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Abstrakt 

 

Práce se zabývá tzv. kulturními uměleckými družstvy, potažmo folklórními tanečními 

soubory v Jugoslávii v letech 1945 – 1992 a v obléhaném Sarajevu během války v Bosně a 

Hercegovině. Autorka nahlíží na folklórní tanec jako na jeden z prostředků utváření národní 

identity v období konstruování moderních evropských národů v 18. a 19. století. V rámci 

upevňování určité národní identity byly folklórní tance využívány k propagaci politické moci 

a legitimizaci režimu i ve 20. století.  Myšlenka jugoslávského samosprávného socialismu, 

který fungoval od 50. let, pronikla i do oblasti kultury. Masivně byly zakládány amatérské 

umělecké spolky, náležící k továrnám či jiným institucím, které udržovaly kulturní dědictví 

v podobě hudby, tanců a her, a jejichž úkolem bylo šířit a upevňovat jugoslávskou identitu a 

podporovat narativ o bratrství a jednotě jugoslávských národů. Nacionalistické napětí v zemi 

však, společně s ekonomickými problémy, začalo vzrůstat během 80. let a o dekádu později 

zapříčinilo sérii válek vedoucí k rozpadu Jugoslávie. Válka v Bosně a Hercegovině v letech 

1992 – 1995 postavila proti sobě především obyvatele třech hlavních místních etnik, tedy 

Bosňáky, Chorvaty a Srby, a to i v tradičně multietnickém hlavním městě. Cílem práce je 

objasnit změny, které v rámci folklórních souborů nastaly po začátku války. Autorka si klade 

otázky týkající se  udržení jejich existence v obléhaném městě, jejich politické a společenské 

funkci a také transformace vnímání národní identity spolku jako celku. Dané problematice se 

žádný z jiných odborných textů nevěnuje, a proto autorka provedla rozhovory s členy 

pamětníky. Z jejich svědectví vycházela při analýze jevů souhrnně pojmenovaných jako 

„identita spolku“. Pomocí této analýzy je v závěru práce odpovězeno na výzkumné otázky 

specifikované v úvodu. 

 

 



Abstract 

 

The bachelor thesis examines the Cultural Art Societies and more precisely amateur folklore 

dance groups in Yugoslavia between 1945 – 1992 and in besieged Sarajevo during the war in 

Bosnia and Herzegovina. The author comprehend the folklore dance as one of the tools used 

for creating the national identities during the period of the modern European states’ 

construction. Within strengthening specific national identity, also the folklore dances were 

used for consolidating the political power and legitimization of the regime during the 20. 

century. The idea of the Yugoslavian worker self – management, which had been practised 

since the 1950s, spread to the cultural agenda as well.  Workers groups were establishing the 

amateurs’ artistic organizations, which maintained the cultural heritage – songs, dances and 

plays. The purpose of these organizations was to spread the Yugoslavian identity and to 

support a narrative about brotherhood and unity of all the Yugoslavian’s nations. Along with 

the economic problems, the nationalistic tensions occurred in the 1980s and it caused the 

break-up of Yugoslavia induced by a series of wars. The three most numerous ethnics – 

Bosniaks, Serbs and Croats fought against each other, and the traditional multi-ethnic capital 

was not spared of conflict. The aim of bachelor thesis is to explicate the changes which 

emerged within the folklore dance groups after the war started. The author put emphasis 

mainly on the existence of the dance groups during the war, their political and social role and 

the perception of national identity of the group as a whole. Any other text examining this 

topic had not been found, therefore the author made the interviews with the folklore dance 

groups’ members in Sarajevo. The testimonies are used as the primary resources while 

analysing the “group’s identity”. By using this analysis, the last part of the thesis provides 

conclusions and answers to a questions posed in the introduction. 
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Úvod 
 

Folklór, jako lidský konstrukt odkazující k tradicím a předkům určité komunity, se v době 

tvorby moderních evropských národů v 18. a 19. století stal důležitým nástrojem utváření 

národních identit. Tradiční písně, hudba i tanec byly obroditeli a státníky využity pro 

prezentaci moci a propagandu politiky, nebo jako mechanismus pro ukotvení prvků 

dominance ve společnosti.
1
 Tanec mohl ztvárňovat i historicky nacionální narativ, kterého 

využívaly různé státní režimy ke své legitimizaci.  

Socialistická Jugoslávie nebyla výjimkou. Mezi lety 1945 – 1992 se zde formovala a 

vyvíjela kulturní politika, která pracovala s mnohonárodnostním charakterem společnosti i 

komunistickou ideologií. Josip Broz Tito, který stál v čele státu v letech 1945 – 1980, se 

snažil o vytvoření tzv. jugoslávské identity, která byla založena na myšlence rovnosti a 

bratrství všech zde žijících národů, odkazující ke společným tradicím. Kulturní diverzita a 

odlišnosti, které byly v období konstrukce národů stěžejní pro vymezení se od druhých a byly 

proto zdrojem napětí mezi balkánskými národy, měly být nově vnímány a prezentovány jako 

obohacující prvek jugoslávského státu. Symbolem bratrství a jednoty národů se stal národně 

osvobozenecký boj v době 2. světové války, na jejímž konci vznikla socialistická Jugoslávie.
2
 

Tento fenomén se stal důležitým prvkem pro legitimizaci moci Tita samotného i komunistické 

strany. 

Folklórní tanec se stal jedním z prostředků budování a upevňování jugoslávské 

identity. Měl být masovou zábavou a zároveň informovat o společných tradicích. Proto začala 

hojně vznikat tzv. kulturní umělecká družstva (KUD) jako organizace přidružené k továrnám 

a jiným institucím, jejichž náplní byla prezentace folklóru v intencích jugoslávského 

politického vedení. Etnické složení členů spolků obvykle kopírovalo lokální demografii, ale 

každá tato organizace byla přístupná všem občanům bez rozdílu národnosti. Repertoár 

tanečních uskupení byl nazván jednotně jako „jugoslávský“. Všechny spolky tedy uměly 

choreografie chorvatské, slovinské, srbské, bosenské, makedonské, černohorské, v některých 

případech i specifické tance místních menšin. Rozdílnosti mezi tanečními choreografiemi, 

                                                 
1
Loutzaki, Irene. 2001. “Folk Dance In Political Rhythms”. Online. Yearbook For Traditional Music 33, 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsjsr&an=edsjsr.10.2307.1519637&scope=site 

(staženo 1.2.2016), str. 128 
2
  29. listopadu 1945 byla vyhlášena Federativní lidová republika Jugoslávie, 7. dubna 1963 byla přijata nová 

Ústava státu, které změnila jeho název na Socialistickou federativní republiku Jugoslávii. 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsjsr&an=edsjsr.10.2307.1519637&scope=site
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použitými písněmi či kostýmy tedy nebyly popírány, ale základní myšlenkou zůstávalo, aby 

všichni členové spolku považovali tance jiného etnika za rovnocenné a za součást sdíleného 

kulturního dědictví. I období partyzánských bojů, jakožto symbol bratrství a jednoty, bylo 

mnohokrát vyobrazeno v účelově vytvořených choreografiích.  

Rozpad konceptu jugoslávské identity se začal projevovat již v 80. letech, po smrti 

Tita, a v následující dekádě se potvrdil sérií válek na území Jugoslávie, které byly součástí 

procesu desintegrace společného státu. Tyto boje pramenily z napětí mezi jugoslávskými 

národy, které vzrůstalo spolu s ekonomickými problémy země.
 3

  Na politické scéně se 

objevily nacionálně orientované politické strany, které vzájemné etnické tenze ovlivňovaly. 

Válka v Bosně a Hercegovině, která probíhala v letech 1992 -1995, ukázala, že jugoslávská 

identita zde nestihla během 2. poloviny 20. století dostatečně zakořenit. Ačkoliv na území 

Bosny a Hercegoviny, a to především ve větších městech, dlouhodobě a bez markantních 

sporů společně žili lidé více národností, etnický původ a náboženské rozdílnosti se na začátku 

90. let stala hlavním podnětem pro rozpoutání války. 

Sarajevo, hlavní město Bosny a Hercegoviny, bylo před začátkem války moderní 

město, které bylo považováno za kulturní a umělecké centrum. Podle sčítání lidu v roce 1991 

mělo Sarajevo půl milionu obyvatel, které tvořili ze 49 % Muslimové
4
, 30 % Srbové, 6 % 

Chorvaté, necelých 11 % se přihlásilo k jugoslávské národnosti a ostatních byla 4 %.
5
 Tato 

čísla ukazují etnickou různorodost a to, že ve městě neexistovala výrazně dominantní většina.  

V průběhu května roku 1992 bylo Sarajevo obklíčeno Vojsky Republiky srbské, která 

s Jugoslávskou lidovou armádou zablokovala veškeré cesty do a ze Sarajeva, rovněž přerušila 

dodávky vody, plynu a elektřiny. Obsadila také všechny televizní vysílače a zničila přes 40 

tisíc telefonních linek. Vojáci útočili na strategicky významné cíle, které jsou důležité pro 

fungování města, tzn. porodnice, nemocnice, továrny, školy, městskou dopravu, budovy 

parlamentu a předsednictva Bosny a Hercegoviny.
6
 Kromě toho také cíleně ničili budovy s 

kulturní a historickou hodnotou.  

                                                 
3
 Romanucci Ross, Lola, and George De Vos. 1995. Ethnic Identity : Creation, Conflict, And Accomodation. 

Walnut Creek : Altamira Press., str. 197 - 205 
4
  Muslimští Bosňáci sice byli ostatními národnostmi dlouho vnímání jen jako Srbové či Chorvaté s odlišným 

vyznáním, již v roce 1971 ovšem měli poprvé možnost se jednoznačně přihlásit ke své národnostní identitě - 

prohlásit se za Muslima, jak uvádí autor L. Hladký ve své knize Bosna a Hercegovina – historie nešťastné země. 
5
 Stanovništo Federacije Bosne I Hercegovine.1996 – 2006. 2008. Bilten no.234. Sarajevo: Zavod za statistiku 

Bosne i Hercegovine., http://www.fzs.ba/Dem/stanovnistvo-bilten110.pdf (staženo 1.5.2016), str. 21 
6
 “Looking Back At The Siege Of Sarajevo – 20 Years After”. Online. In Unhcr. 

http://www.unhcr.org/4f7acfb5c7.htm. (staženo 8.5.2016) 

http://www.fzs.ba/Dem/stanovnistvo-bilten110.pdf
http://www.unhcr.org/4f7acfb5c7.htm
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V izolovaném městě docházel základní materiál a věci nezbytné k životu, jako léky, 

potraviny, nafta apod. Předpokládá se, že během války opustilo město zhruba sto padesát tisíc 

lidí, tedy přibližně čtvrtina jeho obyvatel.
7
 

Je důležité poznamenat, že etnická struktura Sarajeva se na začátku války velmi 

změnila. Velká část bosenských Srbů a Chorvatů hlavní město opustila, tito lidé odcházeli 

bojovat, nebo ze strachu o svůj život. Někteří Srbové, ovlivnění nacionální rétorikou politiků, 

se připojili k Vojsku Republiky srbské. Není však možné říci, že všichni Srbové a Chorvaté z 

města odešli nebo, že ve všech případech mezi sebou lidé různých etnik začali bojovat. Ti co 

v obléhaném městě zůstali, se identifikovali více s městem a tamní multietnickou společností, 

považovali se spíše za Sarajevany, než za kohokoliv jiného. Vedení Bosňáků se nepokoušelo 

etnicky vyčistit Sarajevo, ve městě nedocházelo k vyhánění Srbů, kteří se rozhodli zůstat.  

Obklíčení trvalo 1425 dní, od 5. dubna 1992 do 29. února 1996. I když válka v Bosně byla 

oficiálně ukončena podepsáním Daytonské smlouvy 21. listopadu 1995 a definitivně stvrzena 

podpisy chorvatského prezidenta Franja Tudjmana, srbského prezidenta Slobodana 

Miloševiće a bosenskohercegovinského prezidenta Aliji Izetbegoviće na konferenci v Paříži 

14. prosince 1995, za konec obklíčení Sarajeva je považováno datum 29. února 1996, kdy se 

definitivně stáhly jednotky Vojsk Republiky srbské ze Sarajeva a jeho okolí. 
8
 

 

„Kulturní umělecká družstva“ sídlící v Sarajevu musela se začátkem války čelit různým 

změnám týkajících se jejich existence, vnitřních pravidel a politické či sociální role. 

Cílem této práce je pokusit se zodpovědět následující otázky a zaplnit tak prázdná místa 

v dosud publikovaných odborných pracích zabývajících se fungováním amatérských  

folklórních tanečních spolků v Jugoslávii. Jak se válka v Bosně a Hercegovině v letech 1992 – 

1995 dotkla sarajevských folklórních tanečních spolků? Jak se změnila role národní identity v 

rámci spolků samotných? Byl folklórní tanec skrze umělecké kluby využit během války pro 

politické účely? 

Práce se zaměřuje na folklórní kluby sídlící v Sarajevu, konkrétně na KUD LOLA a 

KUD Baščaršija, které byly založeny již ve 40. letech 20. století a během válečných let 1992 – 

1995 nepřestaly fungovat. 

 

Výzkumná hypotéza byla sestavena na základě těchto východisek: 

                                                 
7
 Telibećirović, Amir, and Sabaha Čolacović. 2014. The Siege Of Sarajevo: 1992-1996. Zenica: Vrijeme,str. 30 

8
 Telibećirović, Amir, and Sabaha Čolacović. 2014. The Siege Of Sarajevo: 1992-1996. Zenica: Vrijeme, 

Introduction 
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1) Folklórní tanec je nedílnou součástí konstruktu národní identity. 

2) Jugoslávské folklórní taneční spolky pracovaly s konceptem jugoslávské identity. 

3) Válka v Bosně a Hercegovině byla etnickým konfliktem založeným na střetu národních 

identit. 

 

Dá se tedy předpokládat, že etnický rozměr konfliktu probíhajícího v Bosně a 

Hercegovině v letech 1992 – 1995 měl vliv na fungování folklórních tanečních spolků v 

Sarajevu a že se koncept společenského i politického využití folklórního tance, oproti letům 

1945 – 1992 na území tehdejší Jugoslávie, změnil.  

