcela jiná situace než ve městě. Ve městě dosti často o sobě rodiny nevědí vůbec nic. 

Potenciální snoubenci si vybírají partnera sami. Přesto rodina může mít na volbu vliv. Jsou tu 

stále silné vazby mezi rodiči a dětmi, nicméně protože se oslabuje vazba ekonomická, nese to 

s sebou nejen svobodu výběru partnera, ale financování celého svatebního ceremoniálu může 

někdy přejít i na nastávající novomanžele. A to přesto, že tradice jsou v rurálním prostředí 

dodržovány daleko striktněji, dochází i zde k markantním změnám.    

 Když se konala svatba v sedmdesátých letech, přitahovaly tyto obřady velikou 

pozornost, dlužno připustit, že se tak mnohdy dělo i kvůli hojnosti vybraných pokrmů, 

očekávaného veselí, hudby a tance, zpěvu, což je součástí většiny svateb kdekoli ve světě. 

Zajímavé je právě přetrvávání tradičních obyčejů, což je, jak již je v této práci na jiném místě 

uvedeno, např. betašar, výměna darů, únos nevěsty za výkupné a jiné. Kupříkladu v době 

mého dětství v našem aulu obyčej zvaný betašar se nekonal. Průběh celého obřadu se 

převážně odbýval v ruském jazyce, ačkoli písně a některé proslovy byly v jazyce kazašském. 

Zajímavé je i to, že i oblečení svatebčanů se spíše podobalo oblečení evropskému – tedy 

například nevěsta byla oděna do dlouhých bílých šatů, nechyběly závoje, skoro nebyly během 

svatebního obřadu vidět národní kroje.      

 V srpnu 2008 v rámcích terénního výzkumu jsem se zúčastnila svatby, konající se 

v obci Tasqala, která se dá přirovnat k okresnímu městu. Obec čítá zhruba sedm tisíc 

obyvatel, leží v západním Kazachstánu, v kopcovité krajině, převážně se jedná o step. Způsob 

obživy obyvatel je různorodý, od zaměstnanců v okresních úřadech až po drobně hospodařící. 
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Snoubencům v době svatby bylo dvacet tři let, ženich pracoval jako referent kulturního domu, 

nevěsta byla učitelka v mateřské škole. Oba měli vysokoškolské vzdělání ukončené 

v krajském městě a pocházeli z nižší střední vrstvy. Obě rodiny jsou původem z obce Tasqala. 

Jednalo se o situaci téměř klasickou, tj. skoro celý komplex svatební obřadnosti se opakoval. 

Ačkoli se zúčastnění znali, konal se obřad qyz koru což je představení nevěsty, také se zve 

širší příbuzenstvo na námluvy a posílají se tzv. quda, domlouvá se termín návštěvy a krom 

toho probíhá obdarovávání stejně tak, jako v městském prostředí, e.g., ole-tírí, qoržyn, aj. 

Dívka vždycky dostává zlaté náušnice syrha, matka nevěsty sut aqu, otec vždycky žahala kiít. 

Obdarovávají se rovněž prarodiče, babička dostává blezyk a aq oramal a dědeček vždy obdrží 

šapan. Když se všichni dohodnou na termínu svatby, začínají přípravy k hostině, která se 

obvykle koná po jednom až třech měsících ode dne návštěvy v domě nevěsty. I v tomto 

prostředí, tj. na vesnici neboli aulu je nutno postupovat úřední cestou, podává se žádost o 

uzavření sňatku, ale hostina většinou bývá v tentýž den, i když není to pravidlem. V den, kdy 

na úřadě dochází k uzavření sňatku, což je považováno za hlavní slavnost při současném 

svatebním ceremoniálu, se koná slavnost loučení nevěsty zvaná uzatu toj.   

 Konkrétní svatební hostina v obci, jíž jsem se já zúčastnila, se konala v místní 

restauraci a trvala dva dny. První den to bylo právě loučení nevěsty, uzatu toj, kam bylo 

pozváno především širší příbuzenstvo nevěsty a její kamarádky, přátelé a vrstevníci. Ze strany 

ženicha tam byli jenom rodiče, protože tento obřad se týká jenom nevěsty, je to její loučení, 

Obr.30 Nevěsta a ženich v Tasqala Obr.31 Stůl pro snoubence 
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ona opouští „rodné hnízdo“. Já jsem se zúčastnila té části svatby, která byla u ženicha. Na 

druhý den, když už se jedná o slavnost patřící ženichovi, byla přítomna jenom matka nevěsty, 

bratr matky a pár ženských příbuzných. Dříve na svatbách vždycky byly jenom qudašalar, tj. 

ženské příbuzné, například pokud se konalo uzatu toj, tj. loučení nevěsty s rodinou, byly to 

ženské příbuzné ze strany ženicha mladší než nevěsta. Mnohdy se vůbec nezúčastnili rodiče. 

A když se konala už druhá část svatby, tj. u ženicha, tak rovněž dost často byli přítomni 

jenom mladší příbuzní nevěsty. Počet hostů na svatbě, kterou popisuji, byl přibližně okolo 

100 lidi. Nevěstu přiváděly ženge, jak je popsáno v první části této práce, to byly manželky 

starších mužských příbuzných. V dřívějších dobách se mužští příbuzní nevěsty nezúčastňovali 

slavnosti v domě ženicha, což se dnes projevuje tím, že mnohdy není přítomen otec nevěsty. 

Jak se zpívalo v obřadní písni žar žar, dívka se již rozloučila se svým rodištěm a rodiči a 

proto u ženicha už není otec nevěsty přítomen. Tak tomu bylo i na svatbě, jíž jsem se 

zúčastnila. Domnívám se, že je to spojeno s dřívějším patriarchálním způsobem života a 

například i s tabuizací některých úkonů a slov. Jelikož mladá žena nesměla oslovovat jménem 

mužské a někdy ani starší ženské příbuzné, existuje v kazašském jazyce velká škála 

příbuzenských termínů, která se používá dodnes.     

