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The Czech academic community has a limited number of authors as well as a lack of scien-
tific publications that deal with Central Asian problematic. The few Czech-language publi-
cations that have been published have not been devoted to historical, social, cultural, and 
political issues in Central Asian countries in greater detail. The purpose of this article is to 
fill this gap and to provide a historical, political, and socio-cultural view of southern Kyr-
gyzstan. In order to achieve this goal, the author of this article analyses the causes of the 
Kyrgyz-Uzbek ethnic conflict in 11-14 June 2010 in Osh. This analysis provides a frame-
work for interpreting socio-cultural and political problems before and after the conflict that 
faced a southern region of Kyrgyzstan and shaped its view. This article is based on an analy-
sis of various texts by experts and of the media, but also on the outputs of the author’s field 
research that lasted a total of six months between 2010–2013.
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Kyrgyzstán je malou, chudou středoasijskou zemí, která od 90. let 20. století prošla již 
dvěma závažnými (etnickými) konflikty.1 Konfliktní potenciál země je vysoký. Nejedná se 

1 Údaje HDP na obyvatele v Kyrgyzstánu se liší a pohybují se mezi 2 500 až 3 400$. The World Factbook uvádí, 
že v r. 2014 HDP v paritě kupní sily na obyvatele v zemi činil 3 400$, podle portálu Trading Economics 3 110$, 
podle Index Mundi 2 500$. Global Finance uvádí pro rok 2013 necelých 2 568$ a zařazuje tak Kyrgyzstán do 
skupiny států z nejnižším HDP na obyvatele. Pro srovnání: Turkmenistán 9 394.35$; Uzbekistán 3 821$; Ka-
zachstán 14 750$ a Česká republika 27 663$. Central Inteligence Agency : The World Factbook. Online, cit. 2. 5. 
2015, dostupné na https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2004.html; Trading 
Economics. Online, cit. 2. 5. 2015, dostupné na http://www.tradingeconomics.com/kyrgyzstan/gdp-per-capita; 
Index Mundi. Online, cit. 2. 5. 2015, dostupné na http://www.indexmundi.com/kyrgyzstan/gdp_per_capita_ 
%28ppp%29.html; ARIDAS, Tina – PASQUALI, Valentina: The World’sRichest and PoorestCountries. Global 
Finance, 14. 6. 2013. Online, cit. 2. 5. 2015, dostupné na https://www.gfmag.com/global-data/economic-data/ 
worlds-richest-and-poorest-countries. Podle Indexu ekonomické svobody 2015, který připravuje americký 
think-tank Heritage Foundation s listem Wall Street Journal, se Kyrgyzstán oproti roku 2014 posunul z 85. na 
82. místo a řadí se do skupiny států s mírnou ekonomickou svobodou. V zemi došlo k výraznějšímu zlepšení 
obchodní svobody, snížení korupce a v prostředí pro zaměstnance a trh se stal více otevřenější obchodu a investi-
cím. Avšak zhoršily se ukazatele kontroly vládních výdajů, míry svobody podnikatelského prostředí a rozpočtové 
disciplíny. Mezi 42 zeměmi asijsko-pacifického regionu figuruje Kyrgyzstán na 15. pozici a jeho celkové skóre 
je vyšší než regionální a světový průměr. Ve srovnání se zeměmi s přechodnými ekonomikami východní Evropy 
však Kyrgyzstán pořád zaostává v klíčových ukazatelích ekonomické svobody, které poukazují na nižší příjmy 
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jenom o mezietnické konfliktní situace, ale též o příhraniční, vnitropolitické spory o vodu, 
které mohou vyvrcholit až v ozbrojený konflikt.2 Události z období dubna (května) až 
června roku 2010 jsou obyvateli jižního Kyrgyzstánu vnímány jako nejkrvavější události 
v moderním historickém vývoji tohoto regionu. Důsledky, stejně jako příčiny, ošského 
konfliktu měly nestabilizující dopad na etnickou situaci v jižním Kyrgyzstánu. Došlo 
k přehodnocení jeho vztahu k „Severu“, potažmo k centrální vládě, což mělo za následek 
oslabení suverenity kyrgyzského státu a destabilizaci celého středoasijského regionu.

V jižních regionech Kyrgyzstánu je dodnes etnopolitická situace nepředvídatelná a v ja-
kékoliv době může přerůst v další mezietnický konflikt. Obyvatelstvo jižního Kyrgyzstánu 
je bez ohledu na etnickou příslušnost unaveno etnickými konflikty a přeje si klidný život. 
Aby se dlouhodobý konflikt mezi Kyrgyzy a Uzbeky mohl začít řešit, je nutné nahlédnout 
do vývoje kyrgyzsko-uzbeckých vztahů, zjistit jejich specifika a problémy. Cílem studie je 
proto vymezit a analyzovat kyrgyzsko-uzbecké vztahy v kontextu mezietnického konfliktu 
z roku 2010. Pokusím se vymezit faktory, které ovlivňují dynamiku vývoje vztahů mezi 
Kyrgyzy a Uzbeky v regionu, a přiblížit příčiny ošského konfliktu z roku 2010 a náchyl-
nost země ke konfliktům. Jinými slovy, snažím se odpovědět na otázku, proč v zemi, která 
sice není demokratická a rozvinutá, ale v porovnání s jinými autoritářskými režimy v re-
gionu prošla odlišným, nicméně liberálnějším vývojem, a v zemi, jejíž tradiční společnost 
je poměrně otevřená a lidumilná, dochází k mezietnickým konfliktům.3 Ošský konflikt 
bude proto nahlížen ze dvou perspektiv (vnitřní a vnější), které budou zároveň podrobeny 
analýze. Budu vycházet z analýzy vybraných cizojazyčných a domácích zdrojů a z dílčích 
výsledků vlastního terénního výzkumu z let 2010–2013.4

a větší míru chudoby země. Rovněž světový průměr v ukazatelích obchodní svobody Kyrgyzstán překonal teprve 
nedávno. Podpora fungování Kyrgyzstánu jakožto právního státu je slabá, rovněž slabá je ochrana vlastnických 
práv. V zemi je stále vysoká míra korupce a nutná reforma soudního systému nebyla provedena. Pro srovnání 
uvedeme, že se v tomto roce i Uzbekistán posunul ze 163. místa na 160., zatímco Kazachstán se propadl oproti 
loňsku z 67. na 69. místo, Tádžikistán ze 139. na 140. a Ruská federace ze 140. místa na 143. Česká repub-
lika v indexu ekonomické svobody zaznamenala posun z 26. místa na 24., a to především v důsledku zlepšení 
ochrany vlastnických práv, boje s korupcí a nízké inflace. KAŠPAROVá, Kateřina: Petr Mach k Indexu ekono-
mické svobody 2015, Svobodní, 27. 1. 2015. Online, cit. 1. 5. 2015, dostupné na https://www.web.svobodni.cz/
clanky/petr-mach-k-indexu-ekonomicke-svobody-2015; 2015 Index of Economic Freedom. Online, cit. 1. 5. 2015, 
dostupné z: http://www.heritage.org/index/country/kyrgyzrepublic; 2014 Index of Economic Freedom. Online, 
cit. 1. 5. 2015, dostupné na:http://www.thf_media.s3.amazonaws.com/2014/pdf/Index2014_Highlights.pdf.
2 Např. v r. 2013 bylo na hranicích Kyrgyzstánu zaregistrováno 41 konfliktních situací. С начала года на 
границах Кыргызстана зафиксирован 41 конфликт, K-News, 12. 10. 2013. Online, cit. 27. 11. 2014, dostupné 
na http://www.knews.kg/action/38275_s_nachala_goda_na_granitsah_kyirgyizstana_zafiksirovan_41_kon 
flikt/. K září 2013 se uvádí přibližně 145 konfliktních zón mezi etniky В Кыргызстане около 145 конфликтных 
межэтнических точек. K-News, 27. 9. 2013. Online, cit. 27. 11. 2014, dostupné na http://www.k-news.kg/ 
society/37410_v_kyirgyizstane_okolo_145_konfliktnyih_mejetnicheskih_tochek). Podle Global Peace Index 
2013 je Kyrgyzstán na 131. místě světového žebříčku (Česká republika 14., Kosovo 72., Venezuela 128.; Kazach-
stán 78., Turkmenistán 103., Uzbekistán 124.). Global Peace Index 2013. Online, cit. 27. 11. 2014, dostupné na 
http://www.visionofhumanity.org/pdf/gpi/2013_Global_Peace_Index_Report.pdf, 21. 1. 2013.
3 HORáK, Slavomír: Předposlední fáze zhroucení Kyrgyzstánu? Online, cit. 21. 11. 2014, dostupné na http://
www.slavomirhorak.euweb.cz/MP201008-Kyrgyzstan.htm; БАКТЫГУЛОВ, Шерадил: Возможности для 
Кыргызстана в современном мире. In: НОГОЙБАЕВА, Чолпон – ИСАКОВА, Чинара – НОЙБАУЭР, Алек
сандр (eds.): 20 лет демократического развития в Кыргызстане: взгляд изнутри и извне. Бишкек 2012, 
s. 16–28.
4 Účelem terénního výzkumu byl sběr informací o průběhu ošského konfliktu a analýza pokonfliktní situace ve 
městech Oš a Džalal-Abad. V průběhu terénního výzkumu bylo provedeno 135 rozhovorů s respondenty, z nichž 
většina byla svědky konfliktu. Shromažďovala jsem informace obsažené ve zprávách lokálních nevládních orga-
nizací, v zahraničních článcích a v místních masových médiích. Bylo prohlédnuto dvacet videozáznamů, které 
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Dalším záměrem studie je za pomoci rozboru ošského konfliktu z roku 2010 poskyt-
nout historický, politický a sociálně-kulturní obraz Kyrgyzstánu, především pak jeho již-
ních oblastí.5 Vzhledem k tomu, že se snažím ukázat vývoj kyrgyzsko-uzbeckých vztahů 
v kontextu mezietnického konfliktu a historický, politický a sociálně-kulturní obraz 
jižního Kyrgyzstánu v jeho komplexnosti, neboli ve všech jeho projevech a přirozené ná-
slednosti,6 a také vzhledem k tomu, že nemůžeme přesně určit, které z faktorů a událostí 
ve zkoumané problematice je/jsou rozhodující či klíčové, používám metodu deskripce.7 
Metoda deskripce byla použita i proto, že kyrgyzsko-uzbecká mezietnická problematika 
je v českém odborném prostředí poměrně novým tématem. Z toho důvodu se právě tato 
metoda jeví ve snaze přiblížit českému čtenáři dané téma jako nejvhodnější.