 

Metodologií této práce je kvalitativní analýza literatury a pramenů. Jako primární zdroje 

slouží především výpovědi členů dvou zkoumaných sarajevských spolků, s nimiž byly 

provedeny polo-strukturované rozhovory. Autorka si pro potřeby výzkumu vytyčila sedm 

jevů, které souhrnně označila jako „identitu spolku“ a ke každému jevu  při analýze přiřadila 

relevantní informace zahrnující období do začátku války v Bosně a Hercegovině a během 

války. Na základě získaných dat bylo možné zhodnotit dopady etnického rozměru konfliktu 

na fungování zkoumaných tanečních souborů a zodpovědět tak výzkumné otázky.  

 

1.1. Rozbor Literatury 

 

Pro účely této práce byla použita literatura trojího typu, nejdůležitější tituly jsou zmíněny 

níže. Prvním druhem byly texty teoretické, zabývající se koncepty o vzniku národů a 

nacionalismu, např. klasické dílo sociologa Ernesta Gellnera „Národy a nacionalismus“,  a 

analyzováním konstrukce národních identit v evropském prostoru – především kniha Anne – 

Marie Thiesse „Vytváření národních identit v 19. a 20. století v Evropě“, nebo kniha „Balkan 

Identities: nation and memory“ autorky Marie Todorove. Díla etnologa Alana Dundese, 

především jeho „Interpreting Folklore“ a „Folklore Matters“ se staly stěžejními pro analýzu 

fenoménu folklóru a určení jeho funkce ve společnosti. 

Další použité texty se zaměřují na tanec jako fenomén využívaný pro politické účely  a 

zdůrazňují jeho význam jako nástroje vyjadřování kolektivní identity. Odborníkem na toto 

téma je Anthony D. Shay, americký tanečník, choreograf a sociolog, který se věnuje 

spojitostem mezi tancem, identitou a politikou, především ve svých dvou dílech: 
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„Choreographing Politics: state dance companies, representation and power“ a 

„Choreographing Identities“. 

Texty, které se dají považovat za částečnou inspiraci pro uskutečnění výzkumu, byla 

práce autorky Amy C. Mills – „Dancing yourself, dancing for others: Performing identity in a 

Transylvanian – Romanian dance ensembles“ nebo článek autorky Irene Loutzaki, která se ve 

svém „ Dancing in political rhythm“ věnuje analýze tanečních událostí v Řecku a politické 

manipulaci s nimi. 

Část této práce, která se věnuje folklórním tanečním spolkům v Jugoslávii, byla 

založena především na textech Lynna Manerse s názvem „Clapping for Serbs“ a 

„Performance and memory in former Yugoslavia“. Žádné jiné texty se tématu kulturních a 

folklórních spolků v Jugoslávii nevěnují v tak podrobné míře. Ani práce Lynna Manerse však 

nenabízí konkrétní data uvádějící např. počet existujících kulturních spolků do roku 1992 

nebo statistiky o počtu členů spolků v zemi.
9
 Lynn Maners ve své práci zmiňuje i vývoj 

KUDů v letech 1992 – 1995, avšak velmi stručně. Z jeho výzkumu vyplývá především jeden 

jev – eliminace hlavně srbských, ale také chorvatských tanců z repertoárů městských 

tanečních amatérských souborů.
10

  

Kromě výše zmíněné informace relevantní k výzkumu této bakalářské práce, žádný 

z dohledaných textů se tematice státních folklórních spolků a transformaci vnímání 

jugoslávské identity tanečníky během války v Bosně a Hercegovině nevěnuje. Proto bylo 

nutné dále pracovat se získanými prameny – především svědectvími uvedenými 

v rozhovorech se členy spolků. 

 

1.2. Struktura práce 

 

Kapitola „Národní identita a folklór v teoretickém rámci“ prezentuje teoretická východiska, 

která byla použita k vytvoření výzkumných otázek a teze této práce. Identita jako fenomén, 

který se dotýká mnoha vědních oborů, má také velmi mnoho podob a v každé disciplíně může 

být interpretován jinak. Tato bakalářská práce se zabývá především konceptem identity 

národní. Existuje množství přístupů k dané problematice, v kapitole 2. 1. jsou popsány ty, ze 

kterých autorka vychází. Druhá část této kapitoly se věnuje procesu utváření národů, a 

                                                 
9
 Tato data se autorka snažila získat. Oslovila muzikoložku, Prof. Jasmina Talam ze sarajevské univerzity, 

Ministerstvo pro občanské záležitosti, Federální Ministerstvo kultury a sportu a další instituce. Bohužel nikdo 

z kontaktovaných neposkytl relevantní detailní informace. 
10

 Lynn Maners se ve svém textu Clapping for Serbs zmiňuje o válečné existenci 3 hlavních městských KUDů – 

v Sarajevu, Tuzle a Mostaru, ale neuvádí jejich jména. 
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specifikům role tradice v konstrukci národní identity. V poslední části je vysvětlen jev, kdy 

jsou folklórní tradice využity nejen v procesu budování a upevňování národní či státní 

identity, ale také pro politické účely a legitimizaci moci.  

V kapitole „Folklórní tanec v Jugoslávii“ jsou uvedena fakta o jugoslávské kulturní 

politice a o přístupu státu k záležitosti utváření kultury v mnohonárodnostní společnosti. Tato 

část práce si dále klade za cíl popsat způsob, jakým fungovaly folklórní taneční spolky 

v letech 1945 – 1992, tedy v době od vzniku Federativní lidové republiky Jugoslávie, těsně po 

druhé světové válce, až do rozpadu Socialistické federativní republiky Jugoslávie – do 

začátku války v Bosně a Hercegovině.  

Kapitola „Folklórní umělecké spolky v obléhaném Sarajevu“ zpracovává provedený 

výzkum a analýzu pramenů. Zabývá se hledáním odpovědí na výzkumné otázky položené 

v Úvodu. První část kapitoly se věnuje kritériím pro výběr zkoumaných subjektů, představení 

spolků zahrnutých do výzkumu a popisuje, jakým způsobem byly provedeny rozhovory v 

Sarajevu. V podkapitole s názvem „Identita spolku jako soubor zkoumaných jevů“ jsou 

charakterizované prvky, které tvoří základní linii výzkumu, tedy definují, co přesně autorka 

analyzuje. Závěrečná část– „Vliv války v Bosně a Hercegovině na sarajevská kulturní 

umělecká družstva“ analyzuje a interpretuje získané prameny a je tedy předpokladem pro 

potvrzení či vyvrácení výzkumné teze.  

Shrnutí provedeného výzkumu a odpovědi na výzkumné otázky se nacházejí v Závěru 

bakalářské práce.  

 

2. Národní identita a folklór v teoretickém rámci 

 
2.1. Základní teorie o vzniku národů a národní identity 

 

V rámci studia národních identit a nacionalismu se nejčastěji rozlišují dvě konceptuální linie: 

modernismus a primordialismus.
11

  

Primordialismus je zastřešujícím konceptem tezí, které vyjadřují víru v přirozenou 

příslušnost jedinců k národu. Podle těchto tvrzení je národní identita samozřejmou součástí 

lidského vnímání. Z hlediska primordialismu národy představují společenské jednotky, jejichž 

členové sdílí společnou kulturu, jazyk a historický či pokrevní původ. Primordialismus není 

                                                 
11

 Gellner, Ernest. 1993. Národy A Nacionalismus. Praha: Hříbal, str. 28 
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klasifikován jako teorie, a to právě proto, že s národy pracuje jako s daností a nikoliv jako 

s problematickým principem. 
12

 

Konceptuální opozicí primordialismu je modernismus. Ten vychází z přesvědčení, že 

národy, včetně obecně přijímané představy o jejich reálné (primordiální) existenci, jsou 

produktem specifických historických  a společenských podmínek. Moderní národy nevznikly 

tak, jak samy popisují ve svých oficiálních dějinách  -  jejich počátek se nerýsuje v bájných 

dobách, na čemž je často narativ založený, a ani nesouvisí s postupným vytyčováním území. 

Za skutečné zrození národa lze považovat okamžik, kdy skupina lidí začne dokazovat jeho 

existenci.
13

  

Předmětem studia modernismu nejsou ani tak národy, jako spíše nacionalismus. Podle 

Ericha Hobsbawma totiž nacionalismus předchází národy: „Národy netvoří státy a 

nacionalismus, nýbrž je tomu přesně naopak“.
14

 

V rámci modernismu lze identifikovat několik přístupů k nahlížení procesu utváření 

národů. Nejčastěji jsou uváděny konstruktivismus a instrumentalismus. 

Konstruktivismus se uplatňuje jako teorie, která nacionalismus používá coby ideologické 

vědomí. Hovoří o intersubjektivně vnímané verzi světa, ve kterém národy vystupují jako 

reálné entity, mající právo na sebeurčení v rámci vlastního státu. V konstruktivistickém pojetí 

je národ vnímán především jako kategorie, kterou utváří politické vidění okolního světa a 

zároveň sebepojetí lidských členů této skupiny neboli jejich identity.
15

 

Instrumentalismus je odvozen od slova instrument, čili nástroj, kterým je 

nacionalismus. Ten je využíván politickými elitami pro získání masové podpory v boji o moc. 

Instrumentalismus tedy v ohledu utváření národa zvýrazňuje funkci politického a 

společenského prostředí, ve kterém tento boj probíhá.
16

  

Instrumentalismus a konstruktivismus nejsou linie, které by se vzájemně vylučovaly, 

ba naopak se organicky doplňují. Konstruktivismus je někdy představován jako více 

ideologická koncepce, instrumentalismus se zaměřuje na praktické nástroje utváření 

nacionalismu. Autoři, kteří se věnují tématům spojeným s nacionalismem, národy a identitami 

                                                 
12

  Umut, Ozkirimli. 2000. Theories Of Nationalism: A Critical Introduction. New York: Palgrave., str. 64 
13

 Thiesse, Anne-Marie. 2007. Vytváření Národních Identit V Evropě 18. Až 20. Století. Brno: Centrum pro 

studium demokracie a kultury., str. 9 
14

 Hobsbawm, E J. 2000. Národy A Nacionalismus Od Roku 1780. Brno: Centrum pro studium demokracie a 

kultury., str. 15 
15

 Brown, David. 2000. Contemporary Nationalism: Civic, Ethnocultural And Multiculturalpolitics. London., 

str.20 
16

Hirt, Tomáš. “Přehled Základních Tezí Modernistického Pojetí Nacionalismu”. Online. In Antropoweb. 

http://www.antropoweb.cz/cs/prehled-zakladnich-tezi-modernistickeho-pojet. (staženo 30.3.2016) 
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obvykle kombinují oba zmíněné přístupy, ale své teze staví na základě jejich sloučení – tedy 

na tzv. anti-primordialistickém myšlenkovém proudu.
17

 S konceptem anti-primordialismu 

pracuje i autorka této práce. 

 

2.2.  Proces utváření národů a tradice v konstrukci národní identity  

 

Národní myšlenka souvisí s ideologickou revolucí vycházející z filosofie osvícenství rodící se 

v 18. století v Evropě. Národ byl definován jako velké společenství propojené různými 

vztahy, mezi něž se ale neřadí např. podřízenost jedinému panovníkovi, příslušnost ke 

stejnému náboženství ani k jednomu společenskému stavu. Průmyslová revoluce spolu 

s osvícenstvím a romantismem přinesly změny, které postupně ukončily společenskou 

strukturu danou feudalismem.
18

 

To, co národ tvoří, je podle Renana „bohatý vzpomínkový odkaz“. Kult předků je ten 

nejoprávněnější, neboť předkové udělali z lidí to, čím jsou. Patřit k jednomu národu tedy 

znamená být jedním z dědiců společného a nedělitelného bohatství, ideového i materiálního. 

19
 

Proces konstrukce národů spočíval v utvoření kolekce národního dědictví a šíření jeho 

významu. Toto dědictví bylo často třeba přikrášlit, či přímo vymyslet. Během procesu 

vytváření národů se zformovaly položky – abstraktní i hmotné, které dnes již běžně 

zahrnujeme do definice národa a identity, jako např. jazyk, kulturní památky, poutní místa, 

typická krajina, oficiální symboly, charakterové znaky, gastronomie, symbol země a také 

folklór – tradiční umění nebo kroje. Jsou to symboly, které jsou snadno prezentovatelné a 

srozumitelné pro okolní svět. Právě odlišením se od jiných komunit a snahou dávat najevo 

tyto rozdílnosti se idea o jednom národě vytvoří, a tím, že ji společnost přijme, národ vzniká. 

