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Úvod 

Fenomén ţuvania kátu v Jemene je zvyk, ktorý je prítomný v 

miestnej spoločnosti po viac ako šesť storočí. Jemenčania sa 

kaţdý deň popoludní stretávajú na pár hodín, aby si pri ţuvaní 

lístkov kátu porozprávali sa o svojich problémoch a aktuálnych 

udalostiach, či len tak sa porozprávali o novinkách či 

o známych. Látky katinón a katín, ktoré sú obsiahnuté v lístkoch 

kátu, majú podobné účinky ako amfetamín; ich 

konzumentovi navodzujú pocit ostraţitosti a bdelosti, dodávajú 

mu silu a dostávajú ho do stavu psychickej pohody a relaxácie. 

Toto všetko zaručuje, ţe medzi účastníkmi posedenia prúdi 

konverzácia plynulo a rýchlo, prehlbujú sa medzi nimi pocity 

priateľstva a spolupatričnosti a vrcholom je dosiahnutie stavu, 

kedy má konzument pocit, ţe nachádza riešenia na všetky svoje 

problémy. 

Šesťsto rokov je pomerne dlhá doba, za ktorú jemenská 

spoločnosť prekonala rad zmien, avšak ani jedna z nich sa 

výraznejšie konzumácie kátu nedotkla, a to napriek 

príleţitostným snahám panovníkov tento časovo náročný zvyk 

obmedziť či vykoreniť. Práve naopak, kát sa stal neoddeliteľnou 

súčasťou ţivota Jemenčanov, pričom s plynutím dejín jeho 

ţuvanie dostávalo pre svojich konzumentov rôzny význam. Vo 

svojej práci sa venujem súčasnému postaveniu ţuvania kátu 

v jemenskej spoločnosti a skúmam, aké funkcie majú kátové 

posedenia v dnešnej dobe, ktorá je pre Jemenčanov obdobím 

nepokojov, chudoby a humanitárnej krízy. Zároveň čitateľovi 

sprostredkovávam aj samotný priebeh muţského a ţenského 

posedenia a rituál, ktorý je spojený s prípravou na kátové 

popoludnie. 
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Zatiaľ čo v českom ani slovenskom jazyku nebola 

publikovaná ţiadna odborná štúdia, ktorá by sa kátu venovala, 

situácia v zahraničí je podstatne iná. Posledné etnografické 

výskumy boli vykonané pred tridsiatimi rokmi a preto je 

nevyhnutné ich závery prehodnotiť vzhľadom na aktuálny 

politický, ekonomický a spoločenský vývoj krajiny. 

 

Cieľ práce 

Hlavným cieľom dizertačnej práce je na základe analýzy 

dostupnej literatúry a vlastného terénneho výskumu priniesť 

nové poznatky o spoločenskom význame ţuvania kátu v Jemene 

a to jednak v kontexte súčasnej ekonomickej situácie či 

politického diania ako aj v kontexte celkovej transformácie 

spoločnosti, ktorá sa uskutočnila na prelome 20. a 21. storočia 

(do roku 2016). Práca sa usiluje o nový prístup, v rámci ktorého 

bude zohľadnený nielen význam ţuvania kátu pre terajšiu 

jemenskú spoločnosť, ale i kritika tohto zvyku v posledných 

rokoch poukazujúca predovšetkým na jeho závaţné ekonomické 

a zdravotné dopady. 

V rámci terénneho výskumu som zbierala dáta 

k nasledujúcim výskumným otázkam: 

1. Aký je priebeh a charakteristiky kátového posedenia 

(hostiteľského/kaţdodenného, muţského/ţenského)? 

Aké sú medzi nimi rozdiely? 

2. Ako sa v kátovom posedení prejavuje spoločenská 

hierarchia účastníkov?  
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3. Líši sa forma a priebeh kátových posedení, ak sa konajú 

v čase pôstneho mesiaca ramadán? Ak áno, tak ako? 