Jelikož ošský konflikt z roku 2010 bývá označován různě (mezietnický konflikt, ošské 
události, občanská válka), pro účely studie bude používán termín konflikt. Podle definice 
I. Elbadawiho a N. Sambanisa lze pojmem občanská válka či vnitrostátní konflikt ozna-
čit ozbrojený konflikt, který odpovídá následujícím šesti kritériím: 1) vyžádal si více než 
1 000 obětí; 2) ohrozil suverenitu mezinárodně uznávaného státu; 3) odehrává se v hra-
nicích daného státu; 4) zahrnuje „stát“ jako jednoho z hlavních účastníků konfliktu; 
5) rebelové (v daném státu) jsou schopni vytvořit organizovanou opozici; 6) obsahuje 
skupiny ochotné sdílet společný prostor v jednotném státním útvaru i po skončení vál-
ky.8 Použijeme-li zmíněnou definici pro náš případ, zjistíme, že ošský konflikt se nedá 
beze zbytku označit za občanskou válku. V tomto případě se jedná o konfliktní situaci, 
která je ozbrojená, vyžádala si méně než 1 000 obětí (podle závěrečné zprávy nezávislé 
mezinárodní vyšetřovací komise 470 mrtvých, ačkoliv skutečné údaje o zabitých můžou 
být značně vyšší), ohrozila suverenitu státu a měla potenciál ohrozit suverenitu okolních 
států, odehrála se v hranicích jeho území a rovněž měla potenciál se rozšířit či vyvolat 
obdobnou konfliktní situaci, respektive konflikt v sousedních zemích regionu.9 Ošská 
konfliktní situace navíc sice nezahrnuje stát jako jednoho z hlavních účastníků konfliktu, 
tudíž stát oficiálně nepodporoval ani jednu ze bojujících stran, avšak toto kritérium zde 
není jednoznačné. Je nutné se podívat na faktickou roli státu na začátku a na konci kon-
fliktu. Z kyrgyzského pohledu byl stát v počátcích konfliktu nepřímým účastníkem, za-
tímco Uzbeci jej považují za přímého účastníka, a to především v závěrečné fázi konfliktu. 
Jinými slovy řečeno, hovořit o ošském konfliktu 2010 jako o střetu znesvářených skupin 
obyvatel, který je výsledkem neschopnosti státu ho řešit, zatím nelze.10 

byly natočeny během konfliktu, a dále záznamy, které byly natočeny a zveřejněny po jeho ukončení a vztahovaly 
se ke zdejším událostem.
5 Těžiště zájmu se koncentruje na administrativní centra Ošské a Džalal-Abadské oblasti, Oš a Džalal-Abad.
6 Projekt Vědecké metody pro doktorandy : Vědecké metody ve společenských vědách. Praha 2009–2010. Online, 
cit. 30. 4. 2015, dostupné na http://www.doctorandus.info/info/index.php?page=b_vmd.
7 Tamtéž.
8 VAĎURA, Vladimír: Vliv přítomnosti nerostných surovin a dalších cenných přírodních zdrojů na propuknutí, 
průběh a řešení vnitrostátních ozbrojených konfliktů. Disertační práce, Masarykova univerzita. Brno 2009. Srov. 
ELBADAWI, Ibrahim – SAMBANIS, Nicholas: Why Are There So Many Civil Wars in Africa? Understanding 
and Preventing Violent Conflict. World Bank. Online, cit. 4. 5. 2015, dostupné na http://www.web.worldbank.
org/archive/website01241/WEB/IMAGES/28130.PDF.
9 Report of the Independent International Commission of Inquiry into the events in southern Kyrgyzstan in 
June2010. Kyrgyzstan Inquiry Commission 2011. Online, cit. 4. 5. 2015, dostupné na http://www.reliefweb.int/
sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_490.pdf (dále Report 2010).
10 VAĎURA, V.: Vliv přítomnosti.
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Stejně tak se nedá úplně říci, že by rebelové v Kyrgyzstánu vytvořili organizovanou 
opozici. Jde o to, že v Kyrgyzstánu se nevylučuje určitá propojenost některých představi-
telů politické elity se skupinami organizovaného zločinu. Podobně se nevylučuje možnost 
politicky využít této propojenosti. Další skupinu, která by se mohla ujmout role rebelů, 
představují přívrženci radikálních islamistických organizací. Rovněž poslední kritérium 
hovořící o skupinách ochotných sdílet společný prostor v jednotném státním útvaru i po 
skončení války není zcela naplněno. Ne každý občan země se cítí být jejím občanem nebo 
členem jednotného národa. Také uzbecké separatistické akce, zesilující kyrgyzský nacio-
nalismus a intenzivní migrační procesy poukazují na neochotu společní koexistence.

Shrneme-li výše uvedené, pak se podle některých výše uvedených kritérií ošský konflikt 
z roku 2010 sice blíží k definici občanské války či vnitrostátního konfliktu, avšak začínal 
spíše jako konfliktní situace, která rapidně přešla do fáze intenzivního konfliktu.11 Oš-
ský konflikt byl přitom formou hrozby etnické a kulturní identifikace. Tyto identifikace 
nejsou a priori příčinami konfliktu, nýbrž představují pouhý základ pro mobilizaci stran 
konfliktu.12

Příčiny ošského konfliktu

Kyrgyzstán se kulturně a politicky dělí na severní a jižní Kyrgyzstán.13 Sever země je in-
dustriální a tvoří jej čtyři oblasti: Čujská, Talasská, Issyk-Kul’ská a Narynská. Jižní část 
země je primárně agrárním regionem a zahrnuje Džalal-Abadskou, Ošskou a Batken-
skou oblast.14 K tomuto rozdělení jižního Kyrgyzstánu na tři samostatné celky došlo ve 
funkčním období prvního prezidenta země Askara Akajeva. Do té doby jižní region tvořila 
jen Ošská oblast. Severní část země byla historicky součástí zájmové sféry Kazachstánu, 
Jižního Uralu a Sibiře. Jižní region jako součást širšího Ferganského údolí byl tradičně 
ovlivňován Uzbekistánem a v předsovětské době částečně i Ujgurskou autonomní oblastí 
Čínské lidové republiky.15

Jako každá země i Kyrgyzstán má svébytné rysy, které určují jeho politické, kulturní 
a sociálně-ekonomické dění. Mezi určující charakteristiky země patří především klany 
a regionalismus.16 Jinými slovy řečeno, zatímco národní identita obyvatelů Kyrgyzstánu 

11 КОЗАЧКОВ, Михаил: Кыргызстан и Узбекистан : к вопросу границы и региональной стабильности, 
Центральная Евразия, 9. 1. 2013. Online, cit. 4. 5. 2015, dostupné na http://www.ceasia.ru/forum/kirgizstan-i- 
uzbekistan-k-voprosu-granitsi-i-regionalnoy-stabilnosti.html.
12 КАМЕНКО, Иван: Социальные конфликты : угрозы реальные и мнимые. Институт общественной 
политики, 2. 9. 2013. Online, cit. 4. 5. 2015, dostupné na http://www.ipp.kg/ru/news/2715/.
13 SIDORENKO, Alexey: Kyrgyzstan: the „Archived“ Revolution. Global Voices, 9. 4. 2010. Online, cit. 1. 5. 
2015, dostupné na https://www.globalvoicesonline.org/2010/04/09/kyrgyzstan-archived-revolution/.
14 БИТИКЧИ, Элери – АБИШОВА, Бегимай: Политическое активирование региональной идентичности 
северюг у кыргызов, Код Кыргызов, 27. 01. 2014. Online, cit. 1. 05. 2015, dostupné na http://www.kgcode.
akipress.org/unews/un_post:1967.
15 Alexandr Knyazev uvádí, že rozdělením Ošské oblasti na tři celky chtěl Akajev dosáhnout rozdělení také již-
ních politických klanů. Avšak v praxi došlo k tomu, že značná část politických procesů přešla do neformální 
roviny rozhodování a řídit jižní klany se stalo obtížnějším. Jako druhou chybu Knyazev označuje fakt, že Akajev 
podcenil veškeré rozdíly mezi severním a jižním regionem, a to především v ekonomické sféře a v tom, jakým 
problémům čelil každý z regionů. КНЯЗЕВ, Александр: Státní převrat 24. března 2005 v Kyrgyzstánu. Biškek 
2007. Online, cit. 9. 5. 2015, dostupné z: http://www.knyazev.org/books/Gov_over_3.pdf.
16 BERDIKEEVA, Saltanat: National Identity in Kyrgyzstan : the Case of Clan Politics. Online, cit. 2. 5. 2015, do-
stupné z: http://www.aytmatov.org/metinler/national_identity_of_kyrgyzstan_-_the_case_of_clan_politics.pdf. 
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odráží jejich historii, kulturu, ideologii, jazyk a etnicitu, národní identita kyrgyzského17 
etnika se ještě navíc odvíjí od příslušnosti k určitému klanu a regionu. Klanová a regio-
nální identita se tak jeví jako zásadní politické dělítko země na „Sever“ a „Jih“. Avšak 
toto rozdělení je posilováno a prohlubováno zejména politicky jak vnitřními, tak vnějšími 
aktéry. Dynamika politicko-kulturního rozdělení kyrgyzské společnosti, stejně jako dyna-
mika mezietnického rozdělení obyvatelstva jižního Kyrgyzstánu (zde se jedná především 
o Kyrgyzy a Uzbeky) může být ovlivněna politickými aktéry i masmédii, výzkumnými cen-
try, kriminálními autoritami a radikálně islamistickými skupinami. V podmínkách mezi-
klanových bojů o moc a celkového mocenského vakua dochází k tomu, že vnitropolitická 
situace země je snáze ovlivnitelná určitými aktéry.18 Příkladem toho, jak za jistých poli-
tických a sociálně-kulturních podmínek může být využito regionální a etnické rozdělení 
Kyrgyzstánu, je právě ošský konflikt z roku 2010.

V noci z 10. na 11. června 2010 došlo v jednom z ošských zábavních podniků k potyčce 
mezi mladými lidmi kyrgyzského a uzbeckého etnika. Důvodem k potyčce byl spor o au-
toritu. Avšak již během několika hodin se situace vymkla kontrole a přešla v násilné akce 
a srážky mezi Kyrgyzy a Uzbeky v různých částech města.19

Ošskému konfliktu předcházel tzv. dubnový státní převrat téhož roku, během kterého 
byl sesazen tehdejší prezident Kurmanbek Bakijev (představitel jižních klanů) a moci se 
ujala dočasná vláda pod vedením Rozy Otunbajevové.20 V květnu stoupenci Bakijeva or-
ganizovali protestní akce a obsadili budovy místních administrací Ošské, Džalal-Abadské 
a Batkenské oblasti. V tentýž měsíc byly budovy místních administrací vráceny přívržen-
cům dočasné vlády a jižní rezidence Bakijevova byla spálena. V červnu došlo v kasinu ke 
střetu mezi kyrgyzskými a uzbeckými mladíky a místní mocenské struktury již nedokázaly 
kontrolovat davy obou etnik. V první den mezietnického střetu (10.–14. 6.) se obětmi ma-
sových nepořádků21 stali studenti koleje Ošské státní univerzity, byla spálena Filharmo-
nie a byly vyrabovány trhy v jednotlivých částech města. Uzbecké obyvatelstvo vesnice 
Nariman zablokovalo hlavní silnici, která spojuje Oš s letištěm a Biškekem. Na ošském 
předměstí, ve Furkatu, se mezi Kyrgyzy distribuovaly automatické zbraně, které byly ná-
sledně použity proti Uzbekům. Došlo také k rozsáhlému zapalování uzbeckého majetku. 
K obdobným násilnostem vůči uzbeckému obyvatelstvu došlo i v dalších částech města, 