Na konci národotvorného procesu stojí národní cítění – tedy subjektivní vědomí o 

akceptování národní identity. To je spontánní teprve ve chvíli, kdy je hluboce zakořeněné a 

pro lidi uvnitř skupiny se jeví jako „přirozené“.
20

 

Termín „identita“ je odvozena od latinského slova idem, znamenajícího „to stejné“, ale 

jak uvádí Dundes - při diskuzích objasňujících význam termínu, bylo nesčetněkrát dokázáno, 

že stejně tak jako na shodnostech záleží na rozdílnostech. Kontrast s ostatními skupinami a 

                                                 
17

 Smith, Anthony D. 2009. Ethno-Symbolism And Nationalism: A Cultural Approach. London Routledge., str. 8 
18

 Thiesse, Anne-Marie. 2007. Vytváření Národních Identit V Evropě 18. Až 20. Století. Brno: Centrum pro 

studium demokracie a kultury., str. 10 
19

 Ibid., str. 11 
20

 Ibid., str. 12 
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zároveň uznání vlastní suverenity od okolí, je pro definici etnické identity právě tak důležité 

jako v případě identity osobní. Člověk se nedokáže vymezit bez toho, aniž by dokázal 

definovat a uznat v čem jsou další osoby podobné/odlišné.
21

 Dundes dále uvádí, že skupinová 

identita je ve svém základě neměnná, i přes to, že existuje po mnoho generací a její členové se 

liší.
 22

 

Vazba mezi tradicí a identitou je velmi silná. Národní identita je vystavěna na kultu 

předků i na linii tradic, které byly zavedeny lidským faktorem. Do folklóru lze zahrnout mýty, 

hudbu, hry, legendy, pořekadla, lidovou medicínu, tance atd., tedy vše, co může spojovat 

jednu skupinu lidí, na základě jedinců uznávající tyto tradice.
23

  

Protože folklór je tvořen tradicemi a stává se tak jedním z hlavních prvků vytvářejících 

národní identitu, vznikl i tzv. folklorismus, tedy věda zabývající se folklórem, jeho 

zkoumáním a interpretací. Není náhoda, že vznik folklorismu se datuje do stejné doby jako 

vznik evropských moderních národů – tedy do období romantismu v 19. století. Národy, které 

se nejvíce strachují o existenci své identity, jsou také nejvíce aktivní ve zkoumání vlastních 

tradic. Nejrozsáhlejší procesy sbírání folklóru probíhaly např. ve Finsku a Irsku či v Litvě a ve 

Slovinsku. 
24

 

Pro hlubší pochopení role folklóru v konstrukci identity je třeba vysvětlit i lišící se 

výklady termínu folk. Folk, z akademického hlediska, odkazuje k jakékoliv skupině, která 

sdílí alespoň jeden společný faktor. Nezáleží přitom na tom, co tím faktorem je. Může to být 

pojítko jazykové, teritoriální nebo náboženské, ale důležité je, zda právě tento prvek považuje 

daná komunita za sobě vlastní tradici, ke které se hlásí její členové. Skupina může být 

teoreticky tvořena dvěma a více osobami, ale většinou se jedná o mnoho individuálních 

bytostí, přičemž je běžné, že se členové neznají všichni mezi sebou. To, co členy váže k jejich 

jednotce je znalost jakéhosi jádra tradice, které tvoří základ její identity. Pravděpodobně 

nejmenší komunitou, která sdílí tradice je rodina. Jejich pojícími prvky jsou např. ustálená 

slovní spojení užívaná v určitých situacích, nebo rodinné přezdívky. Folk může být ale stejně 

tak i velkým společenstvím – jako např. celý národ. Koncept folku je tedy velmi flexibilní a 

označuje jednotku jakýmkoliv způsobem provázaných lidí.
25

 

V procesu konstrukce národů a identit však pojem folk představuje zcela jinou věc. 

Může to být synonymum k označení rolníka a venkovana, vyjádření o něčí příslušnosti k  

                                                 
21

 Dundes, Alan. 1993. Folklore Matters. Univ Tennessee Press, str.6 
22

 Ibid., str. 3 - 4 
23

 Dundes, Alan. 1993. Folklore Matters. Univ Tennessee Press, str.10 
24

 Ibid., str. 10 
25

 Ibid., str. 11 
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nižší společenské třídě a termín pro nevzdělanou sortu lidí mezi vzdělanými. Takto označený 

lid sehrál klíčovou roli v prvních fázích národotvorného procesu. Byla mu přiřknuta funkce 

živé fosilie, podle níž je možné zrekonstruovat život předků. Pojmem lid se automaticky mínil 

lid z venkova, ten, který je spjatý s historií, předky a také s půdou, která národu „vždy 

patřila“, i s podnebím a dalšími okolnostmi působícími na život. Nejprve byly venkovské 

tradice pokládány pouze za zajímavá kulturní svědectví, později se staly jedním za symbolů 

národa. Venkovský lid maskoval změny, které se v Evropě v 18. a 19. století děly. 

S industrializací a společenskými změnami, jako např. s migrací do měst, došlo k určité 

unifikaci života. Právě obyvatelé venkova zůstali těmi, kteří tradice udržovali, a proto se na 

nich dala budovat jedinečná národní identita.
26

 

Folk čili venkovský lid, tak jak ho líčí národopisné studie z 19. století, nemají však 

reálně nic společného s rolnickými masami, ani s nevolníky. Tito lidé jsou vylíčeni jako 

šťastní, svobodní a moudří lidé, kteří v poklidu žijí svůj život na vesnici a jsou obklopeni tou 

nejčistější kulturou. Takto popsaný lid tedy odkazuje na přímý opak městského proletariátu. 

Společnost nově vzniklých národů vstoupila do moderní doby s upínajícím se pohledem do 

minulosti – ke svým dějinám. Čím více poznávacích symbolů lidé potřebovali, aby uvěřili 

společné minulosti, tím více zvyků bylo i uměle tvořeno. Sběratelé tradic se totiž upínali 

naopak k budoucnosti – pro blaho národa tradice vynalézali. Jedná se tedy o fakelore, jak 

poznamenává etnolog Richard Dorson.
27

 

 

2.3.  Politika ponárodňování a využití folklóru pro legitimizaci státního 

režimu 

 

Myšlenka dědictví je v procesech utváření a modifikace národní identity málokdy 

zpochybňována, pouze je podle aktuálních cílů formována pro potřeby politické. 

Politika vzbuzování příslušnosti k národní identitě v občanech státu byla v minulosti 

často implikována tak, že střídala dobu osvěty s vnucováním pocitu sounáležitosti. V případě 

multietnických zemí, byly kulturní prvky pocházející z teritoria státu, považovány za národní, 

a jakákoliv zvláštnost nebyla protikladem jednoty. Naopak byla jejím obohacujícím prvkem. 

Národně identifikační elementy nevylučovaly existenci jejich podskupin, které se lokálně 

lišily. Politika „ponárodňování“ tímto způsobem tedy obnášela šíření pocitu sounáležitosti 

                                                 
26
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27
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v rámci státu a zároveň udržení rovnováhy tolerováním národnostních rozdílů, přičemž 

představitelé státu vždy tyto složky národního celku zaštiťovali. 
28

 

Během 1. poloviny 20. století se folklór stal hlavním zdrojem zapojení mas – 

proletariátu do systému evropské národnostní politiky. Různým způsobem ho ve své 

propagandě využívala meziválečná státní zřízení, italský fašismus i nacismus v hitlerovském 

Německu.  

Po nástupu komunistických režimů ve Střední a Východní Evropě po 2. světové válce, 

se i v evropském prostoru objevil koncept nacionálního komunismu, který byl také šířen 

pomocí odkazů k paměti a tradici národa, byť s internacionalistickou ideou v pozadí. Tradiční 

venkovské umění bylo přesunuto do městského prostředí a „státní folklorismus“  vytvořil 

nesčetné množství amatérských souborů přidružených k továrním výrobám. Tyto spolky měly 

za úkol „pokračovat v tradici“ zpěvů a tanců místních národů, a soutěžit mezi sebou na 

obrovských, státem pořádaných festivalech. Vznikaly také spolky profesionální, jejichž 

členové byli placeni státem.  Kromě toho bylo lidových tradic využito i v jiných případech. 

Administrativní budovy byly vyzdobeny tradičními uměleckými předměty, státní návštěvy 

byly vítány chlebem a solí, tradiční svátky a slavnosti tvořili základní linii roku, byť jejich 

průběh byl okleštěn o jakékoliv náboženské znaky. Většinu tradičního umění a zvyků bylo 

možné shlédnout v „turistických vesnicích“, které vznikaly během 60. let 20. století. 

Návštěvníci zde mohli spatřit venkovany v krojích, průběh tradičního svatebního obřadu a 

oslavy a v místních krámcích si mohli zakoupit rukodělné výrobky.
29

 

Tanec a hudba jsou druhy tradičního umění, které mají potenciál oslovit širokou 

veřejnost, a proto byla taneční vystoupení, za muzikálního doprovodu, velmi využívaným 

nástrojem pro reprezentaci politické moci a ideologických myšlenek. Jak poznamenává 

Herzfeld: „ Visuální a hudební ikony byli výjimečně působivé v uchvacování celé populace.“ 

30
 

Komunistické režimy vládnoucí v jihovýchodní Evropě potřebovaly stále živit národní 

hrdost a také sepjetí strany a lidu. Proto se i pro ně stalo národně – identifikační kulturní 

dědictví stěžejním prvkem při legitimizaci držby moci. 

 

                                                 
28
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29
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30
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3. Folklórní tanec v Jugoslávii 
 

Folklór byl při vzniku poválečné Jugoslávie a budování socialistického státu zařazen do 

agendy kultury, která, stejně jako v Sovětském svazu a jeho dalších satelitech, podléhala 

řízení státu. Pro sledování vývoje fungování folklórních spolků je zapotřebí nastínit nejprve 

obecný vývoj oficiální kulturní politiky v Jugoslávii. 

Poválečná politika nově vzniklé Jugoslávie se řídila socialistickou ideologií a 

víceméně následovala kroky Sovětského svazu, jeho dogmatismu, stalinismu. Na řadu přišlo 

zestátňování, a to i v odvětví kultury. Veškeré umělecké instituce podléhaly státu, byly jím 

řízeny i přímo financovány, což byla cesta, jak udržet kulturu pod kontrolou a vlivem státu.  

Na rozdíl od jiných sovětských satelitů se však politika centrálního řízení od 50. let dvacátého 

století vyvíjela v Jugoslávii jiným způsobem. Po roztržce Josipa Broze Tita, jugoslávského 

prezidenta, s Josifem Vissarionovičem Stalinem, generálním tajemníkem Komunistické strany 

Sovětského svazu, a po vyřazení Jugoslávie z Kominformy v červnu roku 1948, nastaly 

změny.
31

 Po politické a ekonomické blokádě ze strany Sovětského svazu se Jugoslávie více 

otevřela Západu a hledala podporu pro svou nezávislost, pro umožnění cesty vlastního 

socialismu. Od 50. let se tedy kulturní politika v Jugoslávii vyznačuje těmito jevy – snahou 

vytvoření státní jugoslávské identity a ideou samosprávného socialismu.
32

 

Mnohonárodnostní povaha Jugoslávie byla zdůrazňována v rámci komunistické 

ideologie od úplného vzniku státu. Titovi nelze upřít kladný vliv na eliminaci napětí mezi 

jugoslávskými entitami, což byl zároveň předpoklad pro budování komunistického státu.
33

 

V rámci státní správy byla země novými Ústavami z let 1963 a 1974 postupně přibližována 

konfederačnímu zřízení. Obě dvě tyto Ústavy vznikly v reakci na nacionální hnutí a 

zvyšování tensí mezi jednotlivými národy. Odpovědnost a rozhodovací pravomoci byly 

přeneseny na jednotlivé republiky a 2 autonomní oblasti.
34

 Ačkoli se měly jugoslávské národy 

cítit jako sobě rovné, rozdílnosti, a na nich utvořené národní identity místních etnik, byly 

často zdrojem napjatých vztahů. Stát v čele s Titem se tedy rozhodl začít budovat identitu pro 

všechny společnou, státní. Pod heslem „jednota a bratrství“ měli občané potlačit svůj etnický 

původ a ztotožnit se s identitou novou – jugoslávskou.
35

 Na poli kulturní politiky se křížení 
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těchto dvou cílů – tedy podpořit rovnoprávnost všech národů, a zároveň vytvořit jugoslávskou 

identitu, projevilo spíše jako oslava kulturní rozmanitosti v rámci jednotné socialistické 

republiky.
36

 

Decentralizace v podobě přenesení rozhodovacích pravomocí na určité skupiny menší 

než celonárodní, se po roztržce Tita se Stalinem v roce 1948 projevila také vznikem 

samosprávného socialismu. Dá se říci, že v tomto případě se jednalo o přenesení pravomocí 

na skupiny pracujícího lidu. Samosprávný socialismus nahrazoval státní vlastnictví sociálním, 

a také se změnil systém financování. Peníze od státu dostávaly především instituce a ne 

jednotlivé aktivity. Samosprávné rady dělníků, které se pojily vždy k určité továrně nebo 

jinému podniku, samy rozhodovaly o tom, jak s penězi naloží a co udělají s přebytky. Ty 

mohly dále využít k investicím, zvýšení produkce, jejímu rozšíření, k uspokojení 

společenských potřeb nebo rozvoji vzdělávání apod. „Pracující lid“ měl tedy možnost 

rozhodovat o tom, co je právě pro jejich skupinu v jejich prostředí důležité.
37

 

Právě v případech, kdy se lidé v samosprávných radách rozhodli investovat do 

kulturního a společenského vyžití, zakládali amatérské kulturní spolky. Ty pak fungovaly 

přímo v místech, kde působila rada, tedy tam, kde členové spolků pracovali. Folklór byl 

označen za kreativní aktivitu pracujícího lidu.
38

 Další takovéto spolky mohly být přidružené 

k různým organizacím či univerzitám, vždy se však jednalo o soubory státem financované 

(skrze dělnické rady). Těmto kulturním spolkům se říkalo „kulturna umjetnička družstva“ 

(dále jen KUD) a většinou pod ně spadaly všechny folklórní aktivity – tedy tanec, zpěv, hry a 

orchestr.  

Většina KUDů měla složku dětskou, juniorskou i kategorii pro dospělé členy. 

Vzhledem k významu propojenosti folklórního tance se zpěvem (která se však v různých 

jugoslávských tancích liší), nebylo většinou rozlišováno mezi sborem a tanečním souborem. 

Orchestr tvořil samostatnou část, stejně jako skupina členů zabývajících se tradičními hrami. 

Bylo ovšem běžné, že jeden člen působil zároveň jako tanečník - zpěvák a hrál ve stejném 

spolku na některý z hudebních nástrojů.
39

 

Pro obyvatele se KUDy staly společenskými centry, kde se mohli scházet, cvičit, 

trénovat a udržovat tak kulturní dědictví svých předků. Pro stát byly folklórní spolky 
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nástrojem pro šíření jugoslávské identity. Folklórní tance byly pro propagaci státem 

vytvořeného historického narativu vhodným druhem tradičního umění, protože mohly být 

prezentovány veřejně. Veřejná vystoupení dokáží formovat kolektivní paměť – interpretovat 

minulost, ukazovat přítomnost a představovat budoucnost.
40

 Folklórní tanec byl vyňat ze 

svého „původního“ prostředí a nebyl již výsadou venkovanů, pro které byl prvkem 

společenské interakce.  