 Průběh hostiny jak u nevěsty, tak u ženicha je skoro identický. V první části je 

nejdůležitější příprava místa – tamadové působí v této části jako „uvaděči“ nebo jako 

moderátoři, protože jsou to oni, kdo mají instrukce, kam posadit příbuzenstvo podle 

hierarchie, ženich s nevěstou mají svoje vyhrazené místo, toto místo je patřičným způsobem 

vyzdobeno, spolu se snoubenci sdílí stůl rovněž družička s mládencem. Místo pro rodiče 

snoubenců a jejich nejbližší příbuzné je vyhrazeno zvlášť. Na tomto pro rodiče snoubenců 

vyhrazeném stole jsou luxusnější nápoje a odlišuje se kvalitou i zde servírované jídlo. 

 

Obr.32 Stůl pro rodiče snoubenců a vážené hosty 
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Nejblíže stolu snoubenců a rodičů jsou pak stoly s nejbližším příbuzenstvem, následují 

stoly vrstevníků a kamarádů rodičů, buď nevěsty, pokud jde o její loučení s rodinou, nebo 

ženicha. Dále jsou pak stoly s kamarády a vrstevníky snoubenců, tyto stoly jsou nejdál od 

místa, kde sedí samotní snoubenci. V tomto uspořádání stolů se projevuje věková hierarchie. 

Průběh hostiny je veden tamadou – na zmiňované svatbě byli tamadové dva, muž a žena. 

Tamada uděluje slovo na vznesení přípitku a jelikož celý obřad se ze všeho nejvíce podobá 

divadelnímu představení, oznamují tamadové, že vystupují například tanečníci, slovně uvádějí 

vystoupení zpěváků, dětí, tamadové vyprávějí vtipy, oznamují i přestávku mezi dvěma částmi 

celého ceremoniálu.         

 Jedněmi z účastníků tohoto představení jsou i samotní hosté – například to byli 

vrstevníci rodičů snoubenců. Tito předváděli páry tanečníků a z těchto párů bylo třeba vybrat 

ten nejlepší. Tančily se tance národní, například gruzínské, uzbecké, romské. Na vítězný pár 

čekala symbolická odměna, hlavním cílem produkce ovšem byla zábava pro všechny 

účastníky svatebního veselí. Zajímavé bylo, že byla připravena i soutěž pro matky obou 

snoubenců. Soutěže, jak vím z vyprávění pamětníků, jsou při svatebních obřadech tradiční, 

jenom se mění jejich náplň, což je s největší pravděpodobností poplatné současným médiím, 

pořadatelé soutěží a jejich iniciátoři se velkou měrou inspirují například televizními 

soutěžemi. Jistému zmodernizování soutěží odpovídá i současná odměna připadající vítězi. 

Například v tomto popisovaném případě odměnou bylo právo výběru jména pro prvorozené 

dítě. V dřívějších dobách jméno vybírali rodiče ženicha. Ale v současné době je to na 

domluvě.          

 Tamadové dostávají seznam hostů se jmény, tento seznam poté používají pří pronášení 

přípitků. Takovéto svatební hostiny se mohou zúčastnit i stovky lidí, seznam je proto pro 

tamadu nezbytností. Při pronášení přípitků nedostane slovo celá skupina, nýbrž jen jeden 

eventuálně několik řečníků. I produkci těchto řečníků usměrňuje diplomaticky, ale i vtipně 

tamada, aby nedocházelo ke zbytečným průtahům. Jelikož tamada je většinou osoba najatá, 

záleží právě na důvtipu a diplomacii tamady, aby se nikdo ze zúčastněných necítil dotčen. 

Protože při svatební hostině vystupují i děti a tanečníci, a tamada se „přimlouvá“, aby za svou 

produkci něco dostali, mezi hosty vyvolává jakési soupeření mezi jednotlivými skupinami 

sedícími u jednoho stolu. V této souvislosti a v této oblasti je třeba mít neustále na paměti, že 

prvořadá je tu neustále hierarchie, a to jak skupin, tak stolů, u nichž skupiny sedí.

 Obsah proslovu spojeného s přípitkem se týká zdraví, štěstí snoubencům. Ale důraz při 

proslovu je kladen na rodiče snoubenců, kteří vychovali děti opouštějící tento den „rodné 

hnízdo.“ Rodičům se hojně děkuje za děti skvěle vychované, připravené pro samostatný život 
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a rovněž za přípravu hostiny. A to proto, že výdaje za hostinu nesou převážně rodiče. Přísně 

je dodržován program proslovů a těch, kdo smějí proslov pronášet – úplně poslední hovoří 

vždy příbuzní nevěsty. Na této konkrétní svatbě to byl bratr matky nevěsty, její babička a 

poslední hovořil quda – svat. Úplně poslední slovo mají rodiče ženicha, kteří děkují všem za 

to, že přišli na svatební hostinu a pochopitelně přejí nastávajícím vše nejlepší do společného 

života. Při každém přípitku a proslovu musí oba snoubenci i jejich družička a mládenec 

povstat a celou dobu proslovu zůstat stát. Samotný přípitek může nastat až po skončení 

proslovu, který někdy trvá i půl hodiny. Obvykle sklenice s nápojem se musí po celou dobu 

držet v ruce, položit sklenici během proslovu by bylo považováno za urážku řečníka. Proto 

také velice záleží na „šikovnosti“ tamady jak délku proslovu usměrňuje. Na závěr první části 

se čte modlitba aqbata, kterou zde četla nejváženější osoba ze všech svatebních hostí. Na 

svatbě, kterou popisuji, byla touto nejváženější osobou žena, která ani nepatřila k příbuzným 

snoubenců, ale v dotyčném aulu požívá veliké vážnosti. Následuje kratší přestávka, nutná i 

z toho důvodu, že obřad již trvá několik hodin. Starší ze zúčastněných se pak zpravidla 

rozloučí a odcházejí, totéž platí i pro ty, co mají malé děti. Zůstává hlavně mládež, protože 

potom už začíná pravé svatební veselí, které už je méně formální. 