17 Vzhledem k tomu, že Kyrgyzstán je mnohonárodnostním státem, se jedná o identitu každého obyvatele země 
jakožto příslušníka určitého etnika a také o jejich identitu ve vztahu ke státu, tedy jakožto Kyrgyzstánců. Proto 
je též nutné rozlišovat mezi pojmy kyrgyzský (vztahující se ke kyrgyzskému etniku konkrétně) a kyrgyzstánský 
(ve smyslu celostátním).
18 BERDIKEEVA, S.: National Identity; БИТИКЧИ, Э. – АБИШОВА, Б.: Политическое активирование.
19 Ошские события напомнили о межэтническом конфликте 20летней давности. РИА Новости, 11. 6. 
2010. Online, cit. 3. 5. 2015, dostupné na http://www.ria.ru/world/20100611/245262070.html.
20 Klanová příslušnost Rozy Otunbajevové se nedá určit jednoznačně. Je seveřankou, která byla vychována v Oši 
a Biškeku, avšak ve své politické kariéře spolupracovala s představiteli jak severní, tak jižní politické elity. Rozu 
Otunbajevovou lze označit za kontroverzní osobnost kyrgyzské politiky. Více КНЯЗЕВ, А.: Státní převrat.
21 Jednalo se především o znásilňování a zabití studentů. Závěrečná zpráva mezinárodní nezávislé komise však 
uvádí, že informace o znásilňování a zabití kyrgyzských studentů nejsou řádně podloženy, tím pádem ani mobi-
lizace kyrgyzského venkovního obyvatelstva na základě kyrgyzského etnonacionalismu není objektivně zdůvod-
něna. Osobně zastávám názor, že členové a skupina expertů nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise, úplně 
nerozumí reáliím ošského konfliktu. Jejich celková interpretace ošských událostí je proto jednostranná. Napří-
klad zpráva mezinárodní komise není objektivní už proto, že v případech zabití a znásilňování Kyrgyzů používá 
obecný pojem masové nepokoje, kdežto u Uzbeků se jedná o masovém znásilňování a zabíjení, nemluvě o tom, že 
celá řada skutečností nebyla vůbec uvedena, či byla zmíněna na velmi obecné rovině.
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např. v Čerjomuškách a Onadyr, kde se nacházely uzbecké čtvrtě mahall’i. Ve stejné době 
se zvyšovalo napětí mezi Kyrgyzy a Uzbeky také v sousedním městě Džalal-Abadu, které 
vyvrcholilo srážkami mezi oběma etniky. Rozsah a intenzita ošských nepokojů začala tře-
tím dnem pozvolna ustupovat, nicméně srážky mezi etniky v jednotlivých částech města 
pokračovaly, a to zejména v zadržování rukojmí. V té době se džalal-abadští Kyrgyzové 
zmocnili zbraní, na což Uzbekové odpověděli zřízením barikád, zapalováním aut a střel-
bou. Ke střetům došlo i na džalal-abadském předměstí Taš Bulak a Suzak. Dne 14. června 
se situace v Oši více stabilizovala, avšak docházelo k ojedinělým případům násilí, znásil-
ňování, rabování a zadržování rukojmích. V sousedním Džalal-Abadu se situace zklidnila 
ráno příštího dne.22

Pro přiblížení historického, politického a sociálně-kulturního kontextu vývoje kyrgyz-
sko-uzbeckých vztahů je nutné zaměřit se na analýzu příčin ošského konfliktu. Jinými 
slovy řečeno, detailnější analýza příčin konfliktu nám umožní ukázat historické, politické 
a sociálně-kulturní aspekty vývoje vztahů mezi oběma etniky.

Pro zjištění příčin etnického konfliktu z roku 2010 bylo zřízeno hned několik vyšet-
řovacích komisí: národní, parlamentní a mezinárodní.23 Jak uvádí tehdejší starosta Oše 
M. Myrzakmatov, národní a parlamentní komise se shodly, že hlavním důvodem byly se-
paratistické akce předních uzbeckých lídrů. Naproti tomu nezávislá mezinárodní vyšet-
řovací komise (IIC) pod vedením Kimmoa Kiljunena označila za hlavní důvod kyrgyzský 
etnonacismus.24

Výzkumem a zhodnocením ošského konfliktu se zabývaly i jednotlivé lokální a mezi-
národní organizace občanské společnosti.25 Pozornost mu věnovala rovněž řada autorů, 
z nichž by měl být připomenut Vadim Kozyulin z Ústavu ruských politických studií (ПИР
Центр), jenž se zabýval historickým kontextem a příčinami současného konfliktu mezi 
Kyrgyzy a Uzbeky.26 Kozyulin tvrdí, že příčiny konfliktů sahají až do dob carského Ruska. 
Uvádí, že vztahy mezi oběma etniky nikdy nebyly úplně jednoduché. Obě etnika považují 

22 Report 2010.
23 Byla též zřízena vyšetřovací komise při ombudsmanovi Kyrgyzské republiky (dále KR), která za hlavní vi-
níky v ošském konfliktu označila uzbeckého lídra Kadyržana Batyrovova a jeho blízké okolí. ВЕЙЦЕЛЬ, Роман: 
О некоторых причинах межнационального конфликта на юге Кыргызстана в 2010 году, Время Востока 
(East Time), 10. 7. 2012. Online, cit. 30. 11. 2014, dostupné na http://www.easttime.ru/analytics/kyrgyzstan/o-

-nekotorykh-prichinakh-mezhnatsionalnogo-konflikta-na-yuge-kyrgyzstana-v-2010-.
24 МЫРЗАКМАТОВ, Мелис: В поисках истины : Ошская трагедия: документы, факты, интервью, об-
ращения и заявления. Бишкек 2011, s. 10. V závěrečné zprávě je použit termín etnonacionalismus (ethno-
nationalism) . Report 2010; srov. též Конфликт в Киргизии протекал без участия „третьей силы“  – ко
миссия, РИА Новости, 3. 5. 2011. Online, cit. 22. 11. 2014, dostupné na http://www.ria.ru/world/20110503/ 
370502528.html.
25 Jako příklad uvedeme Эгалите (Egalitee), Институт общественной политики (Ústav veřejné politiky), 
Центр общественных технологий (Centrum veřejných technologií), Лига защитников прав ребенка(Sdru-
žení zastánců dětských práv), Эдвокаси-центр по правам человека г. Ош (Ošské centrum pro lidská práva) 
a řadu dalších organizací. Zmínku o těchto a dalších organizacích, které spolupracovaly na procesu budování 
míru na jihu Kyrgyzstánu, najdeme v závěrečné zprávě stálého fondu OSN pro budování míru. UN Peacebuil-
ding Fund – Immediate Response Facility (IRF) : Immediate Response Facility (IRF1) : Final Evaluation – Kyr-
gyzstan : 10 May – 30 June 2012. Online, cit. 22. 11. 2014, dostupné na http://www.unpbf.org/wp-content/
uploads/Kyrgyzstan_2012.pdf.
26 КОЗЮЛИН, Вадим: Ошский конфликт : драма с продолжением, ПИР-Центр. Online, cit. 22. 11. 2014, 
dostupné na http://www.pircenter.org/kosdata/page_doc/p2232_1.pdf. Ústav ruských politických studií je rus-
kou nevládní organizací, která byla založena v roce 1994 a zaměřuje se na oblast mezinárodní bezpečnosti, ne-
šíření jaderných zbraní a odzbrojení; od roku 2010 má poradní status při OSN. ПИР-Центр. Online, cit. 22. 11. 
2014, dostupné na http://www.pircenter.org/pages/48-about-pir-center.
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to druhé za přistěhovalce a sebe samo za domorodé obyvatelstvo. Kyrgyzští Uzbekové 
vedou tradičně usedlý způsob života.27 Ačkoliv jsou zemědělci, obchodníky a podnikateli, 
nemají obecně zájem o studium na státních vysokých školách, zastoupení ve státních úřa-
dech a bezpečnostních sborech. Kyrgyzská část obyvatelstva města Oš a Džalal – Abad se 
skládá především z přistěhovalců z horských oblastí země a jejich potomků. Mnozí z nich 
na rozdíl od Uzbeků absolvují místní vysoké školy a ucházejí se o zaměstnání ve státních 
úřadech (soudy, policie, státní zastupitelství). Mezi Kyrgyzy a Uzbeky jsou tedy patrné 
sociální a ekonomické rozdíly. Uzbeci sice často neprojevují zájem o kyrgyzstánské vzdě-
lání, zato řídí podstatnou část obchodu. To neznamená, že je Uzbekům odmítán přístup ke 
střednímu a vysokoškolskému vzdělání jako takovému, ale to, že ta část uzbecké mládeže, 
která stojí o vzdělání, upřednostňuje spíše „uzbecké“ univerzity, jako je např. Kyrgyz-
sko-Uzbecká univerzita, Univerzita „Дружбы народов“ Alima Batyrova, či zahraniční 
univerzity. Na druhou stranu přibližně do roku 2005 studoval na státních univerzitách 
v Kyrgyzstánu velký počet uzbekistánských studentů, a to včetně studentů z hlavního 
města Taškentu. 28 Uzbeci také kompaktně obývají uzbecké čtvrtě. Ovšem v některých 
z nich mohou bydlet i Kyrgyzové. Podíl Kyrgyzů může být sice menší, ale většinou se (ales-
poň před konfliktem z roku 2010) jednalo o naprosto běžné a bezkonfliktní soužití, jako 
např. v Džalal-Abadě, kde se na rozdíl od většího Oše uzbecké a kyrgyzské čtvrti navzá-
jem razantněji nevymezovaly. Ačkoliv po konfliktu z roku 2010 došlo k určitému ústupu 
společného soužití, dnes lze opět pozorovat soužívání obou etnik kupříkladu v panelových 
domech. Obě etnika sdílejí nejenom společný dům, ale i stejnou ulici a sídliště jako celek. 
Promíchané společné bydlení je záměrné, aby se obě entity navzájem příliš neseparovaly. 
Vedle toho, ještě do roku 2010 Kyrgyzové a Uzbeci nemuseli nutně žít separátně. Ačkoliv 
je i dnes znatelné etnické napětí, některé lokality vedle sebe existují na základě soused-
ských vztahů. Kyrgyzové převážně působí na státních (administrativních, mocenských) 
pozicích téměř na všech úrovních, přesto výše příjmů u většiny z nich není vysoká. Ačkoliv 
se ani výše příjmů většiny Uzbeků příliš neliší od Kyrgyzů, majetkový rozdíl mezi dvěma 
entitami se zdá být (a také se uvádí) hlavním neslučitelným bodem vzájemných vztahů.29