4. Aké postoje a interpretácie náboţenských autorít sa 

uplatňujú v miestnom diskurze?  

5. Aká je rola a spoločenský význam kátových posedení pre 

súčasnú jemenskú spoločnosť?  

6. Akú úlohu má kát v jemenskej ekonomike a politike?  

7. Aké problémy (zdravotné, ekonomické, spoločenské) 

pestovanie a konzumácia kátu spôsobuje jednotlivcom 

a spoločnosti ako celku? 

8. Aký je vplyv súčasnej ekonomickej situácie jemenských 

rodín na zvyk ţuvania kátu? 

 

Metódy výskumu 

Pre účely prípadovej štúdie som si zvolila komunitu v starej 

časti hlavného mesta San„á‟ a to z niekoľkých dôvodov. Tým 

hlavným bola existencia kontaktov s miestnymi obyvateľmi, 

ktoré som nadviazala počas svojho prvého pobytu v krajine 

v auguste 2012. Stará San„á‟ bola zároveň v relatívne 

nestabilnom Jemene najbezpečnejším miestom pre výskum 

a ľudia tam majú na seba bliţšie väzby neţ v nových častiach 

mesta. Toto úzke prepojenie mi umoţnilo ľahšie sa dostať na 

jednotlivé posedenia a získať informácie o hostiteľských 

kátových posedeniach, ktoré sú tam prítomné vo vyššej 

koncentrácii. Samotný terénny výskum sa uskutočnil v lete 2013 

(jún – august) a v zime 2014 (január – február) vyuţitím 

kvalitatívnych metód. 
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Základnou metódou, ktorú som pouţívala, bolo zúčastnené 

a nezúčastnené pozorovanie. Počas výskumu som navštívila 

niekoľko desiatok kátových posedení, na ktorých som kát spolu 

s účastníkmi ţuvala, aby som lepšie vedela popísať účinky kátu 

a zachytiť pocity jeho uţívateľov. Aktívna participácia na 

kátových posedeniach mi zároveň pomohla k získaniu dôvery 

respondentov a budovaniu pocitu spolupatričnosti v rámci 

skupiny. Navyše sa moja pozícia ako ţeny – výskumníčky 

ukázala byť výhodnou. Ţena – cudzinka má v Jemene status 

akéhosi „tretieho pohlavia“, čo znamená, ţe sa na rozdiel od 

Jemenčaniek môţe väčšinou zúčastňovať i muţského 

spoločenského ţivota. Muţskí respondenti ma navyše vţdy 

sprevádzali na posedenia i trhy, dbali na moje pohodlie a 

bezpečnosť a snaţili sa mi všetko potrebné vysvetliť. Ako ţena 

som mala potom prístup i na ţenské kátové posedenia, na ktoré 

by sa muţskí výskumníci nedostali. 

V začiatkoch výskumu bol mojím najdôleţitejším 

informátorom Husajn Sabanah - šajch (starosta) jednej zo štvrtí 

starej San„á‟. Ďalej som pri získavaní informátorov pouţila 

metódu snowball sampling, ktorá sa i kvôli charakteru kátových 

posedení javila byť tou najvhodnejšou. Výhodou bolo v tomto 

prípade predovšetkým to, ţe s výnimkou 2 – 4 stálych 

účastníkov sú ţuvajúci na posedeniach málokedy tí istí, kaţdý 

deň sa na posedeniach objavil aj nový účastník, s ktorým bol 

vykonaný rozhovor. Táto fluktuácia účastníkov je typická 

hlavne pre kaţdodenné muţské posedenia, tie ţenské bývajú 

viac uzavretejšie a účastníčky sú stálejšie.  
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Týmto spôsobom som počas výskumu uskutočnila 40 

rôznych rozhovorov, z toho 34 v pološtruktúrovanej forme, 6 v 

neštruktúrovanej.  33 respondentov bolo muţov, zvyšných 7 boli 

ţeny. Niţší počet ţien vo výskume bol daný tým, ţe dve 

kľúčové informátorky sa v čase výskumu pre svoj zdravotný 

stav kátových posedení nezúčastňovali (jedna bola krátko po 

pôrode a druhá mala váţne zdravotné problémy). Vek 

respondentov sa pohyboval v rozmedzí od 20 do 65 rokov. 