Jídla podávaná při současné svatební hostině 

Jídla v průběhu hostiny jsou většinou tradiční, taková o kterých jsem se zmiňovala 

v první části této práce. A podávají se na hostinách ve městě i na venkově. Nyní bych se jim 

ráda věnovala obšírněji.  Pořádek podávání jídel v současnosti je značně poznamenán vlivem 

sousedního Ruska a dá se říct, že v poslední době je i hodně podobný evropskému stolování. 

Nicméně jsou tu odlišnosti. Především je důraz kladen na to, aby stůl byl úplně zaplněný 

různými pokrmy tak, aby nikde nezůstalo volné místo. Jako předkrmy se podávají a 

v podstatě zůstávají pořad na stolech qazy, qarta, žaja, tauq, ryba, saláty. 

Qarty – zvláštně ošetřené tlusté koňské střevo, které se obrací, pere, suší a posléze se 

vaří – není ničím naplněné. Vaří se minimálně tři hodiny a je výslednou pochutinou. Podává 

se nakrájené na kolečka a studené. 

Qazy - nejvíce připomínají klobásy v koňském střívku, plněné libovým koňským 

masem ze žebírek a doplněné skopovým nebo hovězím lojem. Takto připravené klobásky se 

suší, udí a před podáváním se pak vaří a krájí se podobně jako salám nebo klobásy. 

Okořeněny jsou tyto klobásky česnekem a pepřem. Zajímavostí je, že do klobásek přidávají 

maso i s žebírkem, odtud potom tvar klobásek a i malá kostička nacházející se uprostřed 

klobásy. 
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Šužyq – rozřezané, prosolené, opepřené kousky tučného masa vložené do střívek, 

většinou jsou to střívka koňská. Takto vzniklé klobásky se suší. Je to delikatesa připravovaná 

z chlazeného koňského masa a z chlazeného tuku. 

Žaja – speciální část koniny, kterou sušili nebo udili a pak krájeli.  

Všechny tyto pokrmy mají regionální rozlišení a podávají se převážně studené a 

nakrájené na kolečka. 

Pokud jde o saláty, jsou to převážně zeleninové, ale opět jsou tu rozdíly regionální. 

Jsou to různé zeleninové saláty, mezi nimi strouhaná mrkev na korejský způsob. Je to 

pikantní, někdy hodně pálivý salát. V 

Kazachstánu je populární kuchyně korejská, 

protože v republice žije korejská menšina. 

Dále pokrmy z vařených brambor, 

připomínající český bramborový salát, tj. i s 

majonézou, zelný salát, a jiné pokrmy z 

čerstvé zeleniny. Musím podotknout, že 

čerstvá zelenina se podává spíše nakrájená 

na kolečka, málokdy jako míchaný salát. 

Často jsou na stole čerstvě natrhané bylinky, 

které se nekrájí, jsou servírovány ve svazcích - např. nať mladé cibulky, kopr, petrželová nať 

a jiné natě. Na stole vždy jsou baursaky, což jsou smažené kousky těsta. K přípravě tohoto 

pokrmu se používá těsto kynuté. Je to jeden z nejoblíbenějších pokrmů z těsta v celém 

Kazachstánu. Dále najdeme sýry, nakrájený vařený hovězí jazyk, již zmíněné nakrájené na 

kolečka qarty, qazy. Na stolech je i nakrájená ryba – balyk, sevrjuga. Jsou to velmi drahé 

druhy lososových a jesetrových ryb. Nechybí kaviár. Na svatebním stole nesmí chybět ani 

ovoce, hlavně jde o jablka, ale je tu i spousta suchých plodů, jako například sušené meruňky, 

rozinky, švestky a dále také oříšky, mandle. 

Jako hlavní chody se podávají bešparmak, quyrdaq, manty, v poslední době i ryba. 

Vždy se podávají dvě teplá jídla - jedno z nich je bešparmak, spolu s nímž se podává hlava 

berana, tzv. bas. Někdy i několik hlav, které se podávají váženým hostům - rodičům ženicha, 

prarodičům. Druhým jídlem muže být quyrdaq nebo někdy ryba.  

Bešparmak – jedno z nejoblíbenějších jídel národní kazašské kuchyně, který je 

servírován nejenom na svatbách, při slavnostních příležitostech, ale i při jiných obřadech, 

návštěvách, různých výročích. Samotný název tohoto pokrmu lze přeložit jako jídlo „pěti 

prstů“, což je označením proto, že se jídlo jí rukama. Základem je vařené hovězí nebo, a to 

Obr.33  Bešparmak  
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častěji, skopové maso. Nicméně regionálně se základní surovina tohoto pokrmu liší, může to 

být i maso koňské, to obzvláště na jihu země, ale i rybí, to zejména v oblasti Kaspického 

moře. Maso se vaří v celku, ve velikém kuse. Tuk, který se při vaření masa na povrchu 

vytváří, se sbírá a ukládá do zvláštní nádoby pro pozdější použití. Má název tuzdyq. Mezitím, 

co se maso vaří, se připravuje další důležitá složka ynkal, tedy placka připravená z vody, 

mouky a vajíčka, někdy jenom z vody a mouky. Placka se vyválí natenko, nechá se 

odpočinout. Uvařené maso se vyjme z vývaru a do něj se vloží rozkrájená placka, která se 

nechá povařit. Tento pokrm se rovněž podává zvláštním způsobem – k servírování se používá 

obrovské, speciální plato nazývané tabaq, stejně se nazývá i ornament na oblečení, o němž je 

rovněž zmínka v odstavci týkajícím se oblečení. Dno plata se vyloží uvařeným a rozkrájeným 

ynkalem, na to se pokládá již rozkrájené maso. Při některých příležitostech je krájením masa 

pověřena vážená osoba z okruhu hostů, ne vždy to musí být hostitel. Krájení masa je tedy 

rituálem, pro pověřenou osobu je to obrovská pocta. Zajímavé je, že se tento rituál dochoval 

až do dnešní doby. Pověřená osoba musí vědět, které části masa komu z účastníků hostiny 

předložit. Pověřený servírující musí být tudíž rovněž velice dobře obeznámen i s věkem, 

postavením, společenskou vážností toho, jemuž maso předkládá. Stejně je to i v případě, když 

se podává bešparmak připravený z beraní hlavy. Ten, kdo maso z beraní hlavy porcuje a 

podává, musí vědět, komu nabídnout které části hlavy, nejváženější, většinou též nejstarší 