27 Je třeba z určitých důvodů rozlišovat mezi kyrgyzskými a uzbeckými Uzbeky. Rozdíly jsou mezi nimi dány 
vlivem specifik politického a sociálně-kulturního prostředí Kyrgyzstánu a mají dopad na vývoj jejich identity 
a mentality. Dále by se dalo hovořit o vnitroregionálních odlišnostech Uzbeků uvnitř Kyrgyzstánu. Např. nookat-
ští Uzbekové a větší část uzgenských Uzbeků se liší od ošských a džalalabadských tím, že jedni převážně předsta-
vují venkovské a druzí městské obyvatelstvo. Průběh ošského konfliktu prokázal, že mezi místními uzbeckými 
lídry nedochází vždy ke konsensu. Například většina uzgenských Uzbeků se odmítla zúčastnit tohoto konfliktu.
28 Zdrojem vlastní vzpomínky a zkušeností autorky studie. Kyrgyzští Uzbeci udržují vztahy s prehistorickou 
vlastí, a to především v osobní rovině – uzavření sňatků a další příbuzenství v Uzbekistánu. Srov. КАДЫРОВ, 
Диас: Узбеки Казахстана и казахи Узбекистана. Диаспоры – это хорошо, но „топорный“ подход Ташкента 
к границам – плохо, ЦентрАзия, 18. 10. 2002. Online, cit. 22. 11. 2014, dostupné na http://www.centrasia.
ru/newsA.php?st=1034910480.
29 Vadim Kozyulin uvádí, že většina Kyrgyzů je vnímána, či dokonce zaujímá v sociální struktuře pozice lum-
penů. Autor pro lepší porozumění bohužel neuvádí, kým a proč konkrétně jsou Kyrgyzové vnímáni jako lumpeni. 
Obdobná generalizace může vést ke zkreslenému výkladu daného tématu. Lumpeny se označuje deklasována, 
znevýhodněná marginální skupina; může být skupina, která zahrnuje široké spektrum osob, např. dlouhodobě 
nezaměstnané osoby, nebo osoby málo přispívající vývoji společnosti. Nejbližším synonymem tohoto termínu je 
výraz podtřída. Srov. КОЗЮЛИН, В.: Ошский конфликт, s. 1; Slovník ruského jazyka. Online, cit. 10. 5. 2015, 
dostupné na: http://www.vedu.ru/expdic/14725/.; Slovník cizích slov. Online, cit. 10. 5. 2015, dostupné na 
http://www.slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/underclass; BLáHA, Ondřej: Jazykové – nezbeda, roš-
ťák, darebák a grázl. Český rozhlas 17. 7. 2006. Online, cit. 1. 10. 2015, dostupné na http://www.rozhlas.cz/ 
olomouc/okenko/_zprava/jazykove-nezbeda-rostak-darebak-a-grazl–268318.
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Napětí ve vztazích mezi Kyrgyzy a Uzbeky přetrvává dodnes. I v minulosti docházelo 
k násilným střetům, mezi nejvýznamnější patří ty z let 1961 a 1990. Kozyulin uvádí, že ani 
po ošských událostech z roku 1990 nebyla vládními orgány přijata opatření pro předchá-
zení obdobným konfliktům a jakákoliv veřejná diskuse o mezietnických vztazích byla za-
kázána.30 Konflikt z roku 1990 byl úspěšně „zakonzervován“. Další výraznější mezietnické 
napětí mezi Kyrgyzy a Uzbeky bylo zaznamenáno v letech 2004 a 2006. Důvodem byl 
zákon O státním jazyce [rozuměj zákon o kyrgyzštině, pozn. aut.], který byl uzbeckou mi-
noritou vnímán jako způsob vyloučení etnických menšin z mocenských struktur a požada-
vek uznání uzbečtiny jako dalšího oficiálního jazyka. Mezietnické napětí a střety vyvolalo 
omezení hodin výuky uzbečtiny a uzbecké literatury na uzbeckých základních a středních 
školách ve prospěch výuky kyrgyzštiny.31 V následujících letech se systematicky objevo-
valy konfliktní situace především mezi kyrgyzskou a uzbeckou mládeží. Kozyulin uvádí, 
že centrální a místní vládní struktury se snažily nešířit události o mezietnických střetech 
veřejně, ruská masmédia se nicméně těmito incidenty zabývala detailně. Uvedené tvrzeni 
Vadima Kozyulina je přinejmenším sporné, neboť do doby přípravy této studie jsem neza-
znamenala žádné ruské zdroje dostupné na internetových stránkách, které by se zabývaly 
problematikou mezietnických konfliktů v jižním Kyrgyzstánu v období let 2008–2009, 
resp. těmi etnickými konflikty, kterými se kyrgyzská masmédia nezabývala. Co se týče 
ruských televizních kanálů, ve většině případů centrální ruské televizní kanály vysílají na 
území Kyrgyzstánu, a tím pádem by byly i kyrgyzské veřejnosti přístupné informace o me-
zietnických střetech ve zmiňovaném období. Nejčastěji v těchto médiích narazíme na pro-
blematiku etnického konfliktu z 90. let 20. století a z roku 2010. Častěji se zabývají proble-
matikou mezietnických konfliktů v Kyrgyzstánu místní odborníci. Dokonce existuje určitý 
rozdíl v názorech kyrgyzských autorů ze severu a jihu země. Existuje domněnka, že „jižní“ 
problematice může rozumět jen odborník-příslušník jižního regionu.32

V daném případě se jedná o tzv. domácí konfliktní situace, kde stranami konfliktu sice 
mohou být různá etnika, ale nemůžeme jej kvalifikovat jako mezietnický, protože pů-
vodně nevzniká jako mezietnický a rozsáhlý konflikt. Mezietnické konflikty mají tedy pů-
vod v těchto místních „puberťáckých“ potyčkách, které za určitých okolností přecházejí 
do většího konfliktu. Neměli bychom opomíjet vliv místní kultury, která spočívá v „bojov-
ném duchu“ mužů, zejména jsou-li mladistvého věku. Například zbití dvou kyrgyzských 

30 V článku Ошская резня 1990 года : Хронология трагедии se uvádí, že vládní činitelé se snažili vyhýbat se 
tématu ošského masakru v 90. letech 20. století, Фергана, 8. 6. 2010. Online, cit. 23. 11. 2014, dostupné na 
http://www.fergananews.com/articles/6601. Více k tématu ošských událostí ШЕЙНИС, Виктор Леонидович – 
ОМУРАЛИЕВ, Нурбек Ашимканович: Комментарии В. Л. Шейниса и Н. А. Омуралиева. Журнальный зал 
2007. Online, cit. 23. 11. 2014, dostupné na http://www.magazines.russ.ru/nlo/2007/84/m7.html.
31 V r. 2003 bylo v Kyrgyzstánu 141 uzbeckých základních a středních škol, v r.2008 se jejich počet omezil na 
129 a k roku 2012 jich zůstalo 91. ВАЛЬСАМАКИ, Алиса: Узбекский язык на юге Кыргызстана сокращается. 
Радио Азаттык, 5. 10. 2012. Online, cit. 23. 11. 2014, dostupné na http://www.rus.azattyq.org/content/uzbek- 
language-in-southern-kyrgyzstan/24729124.html. Farangiz Nadžibulla uvádí, že vedle toho, že Uzbekové ne-
gativně vnímají přechod řady uzbeckých škol na výuku v kyrgyzském jazyce a zvýšení mezietnického napětí či 
konfliktu, jsou zaznamenány i místní aktivity na zlepšení mezietnických vztahů za pomoci studia státního jazyka 
(tj. kyrgyzštiny). Jelikož jazyková otázka je jednou ze základních příčin vzniku mezietnických konfliktů, znalost 
státního jazyka, historie a kultury by v budoucnosti vedla ke zrušení „jazykových bariér“. To by posílilo jednotu 
kyrgyzské společnosti, také by to vychovalo nové generace kyrgyzských občanů, které by dokázaly přemýšlet bez 
etnických omezení. НАДЖИБУЛЛА, Фарангиз: В узбекских школах Ошской области стали преподавать на 
кыргызском, Радио Азаттык, 12. 9. 2011. Online, cit. 23. 11. 2014, dostupné na http://www.rus.azattyq.org/
content/uzbek_school_osh_jalalabad_kyrgyz_language/24323320.html.
32 Srov. КОЗЮЛИН, В.: Ошский конфликт, s. 2.
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mladíků Dungany kvůli sporu o volné místo v místní internetové kavárně v únoru 2006 ve 
vesnici Iskra v Čujské oblasti vyvolalo konfliktní situaci mezi dunganskou a kyrgyzskou 
mládeží. Rovněž spor o autoritu mezi kyrgyzskými a tádžickými mladíky ve vesnici An-
darak v Batkenské oblasti vyvolal napětí mezi tyto etniky stejně jako ošský konflikt z roku 
2010 začnuvší srážkou mezi kyrgyzskou a uzbeckou mládeží v kasinu.33 V „puberťáckých“ 
srážkách mají původ i příhraniční konfliktní situace. Expert na středoasijský region Vla-
dimir Paramonovov uvádí, že se nejedná o (mezietnický) konflikt, ale o konfliktní situaci.34 
Podle dalšího odborníka, Ivana Kamenkova, nejsou mezietnické konflikty zapříčiněny et-
nickými, jazykovými, náboženskými a kulturními odlišnostmi, které představují jen dopl-
ňující konfliktogenní a mobilizační faktory, jimiž jsou maskovány skutečné zájmy aktérů 
konfliktu.35

Ilja Gerasimov spatřuje příčiny etnických konfliktů v Kyrgyzstánu v historickém vývoji 
regionu, které ještě doplňuje o socioekonomické faktory. Uvádí, že mezietnické vztahy 
v sovětském období byly ve většině případů přátelské. Od 80. let 20. století se v důsledku 
zhoršujících se socioekonomických poměrů změnila etnodemografická situace. Masová 
migrace Rusů a rusky mluvícího obyvatelstva, Němců, Židů a dalších etnik z Kyrgyzs-
tánu především do Ruska, Německa, Izraele a USA vedla k tomu, že obyvatelstvo jižního 
Kyrgyzstánu začali tvořit primárně Kyrgyzové a Uzbeci. Kyrgyzské a uzbecké rodiny jsou 
tradičně mnohodětné. Získání nezávislosti doprovázely v Kyrgyzstánu závažné problémy, 
které způsobily překotný pokles životní úrovně obyvatelstva země. Rovněž socioekono-
mické problémy zapříčinily vnitřní migraci obyvatelstva. Tato migrace se neprojevila jen 
v migraci venkovského obyvatelstva do měst, ale také v meziregionálních migračních 
vlnách, např. z Narynské, Issyk-Kul’ské a jižních oblastí primárně na sever, do Čujské 
oblasti a hlavního města Biškek. Původní státní demografická politika tak pozbyla na 
aktuálnosti a nová prakticky neexistovala, což v mnohém problematizovalo sféru řízení 
etnodemografických procesů v zemi.

Téměř obdobné vysvětlení přínáší i v současné době využívaná Koncepce posílení 
národní jednoty a mezietnických vztahů (dále Koncepce), která vznikla po červnovém 
ošském konfliktu a poskytuje komplexní vhled do kontextu etnických konfliktů.36 V části 

33 МАРАТОВА, М.: Из Искры возгорелось пламя : Киргизодунганский конфликт начался изза ме
сто у компьютера, ЦентрАзия, 11. 2. 2006. Online, cit. 27. 11. 2014, dostupné na http://www.centrasia.ru/
newsA.php?st=1139608140. Srov. В Киргизии киргизы и дунганы столкнулись на национальной почве,  
NEWSru.com, 6. 2. 2006. Online, cit. 27. 11. 2014, dostupné na http://www.newsru.com/arch/world/06feb2006/ 
dung_kirg.html; Ошские события напомнили о  межэтническом конфликте 20-летней давности, РИА 
Новости, 11. 6. 2010. Online, cit. 27. 11. 2014, dostupné na http://www.ria.ru/world/20100611/245262070.
html; КАМЕНКО, И.: Социальные конфликты.
34 КОЗАЧКОВ, М.: Кыргызстан и Узбекистан.
35 КАМЕНКО, И.: Социальные конфликты.
36 Koncepce byla rozpracována pro konkretizaci a realizaci státní politiky trvalého rozvoje pro léta 2013–2017. 
Daný program vznikl na bázi Koncepce etnické politiky a národní konsolidace a Koncepce národnostní politiky, 
kterou rozpracovalo Shromáždění národů Kyrgyzstánu, poslanci Džokorku Keneša (parlamentu) KR, předsta-
vitelé organizací občanské společnosti, vzdělávacích a odborných institucí, a také další experti. V dané Koncepci 
se národem rozumí určité sociálně-politické společenství, synonymum slova stát. Termínem mezietnické vztahy 
označuje Koncepce oblast vzájemných vztahů mezi představiteli různých etnik, obývajících území určitého státu. 
Viz oficiální stránky prezidenta KR. Koncepce posílení národní jednoty a mezietnických vztahů. Biškek 2013. On-
line, cit. 25. 11. 2014, dostupné na http://www.president.kg/files/docs/kontseptsiya_ukrepleniya_edinstva_ 
naroda_i_mejetnicheskih_otnosheniy_v_kr.pdf); ГЕРАСИМОВ, И.: Этнические конфликты в Кыргызстане. 
Проблемы исторические, ЦентрАзия, 19. 8. 2013. Online, cit. 25. 11. 2014, dostupné na http://www.centrasia. 
ru/newsA.php?st=1376892240.
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Analýza mezietnických vztahů v Kyrgyzské republice Koncepce též uvádí, že současný 
stav a tendence (mezi)etnických vztahů jsou podmíněny především historickými, 
demografickými, migračními, socioekonomickými a politickými procesy. Autoři Kon-
cepce uvádějí, že soužití mezi etniky na území Kyrgyzstánu bylo v historické retrospektivě 
nekonfliktní. Země má tak historicky potenciál pro opětovné mírové soužití etnik. I přes 
pokračující migrace obyvatel různého etnika, zůstává Kyrgyzstán mnohonárodnostním 
státem.37 Účinnější management etnických vztahů tak vznikl z uvědomělé potřeby sledo-
vat změny etnické struktury obyvatelstva země, což vytvoření funkčního modelu manage-
mentu etnických vztahů stejně neprospělo.38