Rozhovory prebiehali v arabčine a v angličtine a boli zapisované 

do denníka, keďţe nie všetci prítomní sa na posedeniach cítili 

pohodlne, keď boli nahrávaní. To bolo dané i tým, ţe kaţdý deň 

sa na posedení zúčastňovali noví účastníci, ktorí voči mne 

nemali vytvorenú dôveru ako tí, s ktorými som bola v kontakte 

dlhší čas.  Nahrávanie sa ukázalo byť neefektívne i kvôli tomu, 

ţe v rámci skupiny prebiehalo počas posedenia i niekoľko 

rozhovorov naraz, čo spôsobilo prelínanie viacerých hlasov. Do 

zápisníka som si zapisovala aj postrehy z priebehu posedenia 

a pokiaľ sa v ten deň udialo niečo dôleţité, zhrnula som to 

s odstupom večer do elektronických poznámok, ktoré som 

doplnila o svoje pozorovania. Okrem posedení som navštívila i 

kátové polia v blízkosti San„á‟, kde mi bol vysvetlený spôsob 

pestovania kátu, vyskúšala som si na nich i samotný zber kátu 

a sledovala, ako sa prepraví prostredníctvom distribučných 

miest aţ na trh k lokálnemu spotrebiteľovi. Rovnako som 

pomáhala pri varení obeda v jednej z rodín, kde som sa 

zoznámila so základnými jemenskými jedlami, ktorých poţite 

má človeka pripraviť na ţuvanie kátu. V júli 2013 som potom 

navštívila konferenciu zameranú na problémy spojené 

s uţívaním kátu (The First Conference on the Dangers and 
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Harms of Qat), aby som si vypočula i názory miestnych 

odborníkov na túto problematiku. Toto časové obdobie 

(polovica júna aţ polovica júla 2013) bolo dôleţité aj z toho 

hľadiska, ţe mi umoţnilo preskúmanie kátových posedení aj 

počas pôstneho mesiaca ramadán, kedy je zakázané počas dňa 

čokoľvek konzumovať a kátové posedenia sa tak odohrávali aţ 

po západe slnka.  

Jemen som plánovala navštíviť ešte aspoň dvakrát, v období 

jún – júl 2014 a na dva mesiace v roku 2015, aby som získala 

viac informácií k ţenským kátovým posedeniam 

a k hostiteľským posedeniam. Od leta 2014 sa však začala 

bezpečnostná situácia v Jemene rýchlo zhoršovať po tom, ako 

rebeli z kmeňa al-Húthí obsadili hlavné mesto San„á‟ a zvrhli 

prezidenta Hádího. Ich následný vojenský postup do juţných 

provincií Jemenu vyprovokoval Saudskú Arábiu k leteckému 

bombardovaniu ich pozícií v Jemene, v dôsledku čoho bolo 

zatvorené aj letisko v hlavnom meste. Keďţe táto situácia mi 

bránila do Jemenu vycestovať, potrebné informácie som sa 

snaţila získať prostredníctvom dotazníkového prieskumu 

a rozhovorov cez Skype. Toto však bolo značne skomplikované 

kvôli prebiehajúcej občianskej vojne a leteckým útokom, kedy 

Jemen zostával pravidelne i na niekoľko dní odrezaný od 

mobilných sietí či elektrického prúdu. V prípade, ţe spojenie 

a elektrina funguje, je to len na veľmi krátku dobu (1 – 2 

hodiny), ktorá rodine postačuje len na rýchle dobitie mobilných 

zariadení. Keď nadviazanie hovoru cez Skype nebolo z dôvodu 

veľmi zlej kvality prenosu moţné, informácie som získavala 

prostredníctvom komunikácie cez sociálne siete.  