Členové tanečních souborů reprezentovali jugoslávský národ účelově vytvořenými 

choreografiemi na jevištích. Tento způsob prezentace měl zaručit snadnější šíření sdělované 

zprávy. Účastníci tanečních událostí byli rozděleni na účinkující a publikum, které nemělo 

možnost se zapojit. Novým trendem bylo také vytváření spolků profesionálních, což se dělo 

především v Chorvatsku (vznikl KUD LADO
41

), proti čemuž protestovali hlavně amatérští 

tanečníci v Bosně a Hercegovině či v Makedonii, kteří byli nakloněni tradičnímu stylu 

provozování folklóru a spolkům amatérským. Šíření stylizovaného jugoslávského folklóru 

v masovém měřítku měly zaručit státem pořádané festivaly, kde se setkávali členové 

amatérských i profesionálních tanečních souborů z různých jugoslávských republik, a kde 

byly tance předváděny velmi početnému publiku. Historicky prvním z nich byl festival 

„Smotra Jugoslavie“, uspořádaný poprvé v roce 1950 v Bělehradě, později se začal pořádat i v 

Záhřebu.
42

 

V rámci snahy dostat folklór „na jeviště“ se KUDy po celé zemi rozdělily na dvě 

skupiny, které popisuje Lynn D. Maners.
43

 Tou první jsou KUDy „izvorni“
44

, které fungovaly 

především ve vesnicích a v odlehlých částech země či tam, kde se obyvatelstvo etnicky téměř 

nemísilo. Jejich repertoár zahrnoval pouze jeden program, to znamená, že byl – li to spolek ve 

vesnici s většinovým např. katolickým zastoupením obyvatel, vystupovali s programem tanců 

chorvatských. Jejich program byl do velké míry historicky autentický a při vystupování 

používali tradiční nástroje i kostýmy. Těchto KUDů byla ale v Jugoslávii menšina. 

Většina KUDů podlehla tzv. stylizaci, odtud název jejich skupiny – KUDy 

„stilizacia“.
45

 Ty typicky sídlily ve větších městech a v místech, kde byla mezi občany 

zastoupena dvě nebo více etnik, tedy např. v Sarajevu, které je považováno za nejvíce 
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multietnickou oblast Jugoslávie. Tato skupina spolků používala při svých vystoupeních již 

nástroje zmodernizované a jejich repertoár byl stylizován pro prezentaci jugoslávské identity. 

V praxi to znamenalo, že členy tanečního souboru byli občané různého etnického původu. 

V rámci svého programu měli nastudované tance srbské, chorvatské, bosenské, makedonské, 

slovinské i černohorské. Kromě národních tanců obsahoval jejich repertoár i některé z tanců 

jugoslávských menšin, neboli národností – jak byly nazývány podle názvosloví Ústavy z roku 

1963. Mohly to být např. tance albánské, romské nebo maďarské. 
46

 

Kromě původních folklórních tanců, které byly součástí repertoáru každého KUDu, 

začaly vznikat choreografie účelově vytvořené. Tyto tance byly unikátní tím, že byly 

vyhotoveny naprosto uměle, pro politické účely, nicméně provedení a prezentace zůstaly 

stejné – tak, aby zapadaly do folklórního stylu.  Jednalo se o choreografii sestavenou z prvků 

tanců, hudby a krojů většiny jugoslávských národů i národností. Pro ilustraci poslouží dva 

příklady.  

Hned po válce se objevila tzv. Partizánská kola. Kolo je jeden z nejvýznamnějších 

folklórních tanců, vyskytuje se s drobnými obměnami téměř v celém balkánském regionu. 

Právě proto bylo lehce využitelné za účelem vytvoření celonárodní choreografie. Partizánské 

kolo jako známé taneční vystoupení (ovšem také v různých obdobách), se začalo v 80. letech 

představovat na jevištích folklórních festivalů po celé zemi. Byla to připomínka aktivit 

sportovně – kulturních týmů partizánských jednotek. Hlavní zprávou těchto výstupů mělo být 

zdůraznění jednoty, která „Jugoslávcům“ pomohla v boji proti nepřátelům. Národně 

osvobozenecký boj, jako jeden ze symbolů jugoslávské identity, byl využit pro legitimizaci 

moci režimu různými nástroji a folklórní tanec se stal jedním z nich.
 47

 

Druhým příkladem vytvoření nového folklórního tance je tzv. kolo Titovo. Jedná se 

víceméně o choreografii stejné struktury jako kola partizánská s tím rozdílem, že písně, na 

které se tančilo, měly povětšinou text oslavující vůdce země. Tento tanec byl hojně využíván 

nejen na festivalech, ale především při příležitostech jako např. oslava Titových narozenin, 

nebo slavnost v den některého ze státních svátků. 
48

 

Historický vývoj KUDů v rámci kulturní politiky v Jugoslávii rozděluje Lynn Maners 

do několika etap. V době poválečné byly KUDy přímo zakládány i financovány státem a 

začaly plnit svou roli v upevňování jugoslávské identity. První změny ve vývoji kulturních 

organizací nastaly v roce 1948, a plně se projevovaly od 50. let, kdy začaly i KUDy být 
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prvkem samosprávného socialismu a byly vytvářeny dělnickými radami, které se podílely na 

jejich řízení. Jelikož kulturní politika odrážela situaci, v jaké se režim nacházel – do jaké míry 

se cítil být ohrožen, v 60. a 70. letech se jugoslávská kultura těšila určitému uvolnění. KUDy 

se důsledkem tohoto jevu nacházely, zejména od poloviny 50. let do začátku let 70., v krizi. 

Kultura obecně se stala záležitostí méně masovou a programy tvořili více individuální umělci, 

než rady či přímo stát. Zároveň se také rozvíjel turismus, který folklórní spolky využíval jako 

atrakci a tím KUDy ztrácely svojí občanskou funkci. Po této krizi však spolky svou politickou 

funkci opět naplno oživily a fungovaly tak až do 80. let, kdy se začala idea jugoslávské 

identity, po smrti Tita, postupně rozpadat.
49

 

Folklórní tanec byl v socialistické Jugoslávii využit pro politické účely. Skrze „kulturní 

umělecká družstva“ se stal nástrojem státu k šíření a upevnění jugoslávské identity a k 

legitimizaci moci. Význam existence kulturních uměleckých družstev dokládá výrok člena 

komunistické strany a sarajevského rodáka, který v poválečných letech uvedl: „ Mít prvotřídní 

KUD je pro město stejně důležité jako mít továrnu.“.
50

  

 

4. Folklórní taneční spolky v obléhaném Sarajevu v letech 1992 – 

1995 
 

4.1. Výzkumný soubor  

 

4.1.1. Výběr spolků 

 

Jak již bylo uvedeno v druhé kapitole této práce, „kulturní umělecká družstva“ (KUD), 

respektive folklórní taneční spolky, byly v Jugoslávii zakládány ve velkém měřítku. Co se 

týče období války v Bosně a Hercegovině, evidence o fungování těchto spolků je velmi těžko 

dohledatelná.   

Za účelem zodpovězení výzkumných otázek bylo nutné stanovit kritéria pro výběr 

zkoumaných subjektů. Těmito kritérii bylo historické a územní vymezení. Vzhledem ke 

zkoumanému historickému období byla základním kritériem pro výběr alespoň částečná 

existence/doba založení spolku v letech 1992 - 1995. Územní vymezení muselo být 

specifikováno také, neboť válka měla na různých místech  jiný průběh a tím pádem i jiný vliv 
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na vývoj zkoumaného fenoménu kulturních klubů. Pro účel tohoto výzkumu byly vybrány 

spolky, které působily na území hlavního města Bosny a Hercegoviny - Sarajeva, a to 

především z důvodu jeho multietnického složení obyvatel. Sarajevo bylo místem, kde 

společně ještě v roce 1992 žily všechny tři bosenské entity, Bosňáci, Srbové i Chorvaté, 

pohromadě. Během války bylo Sarajevo obléháno, a proto tamní obyvatelé – potažmo členové 

tanečních spolků, vnímali válku specificky. Z těchto důvodů byly do výzkumného souboru 

zařazeny pouze spolky sarajevské, neboť by jen těžko mohly být srovnávány se spolky 

působícími na jiných místech Bosny a Hercegoviny. Ze získaných informací byly KUD 

LOLA společně s KUD Baščaršija a KUD Seljo
51

 jedinými spolky v Sarajevu, které v letech 

1992 – 1995 fungovaly. 
52

 

 

4.1.2. Představení spolků 

 

Do výzkumu byly zahrnuty dva ze tří sarajevských spolků, fungujících v Sarajevu během 

války v Bosně a Hercegovině. Tím prvním je KUD Baščaršija, založený v roce 1947 

dělnickou radou (Příloha č.1). Druhým spolkem je KUD LOLA, který byl stejným způsobem 

založen o rok dříve, tedy v roce 1946, jak uvádí oficiální propagační materiál spolku
53

. Oba 

dva spolky sídlí téměř v centru Sarajeva a během obléhání města nepřestaly působit. KUD 

Baščaršija i KUD LOLA patřily  před rokem 1992 do skupiny KUDů stylizačních, a staly se 

nástrojem státu pro prezentování jugoslávské identity, čímž měla být v občanech upevňována. 

Jejich repertoár sestával z tanců všech jugoslávských národů, stejně tak jako z choreografií 

účelově vytvořených, které oslavovaly úlohu partyzánů v jugoslávských dějinách či přímo 

osobnost Josipa Broze Tita. 

 

4.1.3.  Zprostředkování a průběh rozhovorů 

 

Kulturní umělecké ansámbly byly kontaktovány přes jejich internetové stránky, a skrze tento 

prvotní kontakt probíhala komunikace dále s konkrétními osobami. Většina spolků má mezi 

svými členy někoho, kdo se stará o komunikaci s publikem, veřejností či se zájemci o bližší 

informace. Tyto osoby poskytly detaily, které ukázaly, zda právě jejich spolek je vhodný pro 
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zapojení do výzkumu. V případě, že ano, dalším krokem bylo dohodnutí osobního setkání 

v Sarajevu a provedení rozhovoru. 

Autorka práce navštívila sídla dvou zařazených folklórních organizací, které spolkům 

slouží jako místo pro scházení se, trénování a nácvik představení. Tam proběhly i rozhovory 

s řediteli klubů a dalšími členy „pamětníky“. Svědectví zaznamenaná pomocí rozhovorů se 

staly stěžejním zdrojem pro účely této práce, poněvadž z doby války nemají KUDy téměř 

žádné jiné důkazy o jejich činnosti.
54

 

Dohromady se rozhovorů zúčastnilo 5 osob, v obou spolcích byli přítomni jejich 

ředitelé. V případě KUDu Baščaršija byl dalším respondentem dlouhodobý člen spolku a jeho 

současný PR specialista, který byl členem již v době války. V případě KUDu LOLA probíhal 

rozhovor s mužem, který byl za války členem tanečního souboru a dnes hraje v tamním 

orchestru, a s ženou, která byla také členkou tanečního souboru a dnes stojí v jeho čele.
55

 

Všichni respondenti jsou dlouhodobými obyvateli Sarajeva a považují se za Bosňany, ovšem s 

různým národnostním původem.
56

 

Rozhovory probíhaly s většinou respondentů v angličtině, pouze v případě ředitele 

KUDu LOLA byl rozhovor tlumočen z/do bosenštiny. 

Účastníkům rozhovorů byl nejprve představen hlavní cíl výzkumu, byli obeznámeni o 

přibližné délce trvání rozhovoru (cca 40 minut) a každý z nich podepsal informovaný souhlas, 

v němž také odsouhlasili nahrávání rozhovoru na diktafon.  

Ke každému rozhovoru byly následně, s krátkou časovou prodlevou, vyhotoveny 2 

základní dokumenty: protokol o průběhu rozhovoru, a resumé – souhrn hlavních informací a 

myšlenek, které autorce setkání přineslo. 

Detailní záznam rozhovorů byl vyhotoven zpětně – poslechem nahrávek a přepisem 

relevantních informací. 

 

4.2.  Identita spolku jako předmět výzkumu 

 

K zodpovězení výzkumných otázek jsou analyzovány následující jevy, jejich vývoj a 

vzájemný vztah v obou historických obdobích, tedy v době existence Jugoslávie, do roku 
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 Ředitelé obou KUDů řekli, že oficiální záznamy o fungování spolku z let 1992 – 1995 – např. seznam členů, 
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a Saša Prajzlerovi. 
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1992 a v době války v letech 1992 – 1995. Pro účel této práce je soubor níže uvedených jevů 

označen jako „identita spolku“: 

 

1) Existence spolku – fungování během války 

2) Název KUDu 

3) Složení členů tanečního souboru – věkové, genderové, etnické 

4) Angažovanost v konfliktu a význam existence KUDu pro jeho členy 

5) Podpora a zaštítění spolku – finanční, institucionální  

6) Repertoár tanců 

7) Veřejná vystoupení spolku a publikum 

 

Díky unifikovanému konceptu folklóru praktikovaného v rámci stylizovaných KUDů, v letech 

do začátku války v Bosně a Hercegovině, jsou tyto jevy vysledovatelné u tehdy existujících 

spolků. Proto se dá předpokládat, že interpretací dat získaných z pramenů z období válečného, 

bude možné identifikovat změny, které byly následkem vypuknutí ozbrojeného konfliktu. 

 

4.3. Vliv války v Bosně a Hercegovině v letech 1992 – 1995 na „identitu“ 

sarajevských spolků KUD LOLA a KUD Baščaršija 

 

Existence spolku – fungování během války 

Předpoklad toho, že se nějakým způsobem měnil koncept vnímání a použití národní identity 

v rámci tanečního klubu, je podmíněn jeho existencí i v letech válečných. Podmínky, v jakých 

KUD během obléhání Sarajeva fungoval, formovaly interní činnost jeho členů. 

Členové KUDu Baščaršija poprvé pocítili přítomnost války až na začátku května roku 

1992, kdy došlo k první blokádě Sarajeva a následnému uzavření města do obležení. V květnu 

bylo mnoho starších členů spolku na frontě. Na počátku války museli tanečníci přestat 

trénovat, protože kvůli neustálému ostřelování bylo nebezpečné chodit do jejich hlavní 

budovy, která se nacházela v centru města, tedy v místech, kam byla střelba mířena 

především. Evidentně ale nepřemýšleli o tom, že by KUD ukončil svojí činnost. Podle slov 

pana Trnky  dokonce někteří z členů v budově zůstali a bránili ji, i se zbraní v ruce.
57

 

Existenci souboru totiž ohrožovalo rozhodnutí jednotek Spojených národů o tom, že prostory 

dále nebudou moci využívat. Nakonec ale dostali povolení od municipality „Stari grad“. I 
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přesto, že budova byla často ostřelována, a její střecha zničena granátem, následující 4 

válečné roky se ve zdejším sklepě členové spolku scházeli a trénovali. 