Koncepce uvádí, že kyrgyzská státní politika prošla v etnické oblasti třemi vývojovými 
fázemi. První fáze je období po získání nezávislosti, která je charakterizována zvýšenou 
mírou národního uvědomění, aktualizací ideologie budování národa a kyrgyzské státnosti. 
Druhá fáze (druhá polovina 90. let) proběhla pod heslem Kyrgyzstán je náš společný dům. 
V roce 1994 vzniklo Shromáždění národů Kyrgyzstánu (dále SNK), jehož základem se 
stala kulturní centra jednotlivých etnik. Podle Koncepce SNK je prospěšnou konzulta-
tivní strukturou. Zhoršení mezietnických vztahů, zvyšující se počet sociálních konfliktů 
a místy se vyskytující regionalismus se výrazně projevuje ve třetí fázi (po roce 2005). 
Zejména tato fáze ukázala, že ne všichni občané země se cítili být součástí jednotného 
kyrgyzského národa a státu. To je jeden z důvodů, proč se jednotná kyrgyzská občanská 
společnost bez ohledu na etnickou příslušnost formuje obtížně. Na pozadí vysoké sociální 
a regionální diferenciace, nezaměstnanosti, náboženské radikalizace, kriminalizace a kle-
sající vzdělanosti probíhá rovněž politizace etnických vztahů.39 Proto se vysoká náchyl-
nost země ke konfliktům nezdá být něčím překvapujícím či neočekáváným. Překvapující 
se spíše zda být skutečnost, že se vzdor výše uvedeným faktorům v zemi odehrálo relativně 
málo konfliktů.

Formování společné občanské identity se v 90. letech 20. století nezdálo být prioritní. 
Rozvoj mezietnických vztahů v postsovětské době byl ovlivňován geopolitickými a psy-
chologickými důsledky rozpadu SSSR, socioekonomickou krizí, přechodnou dobou, na-
růstající nezaměstnaností, nevyřešenými spory o vodu a půdu, příhraničními a územními 
spory a mnohými dalšími faktory. Na tehdejší dobu již četné etnické rozpory a problémy 
přivedly zemi k tragickým ošským událostem 90. let. 20. století, ale jejich původ, vývoj 
a následky se dodnes nestaly předmětem hlubšího výzkumu a analýzy. Stejně tak tomu je 
v případě reflexe ošského konfliktu z roku 2010. To vyplývá z textu Závěrečné zprávy ne-
závislé mezinárodní vyšetřovací komise (IIC), o čemž se zmiňuje kyrgyzská vláda ve svých 
Komentářích vydaných vládou v reakci na zmiňovanou zprávu. Kyrgyzská vláda uvádí, že 

37 Podle jednotlivých výzkumů zastupují etnické menšiny 28 % obyvatelstva Kyrgyzstánu. Kyrgyzstán je zemí, 
obývanou více než 80 etniky. Uzbeci žijí převážně v Ošské, Džalal-Abadské a Batkenské oblasti. V r. 2009 je-
jich podíl na obyvatelstvu Ošské oblasti činil 28 %, Džalal-Abadské 25 % a Batkenské 15%. V r. 2012 v zemi 
s 5,5 miliony obyvatel činil podíl Kyrgyzů 72,2 %, Uzbeků 14,3 %, Rusů 6,8 %, ostatních etnik 6,7 %, přičemž 
početnými etnickými skupinami jsou zde Dunganové 1,1 %, Ujgurové 0,9 %, Tádžikové 0,9 %, Turci 0,7 %, Ka-
zachové 0,6 %, Tataři 0,5 %, ázerbájdžánci 0,3 %, Korejci 0,3 %, Ukrajinci 0,3 %, Kurdové 0,3 % a Němci 0,2 %. 
ЯЛОВКИНА, Анна:Исследование: 28% населения КР – представители этнических меньшинств, Вечерний 
Бишкек, 23. 10. 2013. Online, cit. 26. 11. 2014, dostupné na http://www.vb.kg/doc/248442_issledovanie:_28_
naseleniia_kr_predstaviteli_etnicheskih_menshinstv.html).
38 Oficiální webové stránky prezidenta KR. Koncepce dostupné na http://www.president.kg/files/docs/
kontseptsiya_ukrepleniya_edinstva_naroda_i_mejetnicheskih_otnosheniy_v_kr.pdf.
39 Tamtéž.
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se nezávislé komisi nepodařilo určit „ty síly“, které etnický konflikt vyvolaly, resp. vypro-
vokovaly. Závěrečná zpráva neodráží celou řadu závažných událostí, které prozkoumány 
být měly.40 Zasloužené pozornosti se nedočkal ani důležitý systém prevence konfliktu. 
V Koncepci se uvádí, že závažnost etnických problémů byla podceněna vládními orgány, 
stejně jako byly podceněny především politické a ekonomické faktory, jež následně po-
sloužily jako zdroj vzrůstajícího napětí mezi etniky. Etnické záležitosti byly vnímány spíše 
jako sociokulturní, jelikož se týkaly aspektů jazyka a realizace kulturních a vzdělávacích 
nároků občanů. V politické sféře docházelo k „zahrávání“si s lídry etnických menšin, což 
v kombinaci s vnitropolitickou nestabilitou a nacionalistickými tendencemi vedlo k ne-
zájmu etnických menšin účastnit se sociálních procesů v zemi a k jejich následné izolaci. 
Neřešené problémy z dob mezietnického konfliktu 90. let 20. století, již zmíněný kritický 
stav sociálního a ekonomického sektoru a neschopnost mocenských struktur zabránit 
opakování mezietnického konfliktu zapříčinily v roce 2010 další etnický konflikt.41

Jen obtížně lze hovořit o existenci jednotné občanské společnosti. Rovněž lze konsta-
tovat absenci společné identity a loajality vůči společnému státu. Míra sociální integrace 
Uzbeků a dalších etnik s Kyrgyzy do společné kyrgyzstánské společnosti je marginální. 
Nízká míra socializace ostatních etnik je výsledkem nejen narůstajícího kyrgyzského 
nacionalismu a „standardního“ rozdělení sfér působnosti etnik, jako například politika 
(Kyrgyzové) a obchod (Uzbeci), ale též celkového nezájmu etnických menšin o podobnou 
integraci. Právě tento nezájem ze strany etnických menšin vyvolává nárůst kyrgyzského 
nacionalismu. Je třeba uvést, že etnická nesnášenlivost Kyrgyzů je zesílena dlouhodobým 
vnímáním Kyrgyzů jako lumpenů a divokých horalů, kteří se začali stěhovat do měst pře-
devším z ekonomických důvodů. Vnitřní migrace z vesnic do měst byla intenzivní, což 
výrazně ovlivnilo nejen etnickou strukturu městského obyvatelstva, ale ekonomické 
a sociokulturní prostředí velkoměst celkově. Kyrgyzské horské obyvatelstvo bylo nuceno 
opustit tradiční prostředí a styl života, městské obyvatelstvo se s nimi ve svém okolí mu-
selo vyrovnat.42 Zatímco pro přestěhované Kyrgyzy se jejich nároky na lepší život a sebe-

40 Fergana. Kyrgyzstánské prohlášení v návaznosti na závěrečnou zprávu Mezinárodní nezávislé komise pro 
vyšetření událostí v jižním Kyrgyzstánu v červnu 2010. Online, cit. 25. 11. 2014, dostupné na http://www.ferga 
nanews.com/archive/2011/kg_comments_russian_final.pdf.
41 Zde je na místě zmínit skutečnost, že oddíly státní armády zasáhly do průběhu ošského konfliktu v roce 2010 
až po několika dnech, ke konci jeho intenzivní fáze. I přes medializované žádosti tehdejší prezidentky Rozy Otun-
bajevové vláda v Biškeku nepospíchala s řešením tohoto konfliktu. Opožděný zásah armádních oddílů následně 
prokázal, že mocenské struktury disponovaly dostatečnými kapacitami a mohly konflikt ukončit dříve a zabránit 
ztrátám na lidských životech. Podobná situace spíše svědčí o tom, že tehdejší dočasná vláda sledovala vlastní 
politické zájmy proti svým jižním oponentům. Daná situace je jedním z těch indikátorů, které identifikují vztah 

„Sever“ k „Jihu“, a ze kterého je také vidět, že centrální vláda (ani tato přechodná) mezi nimi nehraje roli jakéhosi 
mostu. Neméně důležitým aspektem je také nejednoznačné vnímání části uzbeckého obyvatelstva při zásahu vo-
jenských oddílů během konfliktu, které jej hodnotilo negativně. Uzbecké obyvatelstvo vnímalo tento zásah jako 
akci proti uzbeckému etniku. Obdobně byly předneseny tyto akce i v některých světových masmédiích. Armádu 
a vládu nepřijímali Uzbekové jako státní struktury přizvané plnit své funkce vůči každému občanovi země, ale 
jako primárně kyrgyzskému etniku. Služba v policejních a vojenských oddílech je přitom přístupná příslušníkům 
různých etnik. Podobně během mezietnického konfliktu kyrgyzští i uzbečtí lékaři ošetřovali zraněné bez ohledu 
na jejich národní příslušnost. Jako další ukazatel fragmentace země se jeví regionální kritérium, které se proje-
vuje v tom, že ošský konflikt je „Seveřany“ vnímán jako konflikt mimo Kyrgyzstán. Zdrojem informací rozhovory 
s respondenty během terénního výzkumu v období od července do poloviny září roku 2010. Osobní údaje nejsou 
uvedeny z důvodu zachování anonymity respondentů; srov. již citované oficiální webové stránky prezidenta KR.
42 Podle Ivana Safrančuka nebyla města připravena na masovou a neorganizovanou migraci z chudších (ves-
nických) regionů. Z přistěhovalců se nestávají obyvatelé města, ale spotřebitelé jeho ekonomických možností. 
Takto pojaté „nové městské obyvatelstvo“ nedosahuje ve svém sociálním a kulturním vývoji úrovně městského 
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realizaci v rámci vlastního státu zdály být zřejmé, pro většinu nekyrgyzského městského 
obyvatelstva to bylo pravým opakem. V minulosti bylo kyrgyzské etnikum umístěno do 
jakéhosi „kastovního“ systému oproti ostatním etnikům, zejména ruskému. Pro většinu 
kyrgyzského obyvatelstva z horských oblastí platily určité teritoriální a sociální mantinely 
v rámci vlastního státu až do pozice tzv. lumpenů.43 Například i dnes ve městech Oš a Dža-
lal-Abad narazíte na podniky (kadeřnictví, menší obchodní domy, a dokonce i nevládní 
organizace), kde neoficiálně platí etnické kritérium. Po získání nezávislosti Kyrgyzstánu 
se z Kyrgyzů stalo titulární etnikum a některá jiná etnika (např. Rusové) začala ztrácet do-
savadní „privilegované“ pozice ve prospěch Kyrgyzů. Jestli ještě před lety nebyla situace 
kolem mezietnické tolerance výrazně kritická, po ošském konfliktu v roce 2010 se situace 
značně změnila. Kyrgyzský nacionalismus zesílil zejména v jižním Kyrgyzstánu. Naciona-
listé nebo zastánci etnické exkluzivity Kyrgyzů začali obsazovat přední funkce ve státě.44 
Nelze ostatně jednoznačně říci, že právě nacionalismus je prvořadou příčinou etnických 
konfliktů. Obecně byl kyrgyzský nacionalismus do ošského konfliktu mírný. Projevoval 
se spíše „chvályhodným vlastenectvím“ v tom, že si kyrgyzský národ váží a vysoko cení 
existenci vlastního státu a krajanství. Dnes je jasné, že se málo komu chce hrát s Kyrgyzy 
hru Kyrgyzstán – náš společný dům, resp. stane se tak pouze pod podmínkou, že v této hře 
nebudou Kyrgyzové vyhrávat.45