 



 9 

Obsah práce 

 Pri písaní práce som vychádzala z mnohých odborných 

monografií, článkov a štúdií ako aj z terénneho výskumu, ktorý 

som absolvovala v rokoch 2013 a 2014.  

 Prvú časť práce tvorí text, v ktorom sa predstavuje kát a jeho 

ţuvanie a účinky v priebehu histórie ako aj jeho politický 

a ekonomický význam. Tieto kapitoly sú vytvorené 

predovšetkým na základe analýzy primárnej a sekundárnej 

literatúry, avšak zároveň sú doplnené aj o vybrané zistenia 

z terénneho výskumu.  

 Druhá časť práce je naopak prevaţne postavená na dátach z 

terénneho výskum a zaoberá sa prípravou na posedenie, jeho 

priebehom, rozdielmi medzi muţským a ţenských posedením a 

ich funkciami.  Vzhľadom na to, ţe zlá bezpečnostná situácia mi 

znemoţnila nazbierať dostatok dát k niektorým bodom 

výskumu, doplnila som praktickú časť o poznatky zo starších 

etnografických prác, ktoré vznikli na prelome 70. a 80. rokov. 

 Ich platnosť som následne overila pomocou internetovej 

komunikácie s niektorými respondentmi a uviedla ďalšie zistené 

informácie. 

 Po úvodných kapitolách, v ktorých podrobnejšie analyzujem 

stav skúmanej problematiky, metodiku a ciele práce, nasleduje 

kapitola, v ktorej v krátkosti uvádzam základné informácie o 

Jemenskej arabskej republike, konkrétne stručnú charakteristiku 

jej prírodných celkov a súčasnej politickej a ekonomickej 

situácie v krajine. Zatiaľ čo špecifiká prírodných celkov a ich 

klíma vysvetľujú geografickú distribúciu kátu, informácie 

o aktuálnom stave krajiny slúţia ako kontext pre pochopenie 

významu kátových posedení v súčasnosti.   
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Piata kapitola sa zameriava na históriu ţuvania kátu v Jemene. 

Analyzuje rôzne teórie pôvodu kátu a stručne sprostredkováva 

prvé jemenské zmienky o káte ako aj o popisoch prvých 

skúseností  s kátom v prípade európskych cestovateľov 

a vedcov. 

 Ďalšia kapitola sa venuje fyzickým a psychickým účinkom 

kátu, skúma otázku závislosti a charakterizuje najdôleţitejšie 

negatívne dopady kátu na ľudské zdravie.  

 S účinkami kátu potom bezprostredne súvisí siedma kapitola, 

ktorá sa venuje ţuvaniu kátu v kontexte islamskej právnej vedy. 

Pri posudzovaní jeho legality sa musia náboţenskí učenci 

a právnici vyrovnať s otázkou, či sú vplyvy kátu na myseľ a telo 

konzumenta naozaj také veľké, aby sa dal kvalifikovať ako 

intoxikant a teda ako vec podľa islamského práva zakázaná. 

Ekonomická prosperita a s ňou súvisiaci rozvoj krajiny, ktorú 

Jemen zaţil v polovici 70. rokov, viedli k prudkému nárastu 

spotreby kátu, ktorý bol dovtedy kvôli svojej vysokej cene 

konzumovaný skôr v menšom rozsahu. Kát sa v tomto období 

etabloval ako najvýnosnejšia ekonomická plodina, ktorou 

zostáva aj v súčasnosti. 

 Ôsma kapitola sa tak sústreďuje jednak na ekonomický 

význam kátu, na ktorý sa často zabúda, ako aj na jeho politický 

význam, keďţe ako lukratívna a široko konzumovaná plodina sa 

stala i  nástrojom politickej kontroly.  

