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ZA IGOREM MOROZOVEM

Osmnáctého října 2020 v souvislosti s globální pandemií nového koronaviru ztratil slavistický 
svět originálního vědce, neúnavného diskutéra a obětavého přítele. Etnolingvista, dialektolog, 
lingvistický antropolog, folklorista, etnolog a odborník na dějiny a teorii hry, doktor věd Igor 
Alexejevič Morozov (nar. v  Kišemě 30. 11. 1955) byl hlavním vědeckým pracovníkem Centra 
kroskulturní psychologie a humánní etologie Etnologického a antropologického ústavu Ruské 
akademie věd. Zabýval se studiem ruského etnika a jazyka v  jeho širokých antropologických 
souvislostech.

Celoživotním odborným zájmem Igora Morozova byla hra (proces hry a její význam, dětské 
hry, hra z pohledu folkloristiky, až po již antropologicky orientovanou doktorskou dizertaci na 
téma panenky). Tématu her se Igor Morozov věnoval už od studentských let, kdy na Filologické 
fakultě Moskevské státní univerzity v roce 1981 u Nikity Iljiče Tolstého obhájil diplomovou práci 
v oboru ruský jazyk na téma Východoslovanská terminologie lidových her. Metodika poznávání 
jazykových a  kulturních souvislostí osvojená na etnolingvistických seminářích N.  I.  Tolstého 
a etnosémiotických seminářích Borise Andrejeviče Uspenského určila celou jeho cestu k vědec-
kému poznávání. Právě dvojice učitelů, fenomenálních vědců té doby a působení obou jejich 
částečně odlišných, avšak vzájemně se doplňujících přístupů zformovala jeho vědeckou osob-
nost. V letech 1986–1989 pak pokračoval ve vědecké přípravě v aspirantuře tehdejšího Ústavu 
slavistiky a balkanistiky AV SSSR, opět pod vedením N. I. Tolstého.

S nadšením se Igor Morozov účastnil terénních expedic a sběr jazykového a etnografické-
ho materiálu byl pro něj nejen zdrojem poučení, ale také velkým koníčkem. Absolvoval jich více 
než stovku. Od studentských let to byly etnolingvistické expedice pod vedením N. I. Tolstého, 
slavné tzv. poleské expedice do regionu Polesí v bělorusko ‑ukrajinském pohraničí, které se pro 
něj staly školou terénní práce. Podstatná část jím sebraných textů se stala součástí publikační 
řady Lidová démonologie Polesí (Левкиевская Е. Е., 2010–2019, Народная демонология Полесья 
1–4, Москва.). Později už jako aspirant a vědecký pracovník bezmála tři desetiletí pokračoval 
v sběru terénního materiálu na expedicích akademie věd s folkloristicko ‑etnografickým zamě-
řením do centrálního a severního Ruska, Udmurtska a Čečenska, z nichž některé i vedl.

Zajímala jej také témata vztahu života a smrti, ke kterým se pravidelně vracel. Na začátku 
21. století se věnovat výzkumu představ o živém a neživém, a to i v terénu. V posledních třech 
letech se k tématu vrátil, tentokrát v souvislostech pohřební kultury, vztahu k smrti a mrtvým, 
kdy se s  velkým zájmem účastnil řešení grantu „Mrtví ve světě živých: kroskulturní výzkum 
komunikačních aspektů tanatologických praktik a pověr“.

To, že se Igor Morozov rád zabýval pohraničními fenomény spojenými s  lingvistikou, 
dokládá např. i  jeho zájem o  genderovou problematiku. Aktivně se podílel na založení řady 

doi.org/10.15452/StudiaSlavica.2020.24.0025



STUDIA SLAVICA XXIV/2180

Kronika

vědeckých sborníků nazvaných Mužský sborník. Zajímal se také o gestikulaci a šířeji kineziku 
a spolu s M. L. Butovskou a A. E. Machovem se stal autorem první monografie na světě, která 
se věnuje komplexnímu kroskulturnímu studiu sémantiky jednoho konkrétního gesta a která 
se stala hodnotným příspěvkem k poznání etologie člověka. Nazvali ji Vyplazený jazyk (kros-
kulturní výzkum sémantiky starého gesta): Морозов И. А. – Бутовская М. Л. – Махов А. Е., 
2008, Обнажение языка (кросс‑культурное исследование семантики древнего жеста), 
Москва.