Jinými slovy řečeno, v červnu 2010, kdy došlo k ošskému konfliktu, se vytvořily problé-
mové zóny a neřešené problémové otázky, které přispěly k vypuknutí ošského konfliktu. 
Těmi jsou: jazyková otázka (rozvoj úředního jazyka, status uzbečtiny); uzbecká nespo-
kojenost s nedostatečným zastoupením Uzbeků v mocenských orgánech; zneužití me-
zietnické otázky nacionalisty ve prospěch osobních politických a ekonomických zájmů; 
částečná sociální integrace Uzbeků do sféry veřejné politiky a jejich odchod do ilegálních 
nábožensko-politických organizací.46 Dále se centrální vláda nesnaží řešit etnické pro-

obyvatelstva, což v důsledku vede k opačnému procesu – k degradaci měst na úroveň přistěhovalců. Podobná de-
gradace se dotkla nejen hlavního města Biškeku, města Oše a Džalal-Abadu, ale i dalších větších měst v Kyrgyzs-
tánu. САФРАНЧУК, Иван: Трансформация угроз внутренней нестабильности в Центральной Азии. ПИР-
Центр, Online, cit. 7. 12. 2014, dostupné na http://www.pircenter.org/media/content/files/12/14116652640.
pdf. Analytička Džamila Džeenbajeva uvádí, že již v r.1989 z okolních vesnic do Biškeku migrovalo 80 % obyva-
telstva. Přibližně 1,5 milionů lidí se (celkový počet obyvatelstva země je 5,4 milionů obyvatel) stalo pracovními 
migranty a vytvořilo neformální (stínový) ekonomický sektor. V r. 2008 se kolem Biškeku objevilo 30 nových 
sídlišť vnitřních migrantů. Míra chudoby v těchto sídlištích zůstává nízká. Podle Džeenbajeve jsou vnitřní mi-
granti schopni tvořit novou střední třídu na základě svého podnikatelského potenciálu a své vzrůstající role 
producentů a spotřebitelů zboží a služeb ЖЕЕНБАЕВА, Жамиля: Межсекторальное сотрудничество в раз
работке политики создания нового среднего класса из числа внутренних мигрантов, занимающихся 
предпринимательской деятельностью в рамках неформального сектора. In: Центр социальных иссле до ва-
ний АУЦА : Кыргызстан на современном этапе развития. Бишкек 2008, s. 41–49.
43 Matthew Kupfer např. uvádí, že podle Uzbeků nejsou Kyrgyzové civilizovaní a schopni žít v demokratické 
společnosti. Srov. KUPFER, Matthew: Four Years After Ethnic Violence : A Glimmer of Hope in Kyrgyzstan, 
Radio Free Europe Radio Liberty, Online, 6. 12. 2014, dostupné na http://www.rferl.org/content/four-years- 
after-ethnic-violence-a-glimmer-of-hope-in-kyrgyzstan/25423822.html.
44 НОГОЙБАЕВА, Чолпон: Транзитный период и проблемы строительства нации в Кыргызстане. In: 
НОГОЙБАЕВА, Ч. – ИСАКОВА, Ч. – НОЙБАУЭР, А. (eds.): 20 лет демократического, s. 29–39.
45 PLOCEK, Josef: Jakou mají budoucnost suverenita, národní a teritoriální stát?, Střední Evropa. Online, cit. 
30. 11. 2014, dostupné na http://stredni.evropa.sweb.cz/editor/clanek120.pdf.
46 Jak již bylo uvedeno, fungovalo určité nepsané rozdělení sfér činností mezi Kyrgyzy a Uzbeky. To bylo do jisté 
míry jakýmsi mechanismem pokojného společného soužití, které bylo narušeno, což vedlo k ošskému konfliktu, 
popřípadě může vést k dalším konfliktním situacím. Na aspekt odchodu radikálně zaměřených Uzbeků do ile-
gálních (islamistických) organizací by mělo být nahlíženo i z hlediska toho, že nábožensky založené organizace 
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blémy, natož zabývat se jejich prevencí. Vláda se spíše snaží vypořádat s důsledky těchto 
konfliktů. Nekompetentnost silových struktur v otázkách mezietnických konfliktů vede 
k opačnému výsledku – k jejich opětovnému vzniku. Absence účelné a koordinované 
vládní (mezi)etnické politiky se promítá do dalších struktur, které se účastní procesu rea-
lizace vládní etnické politiky a řešení etnických otázek.47

K interpretaci vztahů mezi Kyrgyzy a Uzbeky

Téměř kterýkoliv článek o ošském konfliktu především od zahraničních autorů nabízí 
vnější pohled na kyrgyzsko-uzbecké vztahy jako trvale nepřátelské v důsledku především 
sovětské politiky budování nových států a jejich národů.48 Jak uvádí Ivan Kamenko, histo-
ricky se území Kyrgyzstánu, jako součást širšího asijského prostoru, stalo centrem mnoha 
kultur, jazyků, náboženství, politických a hospodářských zájmů a bojů různých národů 
a jejich elit o životní prostor s odlišnými nacionalistickými motty. Situaci zkomplikovala 
nepromyšlená ruská kolonizace, která vedla k nedostatku půdy pro původní obyvatelstvo 
a jeho boje o ochranu vlastní kulturní a náboženské svébytnosti. Sovětská ideologie „přá-
telství mezi národy“ a sovětského občana s jednotnou kulturně-ideologickou identitou 
však rozdílnost etnik posunula z pořadu dne do stínu na několik desítek let. Po rozpadu 
Sovětského svazu dochází k růstu nacionalismu a významu náboženství, národní kultura 
začíná mít novou sociální hodnotu, jejíž „odpůrci“ z řad jiných etnik jsou pronásledováni. 
Některá z těchto etnik byla deportována ve stalinské epoše, žila izolovaně od původního 
obyvatelstva, což vedlo k jejich minimální integraci do společenského a kulturního života 
Kyrgyzstánu.49 Zejména některé stručnější zdroje nabízejí jednoduchý a jednostranný vý-
klad mezietnických vztahů v Kyrgyzstánu a ošského konfliktu.

UCDP Conflict Encyclopedia například uvádí, že po získání nezávislosti prováděl Kyr-
gyzstán reformy, které byly zacíleny na posílení kyrgyzského etnika (vůči ostatním et-
nikům).50 Pokud se jedná o posílení kyrgyzského etnika přes akcent na kyrgyzskou ná-
rodní symboliku, kulturu, tradice, ideologii a historii, to vše se zdá být běžným při vzniku 

nejsou pro Uzbeky jakožto radikálnější a tradičnější část populace země úplně cizí. Tento předpoklad potvrzuje 
skutečnost, že ve většině případů sídla obdobných organizací najdeme právě v uzbeckých čtvrtích a okrscích. 
V daném případě nemůžeme jednoznačně tvrdit, že pouze politické vyloučení Uzbeků vede k jejich vstupu do 
těchto organizací. Je však pravděpodobnější, že vstup do islamistických organizací je jednou z cest, jak dosáh-
nout dlouhodobějšího zapojení Uzbeků do politické sféry státu. Někteří, jako např. M. Kupfer, tvrdí, že spojitost 
Uzbeků s islamistickými spolky není tak pravděpodobná, jak se Kyrgyzům může zdát. KUPFER, M.: Four Years.
47 КОЗЮЛИН, В.: Ошский конфликт, s. 2–3.
48 Příkladem jsou téměř veškeré příspěvky použité v této studii. Mezi institucemi, v jejichž zprávách a výzku-
mech narazíme na interpretaci historie kyrgyzsko-uzbeckých vztahů jako permanentně konfliktní, je OSN, 
OBSE nebo databáze Uppsala Conflict Data Program, nemluvě o četných oficiálních a neoficiálních materiálech, 
dostupných na internetu, včetně ruských zdrojů.
49 КАМЕНКО, И.: Социальные конфликты. Podle Petera Finkeho byl ošský konflikt vyvolán přetrvávajícím 
napětím a nepřátelskými vztahy mezi oběma etniky z minulosti. Finke poukazuje, že středoasijské státy vytvo-
řené v sovětské době jen zhruba odpovídaly původním hranicím státních útvarů či teritoriu obývanému středo-
asijskými etniky, čímž byl založen základ pro mezietnickou konkurenci, spory a konflikty jak v tehdejších dobách, 
tak i do budoucna. Vzhledem k tomu se zdá být počet konfliktů v daném regionu malý, ačkoliv i tak je zde vy-
soká míra vzniku konfliktů. FINKE, Peter: Patterns of Identification and Ethnic Differentiation in Central Asia : 
the Case of the Uzbeks. CASCA 2013. Online, cit. 7. 12. 2014, dostupné na http://www.casca-halle-zurich.org/ 
wp-content/uploads/2014/10/160x240_CASCA_web.pdf.
50 UCDP Conflict Encyclopedia, Online, cit. 29. 11. 2014, dostupné na http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/ 
gpcountry.php?id=89&regionSelect=6-Central_and_Southern_Asia#.
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kteréhokoliv nového státu. Nejednalo se tedy o nucenou asimilaci s Kyrgyzy řízenou 
shora, ale o integraci společnosti a občanskou loajalitu. Jelikož se jedná o první nezávislý 
stát v historii kyrgyzského národa, postrádá zatím zkušenosti s tzv. procesy budování 
státu a národu a dodnes se „transformuje“ za nejednoduchých sociálních, politických 
a ekonomických podmínek. Z těchto důvodů není vždy schopný garantovat základní 
práva všem svým občanům bez výjimek a bez ohledu na etnickou příslušnost. Nelze tedy 
konstatovat, že stát funguje „dobře“ pro Kyrgyzy a „špatně“ pro ostatní. Výše uvedený 
zdroj uvádí rovněž, že po získání nezávislosti kyrgyzský jazyk získal status úředního jazy-
ka.51 Z těchto, na první pohled běžných informací vyplývá, že Kyrgyzové získali cizí státní 
území, na které z neznámých důvodů neměli mít nárok, a proto se kyrgyzština „neprá-
vem“ prosadila jako úřední jazyk na úkor ostatních jazyků. Není tedy jasné, který z jazyků 
by měl být v Kyrgyzstánu úředním: dunganština, ujgurština, korejština, nebo ukrajin-
ština? Vezměme v úvahu analogickou situaci v Lotyšsku, kde Rusové tvoří významnou 
národnostní menšinu. Úředním jazykem je zde lotyština, nikoliv ruština. Stejná situace 
je i České republice s úředním jazykem češtinou, nikoliv slovenštinou, i na Slovensku 
s úředním jazykem slovenštinou, a ne maďarštinou. Málo koho překvapuje, že všechny 
uvedené jazyky jsou státními jazyky, a málokoho napadne tvrdit, že se tyto státní jazyky 
prosadily na úkor jazyků jiných etnických menšin a že požadavek znalosti státního jazyka 
je popíráním lidských práv a je schopen vykořenit etnickou identitu občanů.