 Deviata kapitola charakterizuje cestu, ktorou sa dostáva kát 

z poľa aţ ku konzumentovi. Najprv predstavuje spôsob 

pestovania kátu, environmentálne problémy, ktoré sú s ním 

spojené a  proces zberu. Potom sa text zameriava na distribúciu 

kátu do miest predaja a na úpravu do balíčkov, ktorou musí kát 
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ešte predtým prejsť, aby jeho estetický výzor motivoval 

zákazníka ku kúpe. Či si zákazník kát kúpi alebo nie, najviac 

závisí od jeho kvality a ceny, ktoré sú ovplyvnené faktormi 

charakterizovanými v závere tejto kapitoly.  

 Desiata kapitola sa venuje výhradne kátovému posedeniu. 

Informácie sú poskytované aj o miestach posedenia i priebehu 

prípravy, ktorá je veľmi dôleţitá, keďţe je kľúčom 

k intenzívnejšiemu preţívaniu pozitívnych účinkov kátu. Na 

základe terénneho výskumu sú ďalej charakterizované jednotlivé 

typy posedenia, ich účastníci, účel ako aj nové prvky, ktoré sa 

stali súčasťou posedení za posledné roky. Na záver sú jednotlivé 

posedenia porovnané, poskytujúc tak syntetické informácie o ich 

jednotlivých podobnostiach a odlišnostiach medzi nimi. 

 Posledná kapitola poskytuje členenie a charakteristiku 

jednotlivých funkcií kátového posedenia, ktoré sú výsledkom 

staršej tradície i posledných politických, spoločenských 

a ekonomických zmien v uplynulých rokoch.   

 V záverečnej časti práce sú komparované poznatky zo 

starších prác s výsledkami terénneho výskumu, pričom výsledky 

sú interpretované v kontexte transformácie, ktorú krajina 

prekonala za uplynulé štvrťstoročie. Samotný záver následne 

uvádza zhodnotenie významu ţuvania kátu pre súčasnú 

jemenskú spoločnosť. 

 

Výsledky výskumu 

Kátové posedenia sú neoddeliteľnou súčasťou spoločenského 

ţivota Jemenčanov. Je to zároveň rituál, na ktorý sa kaţdý 

účastník musí dobre pripraviť. Príprava na posedenie začína uţ 

v predobedných hodinách, kedy si účastník zájde na 
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špecializovaný trh, kde si nakúpi kát, ktorý si musí na posedenie 

priniesť. Kát chodievajú kupovať takmer výlučne muţi, keďţe 

je pohoršujúce, aby si ţena išla kupovať kát na trh sama (i keď 

sa, samozrejme, môţu objaviť výnimky). Preto pre svoje 

manţelky alebo matky zaobstarávajú kát ich muţskí príbuzní, 

prípadne im dajú časť zo svojho balíčku. Základom pre ţuvanie 

kátu je výdatný obed (ghadá’). Jeho zloţenie sa odvíja od 

vlastností kátu, ktoré sú mu pripisované, teda ţe zniţuje teplotu 

tela a zároveň ho odvodňuje. Jedlo, ktoré uţívateľ pred ţuvaním 

kátu zje, tak musí obsahovať potraviny, ktoré tieto negatívne 

účinky kátu istým spôsobom zneutralizujú. Z tohto dôvodu 

jemenský obed predstavujú sýte a korenisté jedlá. Príprava na 

posedenie môţe zahŕňať aj dopoludňajšiu prechádzku po meste 

či okolí. Ďalšou dopoludňajšou aktivitou môţe byť návšteva 

kúpeľov (hammám), väčšinou si ho Jemenčania doprajú v piatok 

či v iný deň voľna. Kúpeľ a prechádzka, rovnako ako sýta 

korenistá strava, má slúţiť na zohriatie tela, čo má ešte viac 

pozitívny účinok kátu. 