Sídlo KUDu LOLA se nacházelo dál od centra města. Strategickou nevýhodou však 

bylo, že budova stála v ulici téměř bez další zástavby, osamoceně, a zejména její jižní strana 

nebyla před ostřelovači ničím chráněna. Ale ani KUD LOLA nepřestal během války fungovat. 

Kvůli bezpečnostní situaci se spolek scházel ve sklepení. 

Ohledně četnosti setkání pan Čomaga z KUDu Baščaršija zmiňuje: „Byl stanoven 

vždy jeden trénink týdně, pokud to šlo, protože většina mužů byla na frontě“
58

. O setkávání 

lidí z druhého spolku pan Prajzler říká: „Když jsme se viděli, snažili jsme se dohodnout hned 

na další datum, kdy jsme mohli. Protože někteří, starší z nás, se vraceli na frontu, mladší šli 

domu. Ale bylo to dost často, myslím, že to bylo tak dvakrát týdně. Kdykoliv, když jsme měli 

volno. …Většinou jsme trénovali velmi brzy ráno, nebo později večer, aby to nebylo tak 

nebezpečné. Ale vždy jen dokud bylo světlo. Protože tady taky nebyla elektřina. Jen plynové 

lampy, které se zde rozsvěcely.“
59

 

 

 Název KUDu 

Název souboru je prvotním zdrojem informací k vytvoření dojmu o spolku. Jméno jakékoliv 

instituce by mělo být krátké a výstižné, tak, aby bylo lehce zapamatovatelné a uchopitelné pro 

publikum. Už podle názvu je možné přiřknout spolku některé vlastnosti nebo charakter, či 

z něj vyčíst, o jaký druh spolku se jedná. V případě folklórních tanečních spolků v Sarajevu 

by název mohl napovídat nebo přímo značit i to, zda je uskupení etnicky vyhraněné, či 

nikoliv, a proto je název spolku jedním ze sledovaných jevů. 

Osud změny jmen je v případě obou zkoumaných subjektů podobný. KUD Baščaršija 

se do roku 1992 jmenoval KUD Miljenko Cvitković, tak jak je vidět na klubovém symbolu – 

vlajce, která dodnes zdobí chodbu jejich sídla (Příloha č. 2). Miljenko Cvitković byl partyzán 

který také bojoval v občanské španělské válce. V rámci historického narativu komunistického 

režimu byl Miljenko Cvitković považován za národního hrdinu. 

Přejmenování souboru souviselo spíše s probíhajícím rozpadem Jugoslávie a pádem 

komunistického režimu, než s válkou samotnou. Důvod se v rozhovoru snažil objasnit pan 

Trnka, ředitel KUDu: „Cítili jsme, že je důležité změnit název, abychom spolek identifikovali 

se Sarajevem. Byly to těžké časy. Protože předchozí název pocházel od komunistů, byl 

spojován s Titem. Potřebovali jsme název nový, když se situace najednou změnila a my jsme 
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byli suverénní, samostatný stát. Potřebovali jsme se nějak identifikovat s městem a s naším 

okolím, protože my jsme ti, kdo prezentují kulturu tohoto města.“.
60

 Pro identifikaci s městem 

a jeho obyvateli si tedy vybrali jméno Baščaršija – označení pro historické osmanské centrum 

města. Do nového loga přibyl i obrázek kašny, která se nachází právě v samém centru 

Baščaršije a je symbolem Sarajeva (Příloha č.3). 

KUD LOLA se do roku 1993 jmenoval KUD Ivo Lola Ribar. Loga se starým názvem 

se dají taktéž spatřit vyvěšená po budově spolku. Stejně jako Miljenko Cvitković, i Ivo Ribar 

byl partyzánským hrdinou, jehož sláva byla zdůrazňována socialistickým režimem. Členové 

spolku tehdy rozhodli, že si v názvu nechají pouze jeho prostřední jméno – tedy slovo Lola, 

což zároveň znamená „kluk z vesnice“, neboť to je pro folklórní družstvo přijatelné řešení 

(Příloha č. 4). Hlavním cílem změny názvu bylo, tak jako v prvním případě, oprostit se od 

právě se bortícího režimu a komunistické ideologie. Pan Prajzler dodal: „Museli jsme si 

změnit jméno, protože naše země se už neidentifikovala s komunismem. Ani jedno z etnik, 

které zde žilo.“.
61

 

Pro změnu jména měl KUD LOLA ještě další důvod. Ivo Ribar byl původem Chorvat 

a spolek působící za války v Sarajevu, si nemohl ve svém názvu ponechat jméno 

chorvatského partyzána. Ani jeden z hrdinů jugoslávské historie však nebyl zapomenut a 

členové se za jejich původní názvy nestydí, ani je neskrývají. K tehdejší změně jmen byli 

spíše donuceni okolními politickými událostmi a potřebou identifikovat se s něčím novým, 

než s tradicí, která byla vytvořena komunistickým režimem.  

 

Složení členů spolku – věkové, genderové, etnické 

Vhledem k tomu, že cílem KUDů v socialistické Jugoslávii bylo zainteresovat širokou 

veřejnost a šířit tak jugoslávské národnostní cítění pomocí folklórního tance na všechny 

občany, spolky sdružovaly ženy, muže i děti ve velkých počtech. V rámci omezeného 

fungování během války se však členská základna změnila. Znalost etnického složení souboru 

je zásadní. Slouží k analýze efektu etnického konfliktu na členy a členskou politiku spolku. 

V KUDu Baščaršija se během válečných let scházelo kolem 50 osob, KUD LOLA měl 

dohromady mezi 70 – 80 členy. Jak podotýká pan Prazjler, stávalo se ale, že někdy na trénink 

dorazili třeba jen tři.
62

 I přes velmi nepříznivé bezpečnostní podmínky, které ohrožovaly 

každého na cestách městem, ženy zůstaly součástí spolků, a pokud to bylo možné, na srazy 
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pravidelně docházely. Oba soubory zároveň potvrzují informaci, že děti první dva roky války 

do sídel KUDů nechodily, což se ale změnilo po roce 1993. Pan Prajzler k tomu dodává: „ 

Mně bylo v té době 15 a byl jsem jeden z nejmladších členů. Ale od roku 1994 LOLA začala 

fungovat téměř jako před válkou.“
63

 Na otázku proč tomu tak bylo, odpovídá: „ To se musíte 

zeptat rodičů těch dětí, kteří je sem začali znovu pouštět. Ale asi proto, že už je nechtěli 

nechat sedět doma na zadku, ta válka trvala dlouho. Ale stejně – hodně tréninků jsme museli 

přerušit, když propuklo silné ostřelování okolí. V jedné místnosti, kde jsme tančili, jsou 

dodnes za okny plechové pláty, které nás měly ochránit před střelami. Byli jsme šťastní, že 

žádný problém nebyl. Indira mluví o jedné dívce, která byla zabita, když šla z tréninku odsud, 

byla to dcera našeho ředitele. Na to se ho ale, prosím, neptejte. Hodně členů zemřelo nebo 

zmizelo – odešlo.“
64

 Ředitel KUDu LOLA dále v rozhovoru upřesňuje, že 35 členů spolku 

během let 1992 – 1995 zemřelo jako civilisté.
65

 

V období do začátku války v Bosně a Hercegovině byli členy KUDu LOLA a 

Baščaršija příslušníci všech tří hlavních bosenských entit – tedy Muslimové, Srbové i 

Chorvaté. Na otázku, zda se na této struktuře něco změnilo se začátkem války nebo během 

jejího průběhu, respondenti z obou souborů odpovídají negativně. Paní Prajzlerová říká: „… 

Předtím to složení bylo namíchané a zůstalo tak i za války, protože jsme žili společně. Pokud 

se bavíte s normálními lidmi, nebyl to problém. Srbové za války chtěli část území a Chorvaté 

taky, Bosňákům by zůstal jen malý kus Bosny a Hercegoviny. Tady ve spolku jsme ale stále 

zůstali všichni pohromadě.“
66

 Pan Perućica se k této otázce také vyjadřuje a shrnuje tím svůj 

postoj nejen k fungování KUDu, ale také ke zvyklostem v sarajevské společnosti: „ Rád bych 

ještě řekl, že KUD LOLA byl vždy spolek multietnický, stejně jako město Sarajevo. Vždycky 

tu jsou nějaké síly, které prosazují rozdílnosti a mají tendenci k tomu to tady rozvracet. Ale 

tady vždy bylo normální  uzavírat smíšená manželství – já jsem Černohorec, má žena je 

Chorvatka – katolička. Naše dcera si vzala Muslima. Ale politici z toho udělali něco jiného.“
67

 

V KUDu Baščaršija byla situace stejná. Pan Čomaga podává důkaz o tom, že členy 

spolku byli i během války nejen Muslimové, ale i Chorvaté a Srbové. Tím důkazem je 

upomínkové tablo s fotografiemi zabitých členů spolku během války, které visí na chodbě 

budovy. Z popisků pod fotografiemi jsou zřetelná jména obětí, která prokazují, že mezi nimi 

jsou osoby různého etnického původu (příloha č. 5). 
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Angažovanost v konfliktu a význam existence KUDu pro jeho členy 

Důvod sdružování lidí do folklórních spolků v době Jugoslávie je zřejmý. Ze strany státu šlo o 

vytvoření komunit, které by prostřednictvím výuky a představováním „národního folklóru“ 

upevňovaly vytvořenou jugoslávskou identitu v členech samotných  i v publiku. Tanečníci 

byli k tomuto nástrojem, ale pro ně samotné mělo být členství především způsobem, jak 

vhodně trávit volný čas, a jak se zasloužit o udržení kulturního dědictví země. Když se 

jugoslávská národní identita během války rozpadala, nebylo jisté, jakou úlohu budou hrát 

KUDy pro členy samotné, ani zda se zapojí do politicko – společenského dění veřejnou 

angažovaností. 

Na dotaz „ Co to tedy pro vás znamenalo – udržet fungování spolku i za války?“, 

odpovídá pan Trnka: „ Znamenalo to jednoduše udržet skupinu. Znamenalo to jakýsi vzdor 

k válce, protože tady se mohlo zpívat a tančit. Hlavně pro muže, kteří byli v té době na frontě, 

a ve volném čase mohli přijít sem, to bylo důležité. Mohli zde zapomenout na válku, na 

emoce vzteku, na hlad, na nedostatek vody a elektřiny. Cítili se volní a byl to ten šťastný čas 

během války, kdy zapomněli na nebezpečí a na ten spěch na frontě.“
68

 

Pan Trnka byl dále dotázán, zda se starší členové spolku snažili nějak proklamovat 

sociální nebo politickou příslušnost skrze spolek, a zda si myslí, že KUD jako celek hrál i 

nějakou jinou roli, než udržování kulturního dědictví. K tomu dodává, že za politickou roli se 

dala považovat snaha ukázat, že ačkoliv konflikt byl založen na nacionalismu, oni takoví 

nejsou. Podle pana Trnky je národnost nezajímala, pouze se starali o kulturní dědictví. 

Naopak, snažili se poukazovat na to, že národnostní rozdílnosti jsou součástí jejich kultury.
69

 

Ohledně role zachování kulturního dědictví mluví pan Trnka i v případě osudu 

kostýmů, které jsou důležitou součástí tanečních představení. Pro KUDy bylo tedy velmi 

zásadní jejich zachování, neboť mají velkou historickou hodnotu. Kostýmy byly na počátku 

války uloženy v budově spolku, nicméně v zimě roku 1993, když byla budova velmi 

poničena, musely být převezeny. Situaci popisuje takto: „ Bylo to v zimě, Sarajevo bylo 

ostřelováno, a my jsme ty kostýmy převáželi na saních. Všechny kostýmy se zachránily a 

nechybí ani jeden.“
70

 Tradiční lidové kostýmy byly až do konce války uschovány v krytu 

v jiné části města. 
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Respondenti v KUDu LOLA se ve svých výpovědích téměř shodují se situací 

v prvním spolku. Na první otázku odpovídá pan Prajzler tak, že o politický účel vůbec nešlo, 

s žádnou z politických stran konfliktu se jako celek neidentifikovali. Udržení existence KUDu 

bylo důležité pouze pro členy samotné. Ředitel spolku zdůrazňuje, že spolek pro ně byl 

jediným místem, kde se děti během války mohly společně smát, opravdu pobavit a zpívat. 

V souvislosti s vyprávěním příběhu o těžkostech války, o nedostatku základních potřeb, o 

nemožnosti získat pomoc od humanitárních organizací (v případě pana Perućici kvůli tomu, 

že on je Černohorec a jeho manželka Chorvatka), používá pro označení spolku termín 

„útočiště“.
 71

 

 

Podpora a zaštítění spolku – finanční, institucionální  

Státní folklórní ansámbly byly oficiálním nástrojem jugoslávské vlády, a proto byly i státem 

financovány.
72

 Respondenti KUDu LOLA i Baščaršija potvrzují i skutečnost, že kromě 

vládních financí získával jejich spolek do roku 1992 podporu z městského rozpočtu. 

S příchodem války se situace změnila i v oblasti financování a institucionální podpory, na 

kterou se již členové souborů nemohli spolehnout.  

Status KUDů v Sarajevu v letech 1992 -1995, jakožto oficiálních státních institucí, 

není objasněn, nicméně vzhledem k tomu, že se jednalo o období rozpadu socialistické 

Jugoslávie, nebyly státní umělecké soubory dále podporovány, neboť ztratily svojí funkci, 

kterou plnily pro stát. Především také vzhledem k finančně problematickému  stavu v 

obléhaném městě, nebyly spolky  nijak sponzorovány – jejich činnost již nebyla důležitá.  