Ustanovení uzbečtiny v Kyrgyzstánu jako oficiálního jazyka je jednou z příčin ošského 
konfliktu. V blízké budoucnosti získá uzbečtina tento status jen stěží. Možná v dlouho-
dobé perspektivě za předpokladu, že se uzbecké obyvatelstvo začne ztotožňovat se státem, 
resp. zaujme-li vůči němu loajální stanovisko.52 Tvrdit, že Kyrgyzstán je státem se spole-
čenstvím, jehož členové se vyznačují sblížením (občanského) myšlení a cítění, jak již bylo 
uvedeno výše, zatím nelze. Etnické menšiny se cítí být ohroženy a za takových podmínek 
je zdánlivě standardní požadavek znalosti úředního jazyka jejími příslušníky vnímán jako 
hrozba.

Kyrgyzstán je mnohonárodnostním státem, jehož pokojná existence a rozvoj nejsou 
možné bez jednotného kyrgyzstánského národu. V praxi by tak měl být častěji upřednost-
ňován termín kyrgyzstánský před kyrgyzský, což by se mělo odrážet v procesech formo-
vání jak národa, tak i občanské společnosti. Mezietnické konflikty a konfliktní situace 
jsou rovněž součástí nekontrolovatelného, nepromyšleného a zpolitizovaného procesu 
formování v zemi občanské společnosti. Těchto procesů se místy „trefně“ zúčastňuje řada 
mezinárodních vládních a nevládních organizací. Proto mnoho neziskových nevládních 
organizací postrádá důvěru místního obyvatelstva. Integraci kyrgyzsko-uzbeckého oby-
vatelstva jižního Kyrgyzstánu překáží zneužití uzbecké otázky vnitřními a vnějšími aktéry 
pro jejich politicko-mocenské cíle. Kupříkladu zneužití uzbeckého „nástroje“ severními 
klany v jejich boji o moc s jižními klany, znemožňuje uzbeckou otázku vyřešit.

Předpoklad, že kyrgyzsko-uzbecké vztahy nejsou historicky nepřátelské, vyvrací i Askar 
Akajev, prezident KR z let 1990–2005. Podle něj se mezi Kyrgyzy a Uzbeky nejedná, resp. 
nejednalo se vždy o nepřekonatelný mezietnický rozpor nebo o zásadně odmítavý postoj 
ve vzájemném vnímání, na což často upozorňují média. Uzbeci-zemědělci a Kyrgyzové-

-kočovníci žili vedle sebe od pradávna a navzájem se doplňovali. Jejich vztahy se zásadně 

51 Tamtéž.
52 PLOCEK, J.: Jakou mají budoucnost, s. 12–13.
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a dlouhodobě zhoršily po ošském konfliktu z roku 2010, který podle něj způsobili političtí 
avanturisté.53 Podobného názoru je i prezident Uzbekistánu Islam Karimov. Podle Kari-
mova ošský konflikt není konfliktem mezi oběma etniky, jelikož ani jedno z nich nemá 
k těmto počinům důvod, resp. nemá zájem řešit spory násilně. Usuzuje tedy, že tento kon-
flikt je výsledkem „vnějšího“ vlivu a kalkulace.54

Úsudek o přátelských a mírumilovných základech vztahů mezi Kyrgyzy a Uzbeky po-
tvrzuje pokonfliktní vývoj ve vybraných lokalitách a segmentech společností, kde došlo 
k návratu do původního stavu relativně brzy. Pro kyrgyzsko-uzbecké vztahy, stejně jako 
pro vztahy Kyrgyzů s dalšími etniky, je tedy příznačné jak historicky přetrvávající napětí 
a nevraživost, tak i historicky přetrvávající pokojné soužití. Zmíněná nevraživost během 
vzájemné asimilace (zejm. z důvodu jazykové, kulturní a náboženské blízkosti) nebránila 
a v průběhu poměrně dlouhého klidného období se etnika spíše sbližovala.55 Zde je na 
místě se zamyslet, za jakých okolností se tyto domácí konfliktní situace transformují do 
dimenze mezietnického konfliktu. Kde, kdy a jak je etnicita zneužita pro sociální a poli-
tické akce?56

Sociálně-politický, nebo mezietnický konflikt?

Ačkoliv mezi odborníky neexistuje shoda o tom, zda je Kyrgyzstán slabý, nebo rozpada-
jící se stát, řada z nich (V. Paramonov, S. Pritčin, Z. Urmanbetovova) nevylučuje fakt, že 
po ošském konfliktu roku 2010 bude pravděpodobným scénářem budoucího vývoje země 
destabilizace.57 Snížení stability ve vnitropolitické situaci země nespočívá pouze v přijetí 
nové ústavy, či zlepšení stávajících zákonů, jak se často zdá. Velký díl viny nesou pro-
cesy a tendence světové (geo)politiky, jejichž součástí je Kyrgyzstán, svébytná politická 
schémata, praktiky, historické paměti, charakter vzájemných vztahů moci a obyvatelstva, 
role konkrétních politiků a mnoho dalších faktorů. Po rozpadu Sovětského svazu země 

53 ШИПИЛОВA, Елена – ПОПОВ, Антон: В Кыргызстане многие еще только ждут своего часа. РосБиз-
нес  Консалтинг, 1. 9. 2010. Online, cit. 27. 11. 2014, dostupné na http://www.rbcdaily.ru/magazine/business/ 
562949988485182.
54 Ошский конфликт : Учебный класс „Конфликтология“, 14. 05. 2012. Online, cit. 28. 11. 2014, dostupné 
na http://www.conworkshop.blogspot.cz/2012/05/blog-post_6774.html.
55 Jedním z potvrzení hlubší asimilace mezi jižními Kyrgyzy a Uzbeky je to, že severní Kyrgyzové označují 
jižní protějšky jako Sarty. Příslušníci sartských kmenů začali být označováni jako Uzbekové a stali se součástí 
uzbeckého národa ve 20. letech 20. století při vzniku Uzbecké SSR. КОКАЙСЛ, Петр – УСМАНОВ, Амирбек: 
История Кыргызстана глазами очевидцев. Прага 2012, s. 159–160.
56 Ethnic Differentiation, Interethnic Relations and Conflict in Central Asia: the Case of the Uzbeks in Kyrgyz-
stan, Afghanistan, Tajikistan and Kazakhstan. Halle-Zurich Center for the Anthropological Studies of Central 
Asia. Online, cit. 7. 12. 2014, dostupné na http://www.casca-halle-zurich.org/ethnic-differentiation-intereth-
nic-relations-and-conflict-in-central-asia/.
57 Podle Indexu selhávajících států 2014, kterou zveřejnuje organizace The Fund for Peace zabývající předcháze-
ním násilným konfliktům a podporující udržitelnou bezpečnost, figuruje Kyrgyzstán na 58. pozici mezi 178 státy, 
kde Jižní Súdán (1.) vykazuje nejvyšší míru zranitelnosti a naopak Finsko (178.) je velmi udržitelným státem. 
Kyrgyzstán je tak zařazen do skupiny států s velmi vysokým varováním. Srov. Fragile States Index 2014. Online, 
cit. 6. 5. 2015, dostupné na http://www.library.fundforpeace.org/library/cfsir1423-fragilestatesindex2014-06d.
pdf ). Podle dvojice Šmíd – Vaďura nelze v současné době hovořit o postsovětských státech jako o selhávajících 
státech, ačkoliv většina z nich odpovídá definici slabých států. ŠMÍD, Tomáš – VAĎURA, Vladimír: Teoretické 
vymezení a konceptualizace fenoménu slabých a selhávajících států, Mezinárodní vztahy, 2009. Online, cit. 
6. 5. 2015, dostupné na https://www.mv.iir.cz/search/authors/view?firstName=Tom%C3%A1%C5%A1&last 
Name=%C5%A0m%C3%AD.
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prochází transformací, kterí nevede vpřed ani vzad, zkrátka nikam.58 Stát postrádá nutný 
sociální základ pro demokratické politické změny. Místo toho se zde usazují organizace 
radikálních islamistů, funkcí státu v procesech formování společenských hodnot se ují-
mají náboženské složky a činitelé. Společnost a sociální procesy v zemi jsou proto v kri-
tickém stavu.59

Za těchto okolností a v důsledku státního převratu v dubnu 2010 vzniklo mocenské va-
kuum, které bylo citelné zejména na jihu země. Veškeré politické síly se snažily připravit na 
možné přerozdělení moci v zemi, a to včetně předních uzbeckých lídrů. Nástupci Bakijeva 
ve snaze získat zpět moc na jihu země destabilizovali tamní situaci. Touto destabilizací 
chtěli „bakijevci“ dosáhnout demoralizace biškekské prozatímní vlády a omezit její vliv 
v Oši a Džalal-Abadě. Není vyloučeno, že jejich cílem mohlo být oddělení jihu od zbytku 
země. Za těchto podmínek se uzbecká otázka jevila jako vhodná pro všechny protistrany. 
Prozatímní vláda byla ochotna ustoupit některým uzbeckým požadavkům výměnou za je-
jich podporu v boji o moc. Viceministr prozatímní vlády A. Beknazarov vyzval uzbeckou 
mládež, aby pomohla vyhnat „bakijevské“ ozbrojence z budovy džalal-abadské administ-
rativy. Byl spálen rodinný dům bývalého prezidenta, kyrgyzská jurta a vlajka, což bylo zji-
třeně vnímáno jeho přívrženci. Za vysoké společenské politizace měly běžné potyčky mezi 
Kyrgyzy a Uzbeky politický charakter, ale později, když došlo ke spálení dvou uzbeckých 
domů, přerostl (politický) konflikt v mezietnický. Mezi aktéry ošského konfliktu se kromě 
bývalého kyrgyzského prezidenta Bakijeva, prozatímní vlády v Biškeku, ošského starosty 
M. Myrzakmatova, kriminálních prvků a případných islamistických organizací uváděly 
i tzv. „třetí síly“ anebo „třetí (neviditelná, skrytá) stranu“ konfliktu. Tou byli tádžičtí (a do-
konce i lotyšští) snajpři, „neviditelná ruka“ Moskvy a Washingtonu. Představitelé OBSE 
uvádějí nejednoznačný přístup v pozici obou mocností ke konfliktu v Kyrgyzstánu. Víme, 
že nejednoznačná ruská pozice zklamala jižní Kyrgyzy.60 Přítomnost vojenských základen 

58 БАКТЫГУЛОВ, Шерадил: Возможности для Кыргызстана в современном мире. In: НОГОЙБАЕВА, Ч. – 
ИСАКОВА, Ч.  – НОЙБАУЭР, А. (eds.): 20 лет демократического, s 18; ШАКИРЖАНОВ, Рефат: Деста
билизация  : основной и наиболее вероятный сценарий развития Кыргызстана, Центральная Азия, 
25. 5. 2010. Online, cit. 7 12. 2014, dostupné na http://www.ceasia.ru/forum/destabilizatsiya-osnovnoy-i- 
naibolee-veroyatniy-stsenariy-razvitiya-kirgizstana.html.
59 Nejchudší země jako Kyrgyzstán a Tádžikistán vykazují vysokou míru korupce a neschopnosti kontrolovat své 
periferní regiony. Proto na jejich území vznikají mezinárodní a regionální islamistické organizace, jejichž bojov-
níci a zbraně můžou být kdykoliv použity v teroristických akcích v jiných zemích. Zde islamisté též nabírají nové 
rekruty. САФРАНЧУК, И.: Трансформация; ШУЛЬТЕ, Юлия: Рефлексия как необходимый этап в развитии 
гражданского общества. In: Центр социальных исследований АУЦА : Кыргызстан на современном этапе 
развития. Бишкек 2008, s. 21–27.
60 Kyrgyzstán a větší části jeho obyvatelstva charakterizuje pravděpodobně nadměrná loajalita vůči partnerům. 
Obzvlášť to platí pro Ruskou federaci, ačkoliv prezidenství K. Bakijeva tomu moc nenasvědčovalo. I když spo-
lečná historická minulost a strategicko-geopolitické pozice a zájmy kyrgyzského státu diktují v zahraniční poli-
tice proruskou orientaci, základy loajality kyrgyzského / kyrgyzstánského národa nespočívají v pragmatických 
zájmech, ale v jeho charakteristice. Na středoasijské poměry je otevřenější a nepragmatická, což v kombinaci 
s vysokou mírou korupce a nezájmu státních funkcionářů o budoucnost země přivedlo stát a společnost ke krizi. 