účastník hostiny dostává mozek. Děti obvykle dostávají uši, jak mohu z vlastní zkušenosti a 

ze vzpomínek potvrdit. Nicméně na svatbách je mnohdy bešparmak již servírován do velkých 

talířů a podává se na stoly, kde se buď jí rukama, nebo si ze společného talíře každý z hostů 

odebere na svůj talíř zvlášť.  

Po jídle se podává sorpa, což je vývar z masa. Servíruje se ve zvláštních miskách 

zvaných kase, event. na jihu země kese. Tyto misky mají dlouhou tradici, jsou bez ucha, což 

umožňovalo kočovníkům snadné skládání misek při stěhování z místa na místo. Při podávání 

sorpa se i v současné době stále dodržuje hierarchie spojená s věkem a s postavením hostů. 

Dalším národním jídlem je quurdaq, často podávaný právě na svatebních hostinách. 

Jsou to smažené kousky masa. Maso se opět liší regionálně, ale převážně je to maso hovězí a 

nebo oblíbené skopové. Maso koňské se pro tuto úpravu používá zřídka, protože ke smažení 

se toto převážně libové maso nehodí. Většinou se maso smaží na skopovém loji, ale někdy se 

používá rostlinný olej. I toto souvisí se způsobem života, jaký zdejší obyvatelé vedli. 

Rostlinné tuky jsou charakteristické pro usedlé zemědělské kultury, nomádské kmeny 

používali živočišné tuky. Quurdaq je pokrmem sestávajícím převážně jenom z masa, dokonce 
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se někdy nepřidává ani cibule ani žádná ochucovadla, ačkoli v poslední době se to mění a v 

některých oblastech se přidává jak cibule tak i česnek a jiné koření.  

Jako další hlavní jídlo se také mnohdy podávají tzv. manty. Jsou to taštičky plněné 

masem, přičemž těsto se připravuje z vody a mouky, někdy z vajíčka a mouky. Původ těchto 

plněných taštiček je pravděpodobně z Číny.98 Těsto se rozválí na velice tenkou placku.  

Z rozválené placky se vykrajují čtverečky, na ty se pokládá maso nadrobno usekané. Náplní 

manty je výlučně maso. Je osolené, jako jediné koření a ani to ne vždy, se přidává pouze 

černý pepř. Masem naplněné taštičky se uzavřou a vaří se ve speciální nádobě v páře. Co se 

týká náplně, maso může být různé, ale zřídka koňské. Zato se používá maso velbloudí, a to 

převážně na západě země. Jinak obecněji se používá maso hovězí, někdy, opět na západě, i 

ryba. A protože západ Kazachstánu je u Kaspického moře, jedná se o ryby nejdražší, 

jeseterovité. V současné době se jako předkrm servírují mimo předkrmů tradičních, shora 

zmíněných, i saláty a ryby a také tauq, což je kuře. 

Po hlavních jídlech mimo sorpa, se podává čaj, kumys99, nebo šubat100. Tady opět 

přicházejí ke slovu rozdíly regionální: v oblastech, kde se vyskytují velbloudi, se pije častěji 

šubat. Čaj, kumys a šubat jsou tradičními nápoji, 

není bez zajímavosti, že při svatební hostině se 

nepodává káva. Ta není tradičním nápojem a v 

domácnostech skoro nikdy kávu nepijí. 

Alkoholické nápoje jsou podávány také, což 

přitom ještě před osmdesáti až sto lety 

nepřicházelo v úvahu, jelikož je v Kazachstánu 

muslimské náboženství. Toto náboženství ovšem 

bylo potlačeno v době, kdy byl Kazachstán 

začleněn do Sovětského svazu. V současné době, na rozdíl od jiných postsovětských republik, 

není vliv náboženství v Kazachstánu až tak silný, Kazachstán je spíše země sekularizovaná. 

Projevuje se to tak, že někdo sice pije alkohol, ale zase nekonzumuje vepřové maso. Na 

stolech prostřených pro hostiny nikdy alkoholické nápoje nechybí. Ale i zde jsou rozdíly – 

například když probíhá slavnost loučení s nevěstou, alkohol se příliš nepije, protože jde o 

loučení nevěsty s rodiči, s rodinou a příbuznými, tudíž jde spíš o záležitost smutnějšího 

                                                 
98 http://mcdigest.cookery.ru/mcd2/art07/ 
99 Oblíbený napoj z kobylího mléka, lehce zkvašený. 
100 Napoj vyráběný z velbloudího mléka. 

Obr.34 Čak-čak  
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charakteru. A při smutečních obřadech v Kazachstánu se alkohol nepije. Když se hostina koná 

u ženicha, je to jinak – průběh hostiny a celé slavnosti je jiného rázu. Zde jde o to, že do 

rodiny je vítán nový člen, tuto událost je třeba zapít. V průběhu svatební hostiny je oddělený 

stůl snoubenců a zvlášť je stůl, kde sedí členové užší rodiny. A právě na těchto stolech se 

nacházejí nejdražší alkoholické nápoje, jako například koňak, šampaňské, nechybí vodka a 

víno. Na ostatních stolech se nachází podobný sortiment, jenže jiných značek. I toto 

uspořádání odráží úctu prokazovanou snoubencům a váženým hostům.   