Vedle folkloru a tradiční kultury jej přitahovala také současná kultura a digitální média. 
Vedle výzkumu reflexe antropologických fenoménů v současné kinematografii byl také vášni-
vým uživatelem digitálních technologií a sociálních sítí, jejichž možnosti i poznávání na nich 
založených sociálních vztahů jej přitahovaly.

Překvapí, jak stručně, výstižně a  s  typickým nadhledem se Igoru Morozovovi podařilo 
charakterizovat celou svou práci a vztah k ní v prvních větách závěru knihy Fenomén panenky 
v tradiční a moderní kultuře (Морозов И. А., 2011, Феномен куклы в традиционной и со-
временной культуре. Кросскультурное исследование идеологии антропоморфизма. Мо-
сква.). Píše: „Před dvaceti lety, když jsem začínal pracovat na tématu ‚Panenka v kultuřeʻ, jsem 
si nevytyčoval žádné grandiózní úkoly. Tím spíše, že původně se jednalo jenom o fakta ruské 
tradiční kultury a slovanské paralely k nim. Také sám předmět zkoumání vyvolával spíše údiv 
a úsměv mých kolegů, než pochopení a sympatie. Nejen proto, že všichni byli přesvědčeni, že 
‚kluci si s panenkami nehrajíʻ, ale také kvůli ‚nevýznamnostiʻ a ‚druhořadostiʻ problému samot-
ného…“ Vědecké práci a poznávání věnoval celý svůj život. Právě intenzivní, nezištný zájem spo-
jený s ochotou dělit se o poznání Igora Morozova charakterizovaly. Současně uměl také dobře 
poslouchat a pozorovat. Při práci byl svědomitý, nespěchal, až mu někdy bylo vyčítáno, že „píše 
pomalu“. Velmi rád diskutoval. Jako dobře připravený býval někdy i  obávaným soupeřem: ve 
sporu ovšem neměl za cíl zvítězit, ale přispět k  pokud možno komplexnímu a  objektivnímu 
poznání. Snad i proto trval na přesnosti formulací v pracích sebe i druhých. Současně však hu-
mor a pokorný nadhled, se kterým nazíral na svět, mnohdy dovedly odlehčit situaci a typická 
(sebe‑)ironie nezraňovala, ale povznášela nad problém a  ukazovala, že na naše obtíže, spory 
nebo nedostatky se nemusí nutně pohlížet jen tak, jak je vidíme v tuto chvíli my a že jsou vlastně 
malicherné, ale současně typicky lidské.

Igor Morozov postupně prošel několika vědeckými pracovišti. Po krátkém působení jako 
učitel ruského jazyka a literatury v Tallinu nastoupil do Ústředního vědeckovýzkumného ústa-
vu geodézie, leteckého snímkování a kartografie, kde se zabýval standardizací geografických 
názvů v mapových dílech (1984–1989). Po aspirantuře v letech 1992–2001 pracoval jako vědecký 
pracovník Státního republikového centra ruského folkloru, kde sbíral a zpracovával materiál li-
dových svátků, zábav a her, jejich historii, teorii i adaptace v moderní kultuře. Druhou částí jeho 
práce byly dialektologické výzkumy, s nimiž měl praxi z dob poleských expedic. V roce 2001 byl 
přijat do Ústavu etnologie a antropologie Ruské akademie věd. Nejprve jako odborný vědecký 
pracovník Oddělení ruského národa, kde se zbýval sběrem a systematizací materiálu tradiční 
a  moderní kultury Rusů obývajících evropskou část Ruska, přípravou dialektických slovníků 
a historií a teorií her. V roce 2008 přestoupil do Sektoru kroskulturní psychologie a humánní 
etologie, kde se nejprve jako vedoucí vědecký pracovník vedle svého životního tématu her (např. 
úlohy herních faktorů v individuálních životních strategiích) věnoval také neverbální komuni-
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kaci, zvláště kinezice, a strukturování sociálního prostoru. Od roku 2014 se ve funkci hlavního 
vědeckého pracovníka zaměřoval na výzkum kulturních transformací pod vlivem globalizace, 
masmédií a technologií, zkoumání problematiky „živého a neživého“ (včetně aspektů komu-
nikace mezi živými a neživými objekty a současných pohřebních a komemorativních praktik).

Za svůj život publikoval Igor Morozov přes 300 vědeckých i popularizačních prací, z nichž 
vybíráme ty, které jsou pro jeho dílo nějakým způsobem zásadní nebo by mohly čtenáře časopi-
su Studia Slavica zaujmout a které jsme již dříve nezmínili.
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