„Dětské“ zklamání kyrgyzských jižanů z nejednoznačné pozice Ruska, resp. odmítnutí pomoci během ošského 
konfliktu je způsobeno jednak naivními představami o Rusku jako o „všemohoucím velkém bratrovi“, který po-
může bez skrytých motivů, jednak neporozuměním aktuálnímu (geo)politickému dění. V tomto smyslu jsou jižní 
Kyrgyzové porovnatelní s Indiány, když poprvé uviděli Evropany. Obecně je pro ně příznačná mentalita, kvůli níž 
jim není jasné, proč jiná strana nemusí pomáhat, když může. Pořád jsou citelné pozůstatky z minulosti, kdy se 
k Rusku vzhlíželo v rámci sovětské ideologie mezinárodního přátelství. Na jihu země je naprosto samozřejmé, že 
lidé pomůžou. Jinými slovy, je na čase, aby se mentalita jižanů začala modernizovat, odpovídat současným ten-
dencím vývoje a přizpůsobovat se okolnímu světu. Je na čase pochopit, že být závislý není vždy dobré a že je třeba 
jednat a řešit vlastní vnitřní záležitosti samostatně. Poučit se z ošského konfliktu, kdy jižané zůstali téte-à-téte 
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Ruské federace a Spojených států v Kyrgyzstánu skýtalo zemi pocit určitého bezpečí. Vo-
jenské základny odmítly zprostředkovat dodávky humanitární pomoci. Tato situace uka-
zuje, že loajalita vůči mocnostem ještě nezaručuje jejich podporu či pomoc.61

O tom, že ošský konflikt není pouze konfliktem mezietnickým, ale podstatně složitěj-
ším jevem, svědčí též existence několika hypotéz o jeho příčinách. Podle jedné z nich se 
předpokládá, že nějaké vnější síly iniciovaly a podporovaly uzbecké lídry v jejich separati-
stických snahách a střetech s kyrgyzským etnikem. Tyto síly usilovaly o omezení ruské pří-
tomnosti v regionu. Podle druhé hypotézy se stal konflikt výsledkem vnitřních bojů o moc. 
Uzbečtí lídři se po státním převratu v roce 2010 spolupodíleli na zřízení moci biškekské 
prozatímní vlády na jihu země a tím si vydobyli určitý podíl na moci. Prozatímní vláda 
však pod tlakem jihokyrgyzské politické elity tyto uzbecké mocenské požadavky musela 
odmítnout. Prozatímní vláda se obávala rozdělení země a spolupráce s uzbeckou stranou 
by mohla zmíněné regionalistické tendence zesílit. Z dalších možných příčin ošského 
konfliktu, jakož i konfliktů budoucích, uvádí Roman Vejcel středoasijskou tradici mno-
hodětnosti, která je zvláště příznačná pro jihokyrgyzské a uzbecké rodiny. S tím souvisí 
další tradice, podle níž rodina musí obstarat pro syny dům, a tedy i půdu. S nedostatkem 
půdy a přelidněním se jako s významnými problémy potýká region již od dob kolonizace. 
Obdobného názoru jsou i kyrgyzští experti, podle kterých růst populace země způsobuje 
etnické konflikty.62

Z výše uvedeného výplývá, že v současném Kyrgyzstánu konflikty nevznikají jako me-
zietnické, ale jsou vyvolávány uměle. Příčiny jsou z velké míry spíše politické, sociální 
a ekonomické než historicky odůvodněné. Kromě toho se ne vždy jedná o masový konflikt, 
ale o konfliktní situaci, která však nesmí být přehlédnuta. Na úrovni individuálních osob 
vede aktualizace etnicity, ať v rámci státní etnické politiky, nebo formou mezietnického 
konfliktu, k nepřetržité obnově nenávisti mezi etniky až do fáze permanentně konfliktního 
vztahu. Pod vlivem podobných negativních faktorů, kterých je v zemi celá řada, mohou 
vnitřní a vnější aktéři měnit situaci uvnitř země podle svých zájmů a cílů.

Závěr

Když v 90. letech 20. století došlo k otevřenému střetu mezi Kyrgyzy a Uzbeky, stačila pro 
normalizaci vztahu mezi nimi relativně krátká doba, což nasvědčuje tomu, že vzájemné 
vnímání Kyrgyzů a Uzbeků není jen nepřátelské. Ačkoliv o výrazném zhoršení vzájem-
ného vnímání se můžeme přesvědčit dnes. Pět let od ošského konfliktu se však Kyrgyzové 
a Uzbeci pomalu vracejí ke každodennímu životu. Napětí mezi etniky je zatím nejasného 
charakteru. Není zřejmé, kam mohou vést jejich interakce. Ošský konflikt z roku 2010 
se na dlouhá leta zapsal do paměti každého obyvatele jižního Kyrgyzstánu, bez ohledu 
na etnickou příslušnost. Zvlášť u Kyrgyzů a Uzbeků se tyto vzpomínky budou přenášet 

s kriminálníky, islamisty, snajpry, „třetími silami“ a nakonec jeden proti druhému samotní. Kyrgyzstán musí 
přehodnotit obsah své loajality, aby na místo „dětského, urážlivého, nejistého sebevnímání a chování“ přišel 
nový, posílený, pragmatický a politicky zralý jednotný národ a stát, kde pro každého občana Kyrgyzstán není 
pouze společným, ale skutečně jeho vlastním domem.
61 КОЗЮЛИН, В.: Ошский конфликт, s. 3–6.
62 Srov. ВЕЙЦЕЛЬ, Р.: О некоторых причинах; КУДРЯВЦЕВА, Татьяна: Кыргызстан: потенциал мира или 
угрозы? Информационное агентство „24.kg“, 31. 10. 2013. Online, cit. 8. 12. 2014, dostupné na http://www.
arch.24.kg/community/164207-kyrgyzstan-potencial-mira-ili-ugrozy.html.
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z generace na generaci jako genetický kód. Jisté však je, že dvě kultury – usedlá a kočovná – 
koexistovaly odedávna a za vhodných vnějších a vnitřních podmínek je toto soužití možné 
i dnes. Obraz Jižního Kyrgyzstánu tvoří nejen kyrgyzská a uzbecká složka společnosti, ale 
i mnoho dalších etnik, která se v různých sférách fungování regionu vzájemně doplňují.

Třebaže v porovnání s ostatními středoasijskými státy procházel Kyrgyzstán liberál-
nějším vývojem, meziklanové boje o moc, nedostatečně rozvinuté hospodářství, slabé 
sociální procesy, přítomnost radikálních islamistických skupin a současné dění na me-
zinárodní politické scéně oslabují vnitřně nejednotnou zemi. Jako neúčinnější způsob 
ovlivňování vnitřního i vnějšího politického dění v Kyrgyzstánu se jeví působení prostřed-
nictvím etnické otázky. Ošský konflikt z roku 2010 je ukázkovým příkladem toho, jak se 

„uplatňuje“ výše zmíněný vnitřní a vnější vliv v zemi a jak by mohl být „uplatněn“ v dal-
ších zemích středoasijského regionu. Ošský konflikt odhalil celou řadu dílčích problémů. 
Sociálně-ekonomické rozdíly mezi etniky a jejich separatistické tendence vyžadují dobře 
promyšlené a prakticky fungující koncepce etnické politiky v překonávání politicky-kul-
turního rozdělení země na „Jih“ a „Sever“ a ve zformování jednotného kyrgyzstánského 
národa se společnou identitou a státní ideologií. Jinak řečeno, jestliže před ošským kon-
fliktem veškeré rozdělení společnosti mělo ve většině případů „pokojný“ a spíše historicky 
a kulturně „symbolický“ charakter, po jeho vypuknutí dochází k prohlubující se etnické 
segmentaci obyvatelstva jižního Kyrgyzstánu.

Začátek ošského konfliktu lze označit za pomyslný konec dosavadním pokusům země 
o liberálnější vývoj.63 V důsledku konfliktu došlo ke značné radikalizaci kyrgyzského etno-
nacionalismu, což v praxi znamenalo upřednostňování kyrgyzského etnika, jeho jazyka 
a kultury před zbývajícími etniky. Zjednodušeně se dá říci, že došlo ke změně dřívější kon-
cepce Kyrgyzstán – je náš společný dům na koncepci Kyrgyzstán je náš [Kyrgyzů] dům.

Pozn. Za pomoc při jazykové úpravě této studie  
děkuje autorka ing. Andrey Štolfové a ing. Janě Zychové.

Summary

Osh Conflict (2010) : Historical, Political, and Sociocultural View of Southern Kyrgyzstan 
Zhyldyz Kaarbaeva

Ethnic conflicts in Kyrgyzstan have occurred repeatedly since Kyrgyzstan gained its independence 
from the Soviet Union in August 1991. In many cases, most of the violent and non-violent conflicts 
have emerged as insignificant community disputes, or a domestic conflict situations. There are several 
factors that have been identified as the sources of inter-ethnic clashes and their transformation into 
an armed conflict between ethnic groups within the country. This article seeks to explore and analyze 
the basic causes of interethnic violence on 11-14 June 2010 in Osh. This conflict began as a skirmish 
between Kyrgyz and Uzbek young people, but then spread to some southern areas of southern Kyr-
gyzstan. Although there are not enough definitive marks for adequate classification of the Osh conflict 
as an interethnic conflict, the author does not define it as a civil war, but rather as an interethnic con-
flict. The main argument is that the Osh conflict did not affect the entire nation of the whole country, 
but only part of it, and Uzbeks did not oppose the central government in Bishkek. There is likely to be 
a civil war due to an increase of political tensions between the northern and southern Kyrgyz political 

63 Alexandr Knyazev označuje státní převrat (nikoliv revoluci) z 24. 3. 2005 za klíčovou událost, která ukončila 
existenci Kyrgyzstánu jakožto nejdemokratičtější země v regionu. КНЯЗЕВ, A.: Státní převrat.
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elite. The alternative definition is an ethnic civil war that is not caused only by politics, but also by 
social and economic factors.

The analysis of the root causes of the conflict and its interrelationships shows that most are political, 
social, and economic. The ethnic conflict in Osh has also been a part of international politics, activities 
of criminal organizations and radical Islamic groups. As a result, the analysis of the causes of ethnic 
conflict in Osh makes it possible to present a general description of present-day southern Kyrgyzstan.