K čaji se na stoly podávají sladké pokrmy čak –čak, chvorost, různé bonbony, 

sušenky. Co se tyče dezertů, ty nepatří do tradiční kazašské kuchyně. V současnosti se ale na 

svatbách objevuje hodně dortů a zákusků, které se připravují doma nebo si je objednávají v 

restauraci. Sladkosti mohou být na stole už od začátku hostiny, i když konzumovány bývají 

převážně až k čaji. Pro stůl snoubenců mnohdy se připravuje speciální svatební mnohopatrový 

dort, často zdobený postavami labuti z marcipánu. Nejtypičtějším a oblíbeným sladkým 

pokrmem je tak zvaný čak-čak, což je něco jako smažené křupavé sladké nudle, zalité medem. 

Ten obecně nechybí na slavnostních stolech. Také spíše tradiční sladkostí je qurt, o němž 

jsem se rovněž zmiňovala v první části této práce. Qurt spolu s baursakama se používá při 

rituálu obsypávání nevěsty. Ovšem qurt může být i slaný. Dále také bývá na stolech při 

svatební hostině balqajmaq, který se podobá qurtu, ale je vždy jenom sladký.     

Oblečení ženicha a nevěsty  

Oblečení ženicha a nevěsty se v současné době skoro neliší od evropského. Nevěsta se 

obléká do dlouhých bílých šatů. Ženich se obléká do moderního oblečení. Ale mnohdy, a teď 

 

se to stává trendem, že nevěsta se obléká do národního kroje, protože se dosti často 

provádí obřad betašar. Jelikož náklady na ušití národního kroje jsou značné, tímto se také 

poukazuje na majetnost rodiny. Náklady obvykle nese rodina ženicha. Pokud se pak nevěsta 

na druhý den převléká, jak mi popisovala informátorka, pak buď po dohodě veškeré oblečení 

Obr.35 Uzatu-toj  
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hradí rodina ženicha, nebo druhé šaty evropského střihu hradí rodina nevěsty. Družičky a 

mládenci mohou, ale nemusí mít tradiční oblečení, převážně se oblékají moderně. Pro 

oblečení neexistují žádné předpisy, ale hlavně ti starší, lhostejno zda muži či ženy, mívají 

obvykle pokrývku hlavy – muži tubetejku, ženy šátek zvaný oramal. Někdy mívají ženy tzv. 

kamzol, což je kabátec. Pokud jde o barvu oblečení, zůstává taková, jaká bývala u oblečení 

tradičního. Převládají odstíny teplé, tj. červená, růžová, terakotová, oranžová a bílá.  

Zajímavostí je, že v kazašském svatebním obřadu, obzvláště v tom tradičním, nebývá 

obvyklá svatební kytice. V popisovaném venkovském prostředí je důvod zcela pragmatický – 

ve stepi a u obyvatel živících se převážně pastevectvím, jež s sebou neslo časté přemísťování, 

byly květiny prakticky nedosažitelné. Ani nyní nejsou na stolech prostřených ke svatební 

hostině naaranžovány květiny. (Nicméně ve městech s květinovou výzdobou můžeme 

počítat.) Domnívám se, že je to z důvodu nomádského způsobu života. Na rozdíl od zvyku 

evropského, není ani žádný ze svatebčanů označen symbolickou svatební stužkou. Ačkoli už 

se objevují i půjčovny svatebních šatů, nejsou ještě stále tak populární jako v Evropě. Šaty 

z půjčovny by nejspíše vedly k domněnce, že dotyčná rodina nemá finanční prostředky na 

ušití svatebních šatů, čili mít vlastní svatební šaty je věcí prestiže. Luxusní šaty z půjčovny 

někdy vyjdou stejně draho a je široká nabídka agentur které je nabízí, ale tato nabídka se tyká 

jen moderních svatebních šatů. Tradiční kroje se nechávají ušit na míru, navíc takové šaty 

můžou být v budoucnu součástí dědictví. Co se týká ozdob, šperků – ty mohou být jak 

tradiční, tak i moderní, přičemž se opět dbá na značky. Tímto vším se neustále prezentuje 

majetnost, sociální postavení snoubenců a jejich rodin.  

Pokud jde o alokaci novomanželů, v současnosti to může být bilokalita nebo i 

neolokalita, přičemž při neolokálním usídlení náklady na samotný byt, event. dům, obvykle 

nese rodina ženicha, ale zařízení nového obydlí je součástí žasau, čili výdaje spojeného  

s vybavením bytu, hradí rodina nevěsty.  

Musím opět zdůraznit, že náklady spojené se svatbou obvykle nenesou sami 

snoubenci, ale jejich rodiče a příbuzní. Proto jsou ony „nekonečné“ proslovy a přípitky 

adresované především rodičům. Ve společnosti, kde jsou ještě velmi pevné příbuzenské vazby 

se očekává, že rodičům a starší generaci bude formálně prokazována mnohem větší vážnost a 

úcta než ve společenstvích, kde jsou příbuzenské vazby uvolněnější. Při takovémto rituálu 

propojení dvou rodin se pochopitelně role rodičovské generace akcentuje velmi silně. 

Obsahem této práce není komparace, ale chtěla bych tu zdůraznit tento rozdíl mezi kazašskou 

a příkladně svatbou českou. 
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Závěr 

V této diplomové práci jsem se snažila představit a přiblížit svatební obřad u Kazachů 

jak tradiční tak i současný. Tradiční způsob slavení svatby jsem rekonstruovala na základě 

literatury, k interpretaci současných forem jsem využila svůj terénní výzkum, vlastní 

vzpomínky z účasti na svatbách od 70. let 20. století a informace respondentů.  