Budovy spolků zůstaly během války ve vlastnictví KUDů. Na otázku, zda dostával 

KUD LOLA během války podporu od některé z institucí, odpověděl pan Perućica: „Ne, jediná 

materiální pomoc byla od vojáků Spojených národů, kteří nám dali aspoň pláty na okna, 

abychom byli chráněni…. A ještě nějaké krabice na nástroje. Taky jsme pronajímali místnosti 

v naší budově a z toho jsme fungovali.“
73

 

 

Repertoár tanců 

Repertoár je jedním ze stěžejních jevů, dle kterého je možno analyzovat změnu postoje spolku 

jako celku k vnímání a prezentaci jugoslávské identity. KUDy proklamovaná jugoslávská 
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identita, jejímž cílem bylo šířit ideál jednoty a bratrství byla válkou degradována. Soubory 

ztratily jasně vymezená, ideologická pravidla pro sestavování svých tanečních programů. 

Musely se rozhodnout, zda chtějí svým repertoárem dát najevo příslušnost k některé 

z národních identit, které byly součástí konfliktu v celé Bosně a Hercegovině, či nikoli. 

O vnímání konceptu běžného repertoáru v době Jugoslávie řekli pamětníci z obou 

spolků, že prezentovat jugoslávskou identitu pro ně bylo normální. Necítili žádné rozdíly 

mezi občany, Jugoslávie byla společnou zemí jim všem a všechny folklórní tance byly vždy 

blízké i ostatním místním etnikům. Spory ve společnosti založené na rozdílnostech se, podle 

pana Trnky, objevily až rok nebo dva před válkou po vzrůstu moci nacionalistických 

politických uskupení. Do té doby však vůbec nepřemýšlel o tom, že by snad předváděl tance, 

které nebyly součástí jeho identity.
74

 KUD LOLA i KUD Baščaršija patřily do roku 1992 ke 

spolkům, které tančily „autentické“ tance všech jugoslávských národností, ale také 

choreografie vytvořené během socialismu – Titovo i Partyzánské kolo. I v současných 

propagačních materiálech KUDu LOLA můžeme najít vzpomínku na tuto dobu. V roce 1984, 

při slavnostním zahájení zimních Olympijských her v Sarajevu, tancovali členové spolku, 

jako jedni z mnoha, speciální choreografii. Ta byla vytvořena z prvků folklórních tanců 

jugoslávských národů, tradiční kostýmy byly pro tentokrát vyměněny za zimní barevné 

kombinézy, ale účel zůstal stejný – představit světu jugoslávskou pospolitost pomocí folklóru 

(příloha č. 6). 

Co se týče změn repertoáru s příchodem války, situace v obou spolcích se liší. KUD 

Baščaršija svůj repertoár nezměnil. Náplní tréninků byl nácvik programu „Jugoslovjenski 

svjet“, v rámci jehož se tančily tance srbské, makedonské a všechny ostatní z území 

Jugoslávie. Pan Trnka v rozhovoru řekl, že se v repertoáru nic nezměnilo a dodává: „ Protože 

my jsme kulturní lidé. Tančíme, protože máme rádi tanec.“
75

 Nepředstavovali žádnou 

z národních identit rozpadající se Jugoslávie, nýbrž považovali svůj taneční program za 

mezinárodní. 

V KUDu LOLA k určitým změnám v repertoáru došlo. Na začátku války z něj byly 

vyřazeny tance chorvatského a srbského národa a hlavním programem spolku se staly 

folklórní tance Bosňáků, bosenských Srbů a bosenských Chorvatů. Ředitel souboru k tomu 

dodal, že jejich repertoár byl složen z průřezu tanců z Bosny a Hercegoviny, tanců všech 
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etnik, které tam žijí. Na místo identity jugoslávské tedy jejich taneční repertoár prezentoval 

identitu bosenskou, spjatou s vymezením teritoria.
76

 

 

 

Veřejná vystoupení spolku a publikum 

Události, na kterých spolek veřejně prezentuje svá čísla, odrážejí jeho funkci 

(společenskou/politickou) i umělecké zaměření a úroveň projevu. Tento prvek, definující 

umělecký ansámbl, tedy souvisí s nabízeným repertoárem a publikem. Je zřejmé, že ve 

válečných podmínkách nebyly pořádány akce, kterých by se klub za normálních podmínek 

mohl zúčastnit. Stejně tak národnostní složení publika, pokud tedy vůbec nějaká veřejná 

vystoupení probíhala, se vzhledem k etnické povaze konfliktu měnilo. 

Pan Čomaga z KUDu Baščaršija popisuje, jakých akcí se folklórní spolky účastnily 

v době Jugoslávie: „ … Nikdy jsme tady neslavili žádné náboženské svátky. Většinou to byly 

komunistické svátky a akce.“ 
77

 Zmiňuje např. oslavy narozenin Tita, pro což se vytvářela 

nová choreografie pro taneční skupiny z celé Jugoslávie. 

Dále jmenuje příležitosti, při kterých členové tanečního souboru vystupovali mezi lety 

1992 – 1995. Největší z nich byl festival Sarajevo Winter. Ten probíhal každý rok jako 

vzpomínková akce k zahájení Olympijských her v Sarajevu v roce 1984. Festival 

k desetiletému výročí této události se konal v malé tělocvičně v centru města (příloha č. 7). 

Pan Čomaga k průběhu události dodal:„ .. Nemohlo to být moc veřejné – nemohlo se to 

ohlásit, aby tu budovu neostřelovali ve chvíli, kdy tam bude hodně lidí.“
78

 Další jedinou 

příležitostí, kde bylo možné předvést svá vystoupení, byla oslava Nového roku. KUD 

Baščaršija v roce 1993 využil ještě jedné události pouze pro svoje interní účely. Poté, co byla 

vypálena sarajevská radnice, členové spolku se rozhodli natočit uprostřed spáleniště budovy 

videoklip. V něm tančí skupinka tanečníků jeden z albánských tanců. Toto video je dnes 

veřejně dostupné na internetu.
79

 V souvislosti s tím však zástupci KUDu Baščaršija mluví o 

již zmíněné funkci spolku k zachování kulturního dědictví a možnosti vzdorovat válce a jejím 

dopadům pomocí tance.  

Mezinárodním publikem pro oba spolky byly vojáci z jednotek Organizace spojených 

národů, kteří v Sarajevu sloužili. Dle výpovědí měly spolky s vojáky přátelské vztahy, ze 
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kterých plynuly určité výhody. KUD LOLA dostal výměnou za pár předvedených tanců 

plechy, které byly použity na ochranu oken proti střelbě, a také krabice na uschování 

hudebních nástrojů. KUD Baščaršija si podle slov pana Trnky oblíbili francouzští vojáci 

z Bordeaux, kteří jim na začátku války pomohli vyjednat povolení, aby spolek mohl v budově 

dál působit. 

KUD LOLA také vystupoval na akcích pořádaných pro bosenskou armádu. Jednalo se o 

taneční vstupy doprovázené orchestrem. Jedna z událostí se konala na kopci nad Sarajevem, 

tam, kde začínala bojová linie. Na otázku, zda to nebylo příliš nebezpečné, odpověděl pan 

Perućica takto: „ To ano, ale to celé nebylo vůbec normální… z dnešního pohledu se to zdá 

bláznivé, ale tehdy si člověk zvykl, protože slyšel střelbu každý den.“
80

 

Jak již bylo řečeno u analýzy jevu „Repertoár“, KUD Baščaršija na všech svých 

vystoupeních během války představoval program „Jugoslovjenski svjet“. Jednotkám 

Spojených národů představili např. tance Vranje a Sumadija, které jsou srbského původu, dále 

Posavina a Valpovo, tance chorvatské, další tanec původem z Makedonie, nebo i Sarajevsko 

polje, starý tanec z oblasti Sarajeva. 

  KUD LOLA ale výběr vystoupení měnil podle typu akce. Pan Perućica o tom řekl: 

„Pro cizí jednotky jsme tančili všechno, ti to nepoznali a bylo jim to jedno. Ale pro bosenskou 

armádu jsme museli tančit jen bosňácké tance …“
81

 

 

Závěr 
 

 „Kulturní umělecká družstva“ v Jugoslávii v letech 1945 – 1992 byla využívána 

socialistickým režimem pro proklamaci státní jugoslávské identity. Tato bakalářská práce se 

snaží zaplnit prázdná místa v dosud publikovaných textech týkajících se KUDů a zaměřit se 

na jejich existenci a funkci během války v Bosně a Hercegovině v letech 1992 -1995. Cílem 

kvalitativní analýzy primárních zdrojů, především rozhovorů provedených s tanečníky ze 

dvou sarajevských KUDů, bylo zjistit, jak válka ovlivnila „identitu spolku“ a odpovědět tak 

na výzkumné otázky uvedené v Úvodu, stejně tak jako potvrdit či vyvrátit stanovenou tezi. 

Propuknutí války v Bosně a Hercegovině v roce 1992  znamenalo pro KUD Baščaršija 

a KUD LOLA konec pravidlům, dle kterých do té doby fungovaly. Skutečnost, že spolky 

sídlily v obléhaném Sarajevu, způsobila, že jejich existence byla každodenně ohrožována a 

členové tanečních souborů se scházely ve velmi nebezpečných a nepříznivých podmínkách. 
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Politické okolnosti, doprovázející ozbrojený konflikt, změnily roli souborů. Pro Jugoslávii, 

která byla v procesu desintegrace, nebyly KUDy již důležitými nástroji k prezentaci 

jugoslávské identity, a bylo tedy na členech samotných, jak rozhodnou o další činnosti, 

vnitřních pravidlech, i společenské funkci jejich souboru. 

Změny vnímání jugoslávské identity se v rámci obou spolků projevily na více 

úrovních. Jednalo se o změnu názvů KUDů, což odráželo pád komunistického režimu a 

vyhlášení nezávislé Bosny a Hercegoviny, a v případě KUDu Baščaršija odkázalo i 

k identifikaci spolku s městem. Pod vlivem destrukce jugoslávské identity se v případě KUDu 

LOLA změnil také taneční repertoár. Ten nově zahrnoval pouze tance z teritoria Bosny a 

Hercegoviny a novým konceptem se tedy stala identita místní, zahrnující vazbu k tradicím 

všech tří hlavních národností obývajících toto území. Na členskou politiku neměl etnický 

rozměr konfliktu v Bosně a Hercegovině vliv. Ukázalo se, že v rámci transformace identit je 

pro členy kulturní organizace důležitější identita lokální – kdy se identifikují s městem a jeho 

tradiční multietnickou společností a sami se označují za Sarajevany, než rozdílnosti 

symbolizující jiný etnický původ a náboženskou příslušnost. 

KUD LOLA a KUD Baščaršija nebyly během války v letech 1992 -1995 financovány 

žádnou institucí. Spolky se zároveň v konfliktu nijak neangažovaly a působícími politickými 

stranami nebyly využity pro prezentaci některé z národních identit, které tyto strany 

zastupovaly. KUD LOLA nicméně vystupoval na akci pořádané pro vojáky Armády Bosny a 

Hercegoviny což dokazuje propojení spolku s jedním z hlavních aktérů války. Oba taneční 

soubory plnily během války především funkci společenskou. Pro členy byly důležitým 

místem k trávení volného času, udržování kulturního dědictví, vyjadřování vzdoru vůči válce 

a zdůrazňování kladného postoje ke kulturní diverzitě sarajevské společnosti. 

Etnický rozměr konfliktu v Bosně a Hercegovině v letech 1992 – 1995 neměl na 

zkoumaná sarajevská „kulturní umělecká družstva“ takový vliv, jako by se dalo očekávat 

vzhledem k ozbrojeným bojům mezi obyvateli  po celé zemi. Etnické a náboženské 

rozdílnosti nehrály pro členy spolků nejdůležitější roli, primární byla identita místní – 

sarajevská, ačkoliv analýza jevů „identity spolků“ ukázala, že v rámci souboru byla 

v některých případech zachována identita jugoslávská, jindy se spolek ztotožnil s kulturními 

tradicemi Bosňáků, bosenských Srbů i Chorvatů, tedy hlavními národnostmi žijícími v Bosně 

a Hercegovině. 

 

Summary 
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The examined Cultural Art Societies (KUD) – KUD LOLA and KUD Baščaršija faced a 

major change after the war in Bosnia and Herzegovina had started. The conditions under 

which the dance groups existed, while Sarajevo was besieged, were very uncomfortable and 

the group members kept practising even though it was sometimes dangerous for them. As 

Yugoslavia was in its disintegration process, the folklore groups were suddenly left without 

the political role. Therefore, the members themselves needed to decide how their 

organizations will be functioning, what is going to be their role in the society and how to set 

the group’s internal rules. 

The changes of national identity’s perception became evident at more levels. 

Immediately in the year 1992, both KUDs changed their names, which was a reaction to 

communist regime’s fall, independent Bosnia and Herzegovina proclamation and it was also a 

sign of identification with the city itself. The change also emerged in dance repertoire of KUD 

LOLA. They only preserved the traditional dances coming from the territory of Bosnia and 

Herzegovina and had left behind the dances of other ex – Yugoslavian nations. The members 

of KUD LOLA newly affiliated to the Bosnian territory, with regard to traditions of all local 

ethnics. The ethnic conflict did not influence the attitude towards multi-ethnic tradition of 

group’s member composition. The research showed that in the period of identity’s 

transformation, the dancers more identify themselves with the city and that the local identity 

is more important than the ethnic differences among them. 

KUDs lost their political function when the war started, but they were very important 

for the society of the besieged Sarajevo. As the members see it today, the main purpose was to 

preserve the cultural heritage and, for some of them, dancing was a symbol of defiance to the 

violence. A possibility of being together, dancing and singing was crucial role of the 

examined dance groups during the war. 
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Příloha č.8.: Přepis rozhovoru mezi autorkou práce a respondenty z KUD Baščaršija (text) 

 

ROZHOVOR 1 

KUD BAŠČARŠIJA 

29.2.2016, Sarajevo 

 

Respondenti: 

Pan EMIL TRNKA (ET), aktuální ředitel KUD Baščaršija, mezi lety 1992 – 1995 členem 

spolku 

Pan NAMIR ČOMAGA (NČ), aktuální PR specialista KUD Baščaršija, mezi lety 1992 – 

1995 členem dětského souboru spolku 

 

Na začátku setkání, ještě mimo záznam,  mluví pan Čomaga o tom, že nyní tančí tance srbské, 

chorvatské, i bosňácké, ale jen ty, které jsou tradiční pro území Bosny a Hercegoviny. A že 

před válkou tedy tančili tzv. jugoslávský repertoár. Ten umí do dneška, a pokud si ho někdo 

někde vyžádá, není to pro ně problém zrealizovat a vystupovat s ním. Ukazovali ho např. na 

festivalu v Polsku – jako zástupci všech jugoslávských zemí, co se folklórního tance týče. Dále 

popisuje choreografické rozdílnosti v jugoslávských folklórních tancích. 