Je samozřejmé, že jsem se hodně věnovala popisu různých zvyků a obyčejů spojených 

s obřadem. Jak je vidět, svatební cyklus tradiční, na rozdíl od současné kazašské svatby, je 

především mnohem delší. Ačkoli se skládá zdánlivě obdobně z námluv, samotného obřadu a 

přejezdu z místa obydlí nevěsty do obydlí ženicha, vše se děje v kratším časovém úseku. Jak 

si můžeme povšimnout, v kazašské svatbě před více než 100 lety doba námluv se prodlužuje 

vzhledem k placení tzv. výkupného - kalymu. Doba splácení někdy trvala až několik let. Také 

každá etapa ve svatebním ceremoniálu končila hostinou, mnohdy trvající několik dnů, což 

nastavuje délku svatebního ceremoniálu. Nápadné jsou četné výměny darů obou stran a 

pojídání rituálních jídel, která sloužila k upevnění vzájemných závazků a vazeb obou stran.  

V porovnání se současným svatebním ceremoniálem v kazašské společnosti se stále 

dodržuje mnoho tradičních obyčejů, jako například zákaz uzavírání manželství mezi 

příbuznými do 7. stupně. Sňatky se stále uzavírají se souhlasem rodičů a dodnes rodiče 

potřebují vědět co nejvíce informací o nastávajícím partnerovi a majetkových poměrech 

rodiny. Nevymizela četná výměna darů. Rituál vzájemné výměny zaujímá ústřední místo ve 

svatebním ceremoniálu. Před 100 lety to byli velbloudi, koně a ovce, ale i teď se mnohdy 

věnuje určitý počet dobytka a k tomu navíc drahá auta, spotřební elektronika. Jurta nevěst se 

přeměnila v byt (pro zajímavost cena třípokojového bytu v Almaty a Astaně k dnešku je cca 

300 000 USD; podle statistických údajů střední mzda za červen 2009101 je 456 USD102). 

Pravděpodobně proto rodiče chtějí vědět o snoubencích co nejvíce, aby jejich majetkové 

poměry byly přibližně srovnatelné. Jak mně sdělila informátorka, pro ní je také důležité vědět, 

zda nevěsta (bude ženit syna) není nemocná a nemají v rodině dědičné choroby, protože jak 

mi zdůrazňovala, vnuci jsou pokračovatelé rodu.  

Cílem mé práce není komparace, ale zdůrazním, že svatební obřad v Kazachstánu je 

velice přitažlivý stejně tak jako všude na světě. Při uspěchanosti dnešní doby a moderního 

                                                 
101 http://www.zakon.kz/145103-srednjaja-nominalnaja-zarplata-v.html: průměrná měsíční mzda za červen 2009 

je 68901 tenge, což je při kurzu: 1USD=151,12 tenge. 
102 Kurs převzat z http://www.kkb.kz/ ke dni 24.8.2009 
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života je to jeden z mála přechodových rituálů, při němž se projevuje změna statusu tak 

závažného, který zasahuje nejen dva lidi vstupující do svazku, ale i společnost – z dívky se 

stává žena, z matky se stává tchyně, z mládence se stává dospělý muž, který se stává i hlavou 

rodiny. Tento přechod se v různých kulturách projevuje různě. Sem patří i specifikum svatby 

v Kazachstánu – při popisu svatby v Kazachstánu jsem se zmiňovala o obřadu loučení nevěsty 

– uzatu toj – kde jsou převážně rodiče, příbuzní a přátelé rodiny nevěsty, s minimálním 

počtem hostů ze strany ženicha. A proto když se koná svatba organizovaná stranou ženicha, 

tam již mnohdy není přítomen otec nevěsty. Je třeba chápat to tak, že rodiče dceru vychovali, 

poskytli jí, co bylo v jejich možnostech, a proto do nového života, do nového prostředí již 

vstupuje s jejich požehnáním, ale bez nich, respektive bez otce. Lze to tedy považovat za 

symbolické předání dcery ženichovi, nastávajícímu manželovi, aby pokračoval v péči tam, 

kde rodiče právě skončili. Je to významný relikt, potvrzující, možná dnes už jen symbolicky, 

silnou mužskou dominanci a patriarchální rodinné vazby. 

Je zajímavé sledovat transformaci tradičních obyčejů podrobně popsaných v této práci 

v současné kazašské společnosti, která prožívá změny ve společenských a sociálních 

strukturách. Ještě před 100 lety pastevecká, polokočovná společnost, ve které v praxi 

převládaly patriarchální rodinné vztahy, je dnes moderním dynamicky se rozvíjejícím státem. 

Svatební rituál na tyto změny reaguje tak, že základní forma zůstává více méně nezměněná, 

ale mění se obsah (místo velblouda mercedes). Nejvíce je to zřejmé z darů, které dostávají 

novomanželé v dnešním Kazachstánu. Svědčí to o hluboké změně, která nastala v bývalé 

nomádské společnosti. 

Nabízí se spousta velice zajímavých dalších témat, která by stála za detailnější 

zpracování. Například jsem se jen zmiňovala o hrách, tancích, písních, soutěžích, výzdobě 

(ornamentalistice) a symbolice svatebního oblečení a šperků atd., protože jsem se snažila 

představit tradiční svatební ceremoniál v co nejširším měřítku. Nevěnovala jsem se detailům, 

regionálním odlišnostem. Je ostatně spousta souvislostí ukrývajících se pod povrchem, 

jejímuž odhalování by stálo za to se dlouhodobě věnovat během terénního výzkumu. Mnohé, 

co je v této práci pojednáno jen letmo, se může dále rozšiřovat jako, například proměny 

součásti oblečení, obydlí, šperků, proměny darů jako takových, přičemž se dodržuje jejich 

hodnotnost a okázalost, a také stálost magických pověr a sociální soudržnost aj. 

Na tomto místě bych se ještě zastavila u sociálních aspektů. Obě rodiny, které vstupují 

do příbuzenského vztahu, by měly být na stejné sociální úrovni, jinak by nebylo možné dostát 
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všem závazkům. To logicky stále upevňuje pravomoc rodičů (je to velmi podobné jako stará 

evropská selská, měšťanská i aristokratická „svatební politika“. Pokud funguje takový systém, 

je výběr partnera úzký, omezený a ovlivňovaný rodiči.  

Při telefonických hovorech s mladšími lidmi, kteří mi popisovali svatbu a tradice s ní 

spojené, mne překvapilo, že mnoho třicetiletých vysokoškolsky vzdělaných lidí s dobře 

placenou prací dosud nezaložilo rodinu (zejména ženy). Je to vlivem současné ekonomické 

nezávislosti žen na rozdíl od postavení ženy před 100 lety. Dnes tito emancipované mladé lidé 

(především ženy) jsou ekonomické mnohdy nezávislé na rodičích, a proto na rozdíl od 

minulosti, jsou i nezávisle ve výběru partnerů Partneři se sice navzájem vybírají sami, ale 

představují vyvoleného svým rodičům a očekávají jejích svolení. Domnívám se, že tam, kde 

není materiální závislost na rodičích, tam může stále ještě být určujícím faktorem citová 

vazba k nim: i když například rodiče neparticipují na financování svatby, stejně se ptá na 

jejích souhlas ke sňatku.         

 Nabízí se rovněž otázka, roste v Kazachstánu počet nesezdaných párů? Jak se budou 

transformovat tradiční zvyky a rituály ve spojení s dnešními ekonomickými podmínkami? Je 

to také velmi zajímavé téma pro zkoumání. Například se zvyšuje počet lidí, kteří hledají 

partnery, tak jako nyní ve světě téměř všude, přes seznamovací servery. Něco takového by si 

před zhruba padesáti lety nikdo neuměl představit, ne však proto, že tehdy ještě neexistoval 

internet. Důvodem je hlavně změna sociálního postavení současné ženy. Dnešní ženy jsou 

emancipované, vzdělané, protože jim byl umožněn přístup ke vzdělání, hodně cestují a jsou 

ekonomicky nezávislé. Úcta k rodičům a rodině se dále zachovává a to je důvodem, že 

v dnešním Kazachstánu není rozšířeno soužití nesezdaných párů, bylo by to společensky 

neakceptovatelné. Přesto tzv. singles existují a jsou to převážně ženy. Právě to, že zůstávají 

z vlastního rozhodnutí(!) svobodné, je jedním z projevů jejich emancipace. Zároveň je to také 

signál, že se něco děje s tradiční patriarchální rodinou. Domnívám se, že elementem, který ji 

bude narušovat, jsou především tyto vzdělané soběstačné ženy (mužům patriarchální 

uspořádání vyhovuje), a je to možná i díky tomu, že současné emancipované ženy jsou 

vybíravější, vzhledem k dosaženému vzdělání by nesouhlasily se svazkem s partnerem bez 

vzdělání a s partnerem, kterého si samy nevybraly. Mnohé neprovdané ženy stále žijí s rodiči 

ve společné domácnosti, zejména pokud se jedná o mladší dceru. Například, v době mého 

výzkumu jsem se ptala účastníků svatby, jak dlouho bydlí děti s rodiči. Téměř všechny 

odpovědi zněly, že neprovdané dcery žijí, pokud nepracují v jiném městě ve společné 
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domácnosti s rodiči. Ony pečují o své rodiče. Je to tradice, jak mi sdělovali respondenti. Co se 

tyče synů, ti mohou bydlet jinde.  

Jedná z otázek, která tedy vyvstává zní: ,, Pokud mají rodiče vícero dětí, vystrojí všem 

stejně okázalou svatbu?“ Odpovědí respondentů na tuto otázku zněly, že nehledě na náklady 

spojené se svatebním ceremoniálem, rodiny se snaží mít svatby ve stejné hodnotě u všech 

svých dětí. Respektive to záleží na dohodě s rodinami budoucích partnerů/partnerek. Tady jde 

také o to, kolik prostředků je ochotná vynaložit druhá strana. Ekonomická ujednávání mezi 

rodinami jsou velmi důležité. Svatba je věcí prestiže, a proto se rodiny snaží spříznit se 

přibližně s rodinami ze stejné sociální vrstvy. Pokud nestačí prostředky, v poslední době se 

stává, že na uspořádaní svateb si rodina vezme půjčku v bance. A banky hojně nabízí na 

provedení svateb úvěry103. Tuto informaci jsem získala i z odpovědí respondentů. I kdyby 

chtěli snoubenci spíše věnovat peněžní prostředky na dovolenou či méně okázalou svatbu, 

společenský tlak jim to nedovoluje.  

Z důvodu nedostatku prostředků se zejména na jihu Kazachstánu, kde se více dodržuji 

tradice, se koná mnohdy unos nevěst.104 Někdy je to i se souhlasem rodičů. Ale není to běžné. 

Nehledě na obrovskou nákladnost svatebního obřadu, na přetrvávající atraktivnost 

svazku manželského, na lpění žen (byť v současné době emancipovaných a vzdělaných) na 

tom, aby se provdaly, (což je způsobováno i společenským tlakem - svobodná žena není 

společensky „plnohodnotná“), existují v současném Kazachstánu i rozvody. Jeden 

z internetových zdrojů105 uvádí data o počtu uzavřených sňatků a rozvodů za období leden-

listopad 2007 a porovnává je se stejným obdobím roku 2006. Výsledkem je zjištění, že počet 

sňatků se zvýšil o 6,8% a počet rozvodů o 1,8 %, celkový koeficient sňatkovosti a 

rozvodovosti na 1000 obyvatel činil 9,4 (8,9) u sňatků a 2,4 (2,3) u rozvodů. Z tohoto 

vyplývá, že převládá trend k uzavření manželství a rozvodovost se zvýšila jenom o jednu 

desetinu a je oproti počtu uzavřených sňatků podstatně nižší. Citované statistické údaje 

dokládají to, že tradiční rodinné soužití má v Kazachstánu stále výrazně přednost a proto je 

také méně rozvodů. Tato problematika ovšem už překračuje rámec práce. 