Pokud tomu tedy správně rozumím, před válkou jste tancovaly různé tance, pocházející 

z různých částí Jugoslávie? 

NČ: Před válkou jsme tancovali všechny tance, z Makedonie, ze Srbska, i bosenské. 

Kolik členů dnes máte? 

NČ: Kolem 200 

A před válkou? 

NČ: Přibližně stejně, během války méně. Ale před válkou dost podobně jako dnes. Během 

války asi 50, možná méně…byly to těžké časy. 

Já vím.. Stejně je to ale hodně, to je pěkné.  

Nyní bych ráda mluvila s Vámi – pane Trnko, o časech válečných a předválečných, které 

si sám pamatuje. 

Můžeme začít Jugoslávskou dobou – můžete mi říct základní informace o tom, jak váš 

spolek fungoval během Jugoslávie.? 

ET: Ano 

Jak a kdy byl váš spolek založen a jakou institucí?  

ET: Vzhledem k tomu, že to byla doba komunismu, bylo to založeno dělnickou skupinou. 

Můžu vám ukázat zakládací listinu. 

To by bylo skvělé, děkuji. 

Dobře. Kdo byl v této době členy spolku? Myslím národnostní složení. 

NČ:  já vím, na co se ptáte. Všichni – Muslimové, Chorvati, Srbové. 

A co lidé z menšin? 

NČ: To opravdu nevím, ale řekl bych, že také. Přinejmenším by to teoreticky nebyl problém. 

Dobře. Takže už jsme si předtím řekli, že jste fungovali podle běžného jugoslávského 

konceptu – že jste tancovali všechny tance. 

NČ: Ano 

Jak to bylo s financováním spolku? 

NČ: To bylo státem a místní radnicí 

Je to stejné jako dnes? 

NČ: Ne 

A jak je spolek tedy financován dnes? 

NČ: My píšeme projekty a dostáváme granty, nemáme ale stálý příjem od žádné vlády. 

Při jakých příležitostech jste za jugoslávské éry vystupovali? 
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NČ: Stejně jako dnes. Na komerčních akcích, festivalech, oslavách – národních svátcích, na 

slávě k Titovým narozeninám. Tam se dělala úplně nová choreografie pro taneční skupiny 

z celé Jugoslávie. Jestli víte, o čem mluvím – to byl kult osobnosti. 

Byly zde nějaké příležitosti, kdy jste tančili jen pro bosenské publikum např.? 

NČ: Jestli chápu, na co se ptáte, tak my jsme tehdy neslavili žádné náboženské svátky. 

Většina z toho byly komunistické svátky a akce. 

Od kdy jste byl Vy členem, pane Trnko? 

ET: Od roku 1982 

Můžete mi vysvětlit, jak jste se cítil, když jste předváděli tu tzv. jugoslávskou identitu? 

Jaké to pro vás bylo? 

ET:  To bylo normální. Byli jsme jeden stát a my jsme necítili žádné rozdílnosti mezi námi. 

Aha, takže jste o tom vůbec nepřemýšleli tak, jako že ukazujete nějakou, vám cizí, 

identitu? 

ET: Ne, v těchto časech jsme o tom opravdu nepřemýšleli. Byl to prostě jeden stát – společná 

identita. Tohle se možná ukázala až třeba rok nebo dva před válkou, kdy se nacionální strany 

objevily a dostaly se k moci. 

Dobře. Teď se dostaneme k době války. Je pro mě důležité vědět, kdy pro vás válka 

vůbec začala. Protože oficiálně se hovoří o roku 1992, ale mě zajímá, zda jste její 

příchod pocítili už dříve. 

ET: Ne, pro nás jako členy  spolku to začalo v roce 1992, v době, kdy Sarajevo bylo obleženo. 

1. května -  což bylo zásadní pro začátek války – to byla první blokáda Sarajeva. Starší 

členové spolku byli na frontě. Pak bylo město obleženo, nemohlo se z města ani do města a 

lidé se začali cítit v nebezpečí. Do té doby jsme ale přemýšleli spíš o kultuře, možná turismu 

apod. Ne o válce, o té jsme netušili. 

Ok. Takže po tom roce 1992 – já bych ráda mluvila o hlavních změnách, které se 

v rámci vašeho spolku udály a jak válka ovlivnila jeho fungování. 

NČ: Když válka začala, tréninky musely přestat, protože to bylo moc nebezpečné sem chodit. 

Starší členové zde zůstali a vlastně to tady (budovu KUDu) bránili, dokonce i se zbraněmi. 

Měli jsme nějaké komplikace, protože v této době tady byly francouzské jednotky UN a ty 

řekly, že tady nesmíme zůstat. My jsme ale získali povolení od naší obce  - Stari Grad, které 

říkalo, že my tu opravdu zůstat můžeme a že žádní vojáci sem nesmějí. Celá tahle budova 

byla hlídána, muži se zbraněmi. Přišli z přední linie z války a šli sem, bránit to tady. Bránit 

všechny hudební nástroje a kostýmy, které jsme tu měli. My Vám ukážeme fotografie z této 

doby, moc jich nemáme, ale jen abyste viděla, jak vypadala tahle budova. Byla pořád 

ostřelovaná a zničená, nemělo to střechu, ta byla zničená granátem a obnovená až po válce. 

Dobře tedy. A tréninky pokračovaly? 

ET: Ano. Ale ne tady (v budově), ale ve sklepě. Dokonce se i vystupovalo. Bylo to něco jako 

vzdor válce. (ukazování fotek) 

Co to tedy pro vás konkrétně znamenalo – udržet spolek za války, fungovat? 

ET: Znamenalo to jednoduše udržet skupinu. Znamenalo to jakýsi vzdor k válce, protože tady 

mohli zpívat a tančit. Hlavně pro muže, kteří byli v té době na frontě, a ve volném čase mohli 

přijít sem, to bylo důležité. Mohli zde zapomenout na válku, na emoce vzteku, na hlad, na 

nedostatek vody a elektřiny. Cítili se volní a byl to ten šťastný čas během války, kdy 

zapomněli na nebezpečí a na ten spěch na frontě.  

A co ženy? 

ET: Ženy sem chodily také, ale děti ne, to bylo moc nebezpečné na ně. Na konci války už ano, 

to už přicházely i děti. 

Jaké jste měli publikum v této době? 

ET: Ve skutečnosti skoro žádné. Možná během pár událostí jedině. Byl zde velký festival – 

Sarajevo Winter, který se koná každý rok od 1984, kdy zde byla Olympiáda. V roce 1994 to 
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bylo desetileté výročí a spolek vystupoval na tomto festivalu také, v malé tělocvičně kousek 

odsud. Nemohlo to být moc veřejné – nemohlo se to ohlásit, aby tuto budovu neostřelovali ve 

chvíli, kdy tam bude hodně lidí. 

A jaký druh vystoupení jste tam předváděli? 

ET: No, folk. To byl ten jugoslávský repertoár – „Jugoslovjenski svjet“, stejné, stejné jako to, 

co jsme dělali před válkou. Vše, co bylo v repertoáru – srbské, makedonské. To bylo pro nás 

normální. 

Aha, dobře, to tedy znamená, že během války jste tančili pořád ty choreografie tanců 

všech jugoslávských národů? 

ET: Ano, to se nezměnilo. Protože my jsme kulturní lidé. Tančíme, protože máme rádi tanec. 

Po válce, v roce 1996, jsme byli na Sicílii s jednou srbskou taneční skupinou a nebyl to vůbec 

problém. 

Dobře. V návaznosti na toto bych se znovu ráda zeptala na národnostní složení členů 

spolku. Vím, že na začátku války hodně lidí ze Sarajeva odešlo, hlavně Srbové. Ale jak 

to vypadalo ve vašem spolku, odešli vaši srbští nebo chorvatští členové? 

ET: Ne, ty tu zůstali a pokračovali s námi. Máme zde pověšenou také tabuli se členy spolku, 

kteří byli během obléhání Sarajeva zabiti. (fotka) A na té můžete vidět, že to byli Srbové, 

Chorvaté i Muslimové. 

To tedy znamená, že jste ve vašich představeních během války neprezentovali žádnou 

národní identitu?  

NČ: Ne, bylo to stále mezinárodní, nebo ex-jugoslávské. 

 Snažili se starší členové nějak proklamovat sociální nebo třeba politickou příslušnost 

skrze spolek? Myslíte, že měl spolek nějakou jinou roli, než udržování kulturního 

dědictví? 

(Ukázání videa z „viječnice“ čili radnice – z roku 1993, po tom, co byla zapálena. Členové 

KUD Baščaršija tam, přímo uvnitř spálené budovy, natočili videoklip, ve kterém tančí 

albánský tanec) 

ET: Během války jsme chtěli ukázat, že ačkoliv jsou tu nacionalisté, tak že my takoví nejsme, 

že nás národnost nezajímá, ale staráme se o naše kulturní dědictví. Možná že právě tohle byla 

nějaká politická role našeho spolku. 

Takže hlavním cílem vždy bylo, i před válkou i během ní, udržovat kulturní dědictví? 

ET: Ano, a také ukázat to, že národnostní rozdílnosti jsou součástí naší kultury. 

Jmenoval se váš KUD vždy stejně, nebo se jeho název někdy změnil? 

NČ: Dříve se jmenoval KUD Miljenko Cvjetković a změnil se na KUD Baščaršija, během 

války v roce 1994. Miljenko Cvjetković byl komunistický hrdina, který byl za druhé světové 

války partyzán. 

A proč jste se přejmenovali? 

NČ: Cítili jsme, že je důležité změnit název, abychom spolek identifikovali se Sarajevem. 

Byly to těžké časy. Protože předchozí název pocházel od komunistů, byl spojován s Titem. 

Potřebovali jsme název nový, když se situace najednou změnila a my jsme byli suverénní, 

samostatný stát. Potřebovali jsme se nějak identifikovat s městem, s naším prostředím, 

protože my jsme ti, kdo prezentují kulturu tohoto města. 

Takže jste se chtěli odstřihnout od Miljenka Cvjetkoviće, protože to byl hrdina z dob 

komunismu? 

NČ: Ano. Ale on byl normální hrdina, také ze španělské občanské války. Ani dnes 

neskrýváme, že jsme se dřív jmenovali podle něj. On nedělal nic zlého. 

Kolik členů během války váš Kud měl? 

ET: Maximálně 50, ale nemáme o tom přesné záznamy. 

Mluvil jste o tom, že jste vystupovali pro jednotky UN. Jak to probíhalo? 
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ET: Ano, to bylo pro ty, kteří se pohybovali tady u naší budovy – pro Francouze, z Bordeaux. 

Chtěli vidět naše kostýmy atd. a pak řekli, že tu nemůžeme zůstat, ale nám se nakonec 

podařilo vyjednat povolení, a tak jsme tu zůstat mohli a scházet se zde dál. Vojáci z UN se na 

nás chodili sem dívat a my jsme pro ně tančili. Bylo to velmi těžké tehdy, protože armáda si 

obvykle vzala to, co chtěla. Mohla z toho pro nás být pohroma, protože kdybychom tu 

nemohli zůstat, oni by sem mohli přijít a všechno vzít. To byli vojáci, ti se o nějakou kulturu 

vůbec nestarali, jen přežívali. 

Nechali jste všechny kostýmy tady? 

ET: Ne, v půlce války, v zimě 1993, když tato budova byla nejvíce poničená, jsme je 

transportovali do jiné budovy, do takového krytu v jiné části města. Bylo to v zimě, Sarajevo 

bylo ostřelováno, a my jsme ty kostýmy převáželi na saních. Všechny kostýmy se zachránily 

a nechybí ani jeden. 

Kromě Sarajevo Winter, vystupovali jste ještě na jiné události během války? 

ET: Při oslavě Nového roku jsme vystupovali. Ale v této době bylo zakázáno scházet se ve 

větších skupinách, kvůli tomu, že by se mohl stát nějaký masakr během ostřelování. 

Takže účelem zachovávání vašeho spolku během války nebylo předvádět tance na 

veřejnosti, ale uchovat to pro vás osobně, zachovat kulturu a vytvořit podmínky pro 

zábavu ve volném čase? 

ET: Ano, přesně tak. 

A jak často jste se scházeli a jak často jste trénovali? 

NČ: Byl to 1 trénink za týden. Pokud měli čas a pokud zde byli, protože většina mužů byla na 

frontě. 

Přidal se k vám během války někdo úplně nový? 

NČ: Ne, to bylo řídké. Většinou ti, co byli členy již před válkou, zůstali během války i po ní. 

Jako např. já – před válkou jsem byl teenager, a pak po válce jsem se stal prezidentem. 

Nahradil jsem předchozího, velmi starého prezidenta. 

Víte o dalších sarajevských spolcích, které za války fungovaly? 

NČ: KUD Lola a KUD Seljo 

A potkávali jste se? 

NČ: Ano, vystupoval dohromady na Sarajevo Winter. A znali jsme se se členy jejich spolku, 

potkávali jsme se. Dokonce Emil (pan Trnka) se seznámil se svojí manželkou na jedné 

společné akci, ona byla členkou KUD Seljo. 

A co se týče současnosti, dělají nyní všechny spolky v Bosně to samé co vy – tedy tance 

z území Bosny a Hercegoviny? 

NČ: Ne. V Republice Srbské jsou některé spolky, které dělají jen srbské tance, což je pro naši 

kulturu pohroma. Radši tančí srbské tance ze Srbska, než aby tančili ty, které se tradičně tančí 

na jejich území. Ptám se jich, zda jejich děda tančil to, co oni teď a na to nemají odpověď. To 

samé v Hercegovině -  místní Chorvaté tančí chorvatské tance z Chorvatska. Přitom mají 

tance i hudbu a hry z Hercegoviny. Oni se ale identifikují s Chorvaty, kteří nežijí v Bosně. 

Ale já myslím, že se to snad změní. My tady máme tolik různých tanců a her, které pochází 

z Bosny a Hercegoviny. A vše je různé – expert to vždy pozná, zda je to tanec bosenských 

Srbů nebo Bosňáků nebo Chorvatů, i když se to vyvinulo v jedné vesnici. Nechápu tedy, proč 

oni hledají pořád něco cizího, co na naše území nepatří. Je to asi kvůli politikům, kteří hrají 

stále velkou roli v kultuře i sportu. My se snažíme na tom něco změnit. 

Takže vy prezentujete váš repertoár tanců jako Bosensko- hercegovský? 

NČ: Ano, přesně tak. Nerozlišujeme, zda je to srbské nebo chorvatské nebo muslimské. Teď 

např. máme vedoucí sboru, která je z Pale, z Republiky Srbské. Chtěla ale pracovat s námi, 

protože jako etnomuzikoložka chce zachovávat naší kulturu a ne podporovat spolky, které 

dělají pouze Srbský folklór, který není na tomto území tradiční. 
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NČ Kromě toho, my např. udržujeme i židovskou sarajevskou hudbu, protože tady byla 

před 2. světovou válkou židovská menšina. 

Dále mluví pan Čomaga o tom, jak  jsou nyní vážnými partnery pro např. Sarajevskou 

univerzitu i Národní divadlo, protože udržují to dědictví Bosny a Hercegoviny. A potom i o 

tom, jak je dnes těžké přilákat mladé lidi, jakým způsobem dělají PR apod. 

 

 

Příloha č. 9: Přepis rozhovoru mezi autorkou práce a respondenty z KUD LOLA (text) 

 

ROZHOVOR 2 

KUD LOLA 

1.3.2016, Sarajevo 

Respondenti: 

Pan Mihailo Perućica (MP), současný ředitel KUD LOLA, v letech 1992 -1995 členem spolku 

Pan Saša Prajzler (SP), současný člen hudebního souboru, v letech 1992 – 1995 členem 

tanečního souboru spolku 

Paní Indira Prajzlerová (IP), současná vedoucí tanečního souboru, v letech 1992 – 1995 

členkou tanečního souboru spolku 

 

Nejdřív bych se ráda dověděla základní informace o KUD LOLA. Můžete mi říct, jak 

KUD fungoval během Jugoslávie? 

SP: KUD LOLA byl založen v roce 1946 a naší náplní byl klasický repertoár jugoslávských 

tanců. Byla to jedna země, takže to bylo takhle ve všech spolcích, a bylo to logické. 

Dobře. A přemýšleli jste někdy o tom, že byste byli rádi, kdyby se toto nastavení 

změnilo? 

SP: Ne. 

Bylo pro vás normální, že jste předváděli folklórní tance jiných národů? 

SP: Samozřejmě, protože to všechno bylo blízké našemu domovu a také to byla naše země. 

Jak byl váš KUD před začátkem války financován? 

SP: Státem i městem. Dnes už jen radnicí. 

Nyní bych ráda mluvila o KUD LOLA během války. Nemám moc informací o tom, jak 

jste fungovali, nicméně na vašich webových stránkách jsem se dověděla, že jste byli 

jediný KUD v Sarajevu, který nepřestal fungovat ani na chvíli. Je to pravda? 

SP: Ano, rozhodně. 

Jméno spolku zůstalo stejné od jeho založení? 

SP: Ne. Před válkou se náš KUD jmenoval Ivo Lola Ribar. On byl partyzán, a potom v době 

komunismu jugoslávský hrdina. 

A kdy jste se přejmenovali? 

SP: Během války. Nechali jsme si pouze to „Lola“, to znamená „chlapec z vesnice“.  

A co byl tedy hlavní důvod pro změnu? 

SP: Protože naše země se už neidentifikovala s komunismem. Ani jedno z etnik, které zde 

žilo. 

Když si vzpomenete na začátek války v Bosně. Mysleli jste na to, že byste změnili 

repertoár tanců? 

SP: Ten repertoár jsme zachovali, ale tančili jsme pouze bosenské tance. Srbské i Chorvatské, 

ale z teritoria Bosny a Hercegoviny. 

Co se týče členů spolku – předpokládám, že před válkou byli členy spolku Srbové, 

Chorvaté i Bosňáci. Změnilo se to nějak během války? 

IP: Správně,  předtím to složení bylo namíchané a zůstalo tak i za války, protože jsme žili 

společně. Pokud se bavíte s normálními lidmi, nebyl to problém. Srbové za války chtěli část 
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území a Chorvaté taky, Bosňákům by zůstal jen malý kus Bosny a Hercegoviny. Tady ve 

spolku jsme ale stále zůstali všichni pohromadě. 

Pamatujete si nějaký případ, kdy někteří členové spolku odešli ze Sarajeva? 

IP: Ano, mnoho z nich odešlo. Ale většinou kvůli tomu, že to chtěli jejich rodiče a rodiny, že 

se báli před svými sousedy.. 

Kolik členů jste měli před válkou a kolik během ní? 

IP: Na to se zeptám ředitele. 

Dobře. Můžete mi popsat, jak to tady za války vypadalo? Trénovali jste v této budově? 

SP: Ano, toto je budova našeho spolku. Dole ve sklepě je dnes hospoda, ale za války jsme to 

používali jako tělocvičnu, protože to jediné bylo bezpečné. Ale budova nebyla nijak extrémně 

zničená, i když samozřejmě pár střel jí postihlo. 

A jak často jste se zde scházeli? 

SP: Když jsme se viděli, snažili jsme se dohodnout hned na další datum, kdy jsme mohli. 

Protože někteří, starší z nás se vraceli na frontu, mladší šli domu. Ale bylo to dost často, 

myslím, že asi tak dvakrát týdně. Kdykoliv, když jsme měli volno. Byl to pro nás únik 

z války. Když jsme přišli sem, smáli jsme se a bavili se a nemysleli na to, jak přijdeme zase 

domu, kde nebude elektřina apod. A pokaždé jsme se nemohli dočkat, kdy sem zase půjdeme. 

Já jsem např. byl v části Sarajeva, která je 15 minut odsud a musel jsem se sem vždy nějak 

dostat, což bylo dost nebezpečné. Většinou jsme trénovali velmi brzy ráno, nebo později 

večer, ale jen dokud bylo světlo. Protože tady taky nebyla elektřina. Jen plynové lampy, které 

se zde rozsvěcely.  

Jste oba členové tanečního spolku? 

SP: Ano, Indira nyní vede taneční soubor. Já jsem byl tanečník, dnes už jsem starší, a tak 

hraju v místním orchestru. Jsem členem od roku 1986. 

A co děti? Chodili sem také? 

SP: Ne, to bylo nebezpečné. Mě bylo tehdy 15 a byl jsem jeden z nejmladších. Ale od r. 1994, 

Lola začala fungovat jako předtím. Hodně dětí z okolí sem začalo znovu chodit.  

Proč se tomu tak dělo, najednou? Vím, že se říká, že rok 1993 byl pro Sarajevo nejtěžší, 

ale v čem ta změna byla viditelná pro členy spolku? 

SP: To se musíte zeptat rodičů těch dětí, kteří je začali sem znovu pouštět. Ale asi proto, že už 

je nechtěli nechat sedět doma na zadku, ta válka trvala dlouho. Ale stejně – hodně tréninků 

jsme museli přerušit, když propuklo silné ostřelování okolí. V jedné místnosti, kde jsme 

tančili, jsou dodneška za okny plechové pláty, které nás měly ochránit před střelami. Byli 

jsme šťastný, že žádný problém nebyl…Indira mluví o jedné dívce, která byla zabita, když šla 

z tréninku odsud, byla to dcera našeho prezidenta. Na to se ho ale, prosím, neptejte. Hodně 

členů zemřelo nebo zmizelo – odešlo. 

Pamatujete si, kolik se vás tady průběžně stýkalo? 

SP: Ano, ano, mezi 15 a 20 lidmi tu bylo vždy. Někdy přišli jen tři.  

Jak byl KUD LOLA za války strukturován? 

MP: Byly zde tři skupiny – děti, senior ensemble a orchestr. Dokonce se hrály koncerty. 

V těchto 3 skupinách bylo kolem 70 – 80  lidí. A zkoušelo a trénovalo se zde každý den.  

Dostávali jste podporu od někoho/nějaké instituce? 

MP: Ne, jediná pomoc byla od vojáků UN, kteří nám dali aspoň ty pláty na ta okna, abychom 

byli chráněni. To bylo důležité, protože naše budova stojí na celkem otevřeném prostoru, 

takže to pro ostřelovače nebylo složité sem dostřelit. A taky nějaké krabice na nástroje nám 

dali. Taky jsme pronajímali místnosti v naší budově a z toho fungovali..  

Měli jsme koncerty pro bosenskou armádu, bylo to na hranici fronty, tady na kopci nad 

Sarajevem. 

Nebylo to nebezpečné? 
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MP: To ano, ale to celé nebylo vůbec normální. Z dnešního pohledu se to zdá bláznivé, ale 

tehdy si člověk zvykl, když slyšel střelbu každý den. 

35 členů našeho spolku zemřelo jako civilisté.  

Pamatujete si ještě jiné příležitosti, kdy jste vystupovali? 

MP: Ano, mnohokrát pro UN vojáky.  

A co jste jim tančili? 

MP: Pro cizí jednotky jsme tančili všechno, ti to nepoznali a bylo jim to jedno. Ale pro 

bosenskou armádu jsme museli tančit jen bosňácké tance, protože všichni navzájem nesnášeli 

ty druhý. 

Řekl byste, že pro členy KUDu Lola, nebylo důležité, jaké/čí tance tančíte, ale záleželo 

na publiku?  

MP: Ano, přesně tak.  

(Probíhá předávání informativní brožurky o tom, co KUD Lola vše tančí, o jejich folklórním 

repertoáru.)  

MP: Během války jsme bohužel neměli foťáky nebo kamery, abychom to přesně všechno 

nafotili, jak to probíhali. Dnes je to jednodušší. 

Bosna a Hercegovina je oblast namíchaná. Žijí zde Bosňáci a dále pravoslavní a katolíci i 

další. Náš repertoár je mix Bosny a Hercegoivny, všech lidí, kteří zde žijí. To politici z toho 

udělali problém a řekli, že jsme každý jiný.  

Mluvili jsme již o vašich koncertech a o tom, že jste vystupovali pro jednotky UN. 

Pamatujete si ještě jiné příležitosti pro vystupování? 

MP: Asi ne, jen UNPROFOR, armáda… 

Dostali jste od nich něco za to, že jste pro ně vystupovali? 

MP: Ne. 

Tak proč jste to dělali? 

MP: Abychom spasili duše dětí. Protože jak jsem Vám už řekl, tohle bylo jediné místo, kde 

jsme se mohli smát a opravdu pobavit, zazpívat si. 

Rád bych ještě řekl, že KUD LOLA byl vždy spolek multietnický, stejně jako město Sarajevo. 

Vždycky tu jsou nějaké síly, které prosazují rozdílnosti a mají tendenci k tomu to tady 

rozvracet. Ale tady vždy bylo normální  uzavírat smíšená manželství – já jsem Černohorec, 

má žena je Chorvatka – katolička. Naše dcera si vzala Muslima. Ale politici z toho udělali 

něco jiného. Ještě bych rád řekl můj další zážitek  z války. 

Také za války tady působily různé humanitární organizace – Srbská byla „Dobrotvor“, 

chorvatská byla Caritas, i jedna Muslimská – „Mohammed“. Když dorazili do města, šel jsem 

za tou muslimskou a zeptal se, zda mohu dostat balíček. Řekli mi „Nemůžeš“, já jsem se ptal 

proč. Protože já ani moje žena nejsme Muslimové, nedostali jsme nic. Šel jsem tedy do 

Caritas a znovu „Nemůžeš“, a já jsem řekl, že moje žena je katolička. Odpověděli, že ale 

protože já jsem Černohorec, tak nesmíme nic dostat. Šel jsem tedy k Dobrotvoru a znovu 

„Nemůžeš“, tvoje žena je katolička. 

Takže jste to mohli dostat jen od mezinárodních organizací? 

MP: Ano. Když něco měli. 

Já vím, že jste tady kvůli folklóru, ale tohle všechno s tím souvisí. Tady to bylo jediné 

útočiště, kam mohly děti přijít, jen taková drobnost, ale pomáhalo to nám všem. 

Myslíte si, že vy, jako spolek, jste přemýšleli o nějaké politické příslušnosti, nebo např. o 

tom, že byste nějak podpořili některou z politických stran v konfliktu? 

MP: Ne, tohle bylo jen pro nás, ne pro politický účel. 

Takže jste se jako spolek vůbec neidentifikovali s nějakou stranou konfliktu? 

MP: Ne. 

IP: Já si myslím, že je to všude stejné, co se týče folklórních skupin. My se nekoukáme na 

tance, jestli jsou srbské nebo chorvatské, ale spíš na to, zda se nám prostě líbí, nebo ne. Když 
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se zeptáte dětí, který tanec mají nejraději, některé řekne, že chorvatské, některé, že srbské a 

přitom to  jsou všechno děti odsud. 

Ano, já tomu rozumím. Ale tak trochu mě zajímalo, zda se tohle vnímání změnilo během 

války, protože je jasné, že jste museli být ovlivněni tím, co se dělo. 

IP: Ano, ale lidé ze Sarajeva nejsou ničím ovlivnění. Jsou to prostě Sarajevané a normální 

civilizovaní lidé. A myslím, že čím víc čas ubíhá, tím víc lidé vidí, že to bylo jen politikou 

vykonstruované,  a že se zabíjelo kvůli moci a penězům. Ne kvůli tomu, že by někdo byl jiný, 

než já. V té době se využíval strach k dalšímu zabíjení…takže dneska, když se zeptáte, 

všichni už říkají, že nikdy více, protože ta cena za to byla příliš vysoká. Protože i když se tady 

5 let válčilo, všechno zůstalo stejné – nikdo se nikam neposunul. 

MP: V Bosně říkáme, že když koupíte 200 hlavé stádo ovcí, vždycky tam bude jedna 

černá…A taky, když válka začala, mnoho trestanců z vězení bylo propuštěno, takže si umíte 

představit, jak to tady vypadalo a kdo dělal tyhle zločiny a proč se tady tolik zabíjelo.. někdo 

si i zabíjení užívá, ale to nemůže být normální člověk. 
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