                                                 
103 www.kkb.kz, na oficiálních stránkách kazkommercbanky v době psaní diplomové práce (srpen 2009) se 

nabízela 20% sleva na úvěr mimo jiné i na provedení svateb 
104 Články z http://www.gazeta.kz/art.asp?aid=59517, http://www.atyraunews.com/showNews1625.html 
105 www.zakon.kz 
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Osobně pro mě zajímavým jevem se zdá přetrvávání obyčejů, pověr, rituálů, zvyků 

oproti změnám v lidské společnosti. Co je ritualizované, mění se pomaleji. Jean Claude 

Bologne o tomto jevu píše: „Ve společnosti, která přišla o všechny iniciační rituály, je svatba 

jediný způsob, jak změnit postavení, zbavit se staré kůže, navždy se rozejít s minulostí. Veřejný 

obřad si proto u mladých zachovává všechnu svoji přitažlivost, svědčí o vůli dodržovat 

tradice, které by v čemkoli jiném považovali za směšné. Zavrhují dnes jakékoli výstřelky, 

necudnosti, bláznivé nápady dnešní doby.“ 106 Zajímavé pro mne také je, že tyto přetrvávající 

zvyky a rituály, které byly důležitou součástí života společnosti před 100 lety, jsou stalé 

funkční a nepozbyly platnosti. Zda to bude platné za dalších 100 let je otázkou.  

Současná kazašská svatba je tedy stále klasickým iniciačním rituálem, který existuje 

(zdánlivě beze změny) i ve velmi  dynamické společnosti. Svatba je v jistém smyslu jejím 

zrcadlem. Odráží tradici ve společenské a kulturní rovině a zároveň je nucena reagovat na 

sociální a kulturní změny zásadního významu. Chtěla jsem v této práci poukázat na některé z 

nich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
106 Bologne, J. C., Svatby. Praha, 1996, s. 309. 
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Resume 

V této práce se zabývám svatbou v kazašské společnosti. V současnosti není žádné zpracování 

tradiční a současné svatby u Kazachů, proto jsem se snažila představit a přiblížit svatební 

ceremoniál. Tradiční svatební obřad jsem rekonstruovala na základě literatury, k interpretaci 

současných forem jsem využila svůj terénní výzkum, vlastní vzpomínky z účasti na svatbách 

v 70. – 80. letech 20. století a informace respondentů. Zajímavým jevem se zda přetrvávání 

obyčejů, rituálů, zvyků oproti změnám v lidské společnosti. Za posledních 100 let 

z kočovnické společnosti se dnešní Kazachstán stál industrializovaným dynamický se 

rozvíjejícím státem. Současná kazašská svatba reaguje na tyto změny a jako v zrcadle je 

odráží. Svatba je nucena reagovat na sociální a kulturní změny zásadního významu. Chtěla 

jsem v této práci poukázat na některé z nich.     

 

 

 

Resume 

This work is concerned with the process of wedding in the Kazakhstani society. As there is 

currently no written study of traditional and contemporary Kazakhstani wedding, my aim was 

to present and describe the wedding ceremony. I based the reconstruction of the traditional 

ceremony on respective literature, and for the interpretation of current forms I employed field 

research, my own memories of such marriages in 70s-80s and information from various 

respondents. An interesting phenomenon is the persistence of certain practices, rituals and 

customs in face of the changes in the human society. In the last 100 years, Kazakhstan has 

changed from a nomadic society to an industrial, evolving country. The contemporary 

wedding ceremony reacts to these changes and reflects them like a mirror. Wedding is forced 

to react to important social and cultural changes in the society. In this work, I wanted to point 

some of them out. 
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Seznám respondentů 

 

Žumagul – žena, bankovní úřednice, 28 let. Žije a pracuje v Atyrau. Vysokou školu ukončila 
v Almaty. Vdaná. 

Serik – muž, manažer, 29 let, žije a pracuje v Aqtau. Vysokoškolské vzdělání absolvoval na 
Právnické fakultě Kazašské univerzity v Almaty. Pracuje v naftařské společnosti. 
Svobodný. 

Dariga – žena, učetní, 25 let. Žije a pracuje v Aktobe. Zaměstnaná v nadnárodní naftařské 
společnosti. Svobodná. 

Bauržan – muž, právník, 30 let. Ženatý, má 1 dítě. Žije a pracuje v Aqtobe. Je zaměstnancem 
nadnárodní naftařské společnosti. 
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Obrazové přílohy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.37 Svatební dort na stole snoubenců. 
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Obr.38 Svatební oděv nevěsty včetně saukele      Obr.39 Nevěsta před jurtou 

 

 

 

 

Obr.42 Tradiční zimní mužský a 
ženský (s kimešek) oděv  

Obr.40 Tradiční zimní mužský a 
ženský (s borik) oděv  

Obr.41 Bešpet 



 90 

 

Obr.43 Quyrdaq (smažené kousky masa) 

 

Obr.44 Manty (taštičky plněné masem)  
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Obr.48 Qudahaje žuzyk 
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Obr.52 Jetyg Obr.51 Tymak 
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Obr.54 Rozlévání kumysu v jurtě Obr.55 Žena v tradičním oděvu na koni 

Obr.56 Koňské sedlo Obr.57 Taška na nádobi 
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Obr.58 Symboly, používané na ornamentech 
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    Obr.59 Zvedání šanyraka při stavbě jurty 
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Obr.60 Svatební pozvánky/oznámení z 70. -80. let minulého století 
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Obr.61 Svatební pozvánky/oznámení z 80. let minulého století 
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Obr.62 Svatební pozvánky/oznámení I 
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Obr.63 Svatební pozvánky/oznámení II 
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Obr.64 Svatební pozvánky/oznámení III 
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