V starej Sanʻáʼ mávajú majitelia na ţuvanie kátu vyhradené 

dva priestory. Díwán sa nachádza v prízemí alebo v jednom 

z niţších poschodí domu a je vybavený kobercom, nízkymi 

matracmi a hranatými opornými vankúšmi nazývanými matkáʼ. 

Na najvyššom poschodí sa potom nachádza mafradž, odkiaľ má 

účastník vďaka veľkým a nízko umiestneným oknám počas 

posedenia výhľad na okolie. Mafradž býva na rozdiel od díwánu 

väčší, viac honosnejší a jeho vybavenie je drahšie 

a pohodlnejšie. Aj z tohto dôvodu býva vyuţívaný hlavne vo 

štvrtok a v piatok či na hostiteľské kátové posedenia, kedy sa 

ţuvania zúčastňuje viac ľudí.  
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Vzhľadom na to, ţe jemenská spoločnosť je veľmi 

konzervatívna, ţujú muţi a ţeny oddelene. Počas výskumu som 

v tomto bode zaznamenala výnimku len v podobe ţuvania 

manţelských párov, ktoré počas posedenia riešili otázky chodu 

domácnosti či výchovy detí. 

 

Mužské posedenia 

Muţské kátové posedenie (madžlis al-qát, maqjal) sa delí na 

dva základné typy: kaţdodenný a hostiteľský. Kaţdodenné 

kátové posedenie je otvorenou akciou, na ktorú nie je potrebné 

mať konkrétne pozvanie. Počas neho sa tak môţu stretnúť ľudia 

rôzneho postavenia, spravidla však bývajú účastníci z tých 

istých spoločenských vrstiev či rovnakého zamestnania. 

Posedenie začína spravila okolo druhej hodiny a končí pred 

večernou modlitbou (salát al-maghrib). Na kaţdodenné 

posedenie si kaţdý účastník nosí svoj vlastný kát. Naproti tomu 

hostiteľské posedenie sa koná z dôvodu zvláštnych 

spoločenských príleţitostí. Tými môţu byť jednak udalosti 

veselé – ako sú zásnuby, svadba či narodenie dieťaťa, ale 

aj príleţitosti smutné – napr. keď ochorie alebo zomrie nejaký 

rodinný príslušník. Ide o udalosť uzavretú a preto je potrebné 

mať na ňu pozvanie. Hostiteľské sa volá preto, lebo na túto 

udalosť kát zaobstaráva svojim hosťom hostiteľ posedenia. Platí 

to však iba v prípade veselých príleţitostí, pri smutnej udalosti 

nosia hostiteľom kát ich hostia. Čas ţuvania kátu je veľmi 

pohyblivý a závisí od udalosti, pri ktorej sa posedenie koná. 

V prípade veselých udalostí sa zvyčajne predlţuje aţ do 

neskorých večerných hodín. 
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Čo sa týka účasti, počet prítomných na kaţdodennom kátovom 

posedení sa líši. V beţných pracovných dňoch to býva spravidla 

okolo 5 - 10 ľudí, cez víkend býva účastníkov viac, málokedy 

ale prekračuje 20 ľudí. Naopak, viac ako 20 hostí býva 

prítomných na posedeniach pri zvláštnych príleţitostiach ako sú 

zásnuby, obriezka či pohreb. V prípade svadby toto číslo môţe 

byť aj okolo 100 účastníkov, pričom v rurálnych oblastiach a 

v prípade bohatých mestských rodín to môţe byť ešte viac. 

V prípade, ţe sa koná svadba v starom meste, časť oslavy 

prebieha i vonku na ulici a kátové posedenie je rozdelené do 

viacerých miestností domu. Celkovo sa na oslavách spojených 

so svadbou zúčastní aj viac ako 300 ľudí, väčšina z nich však len 

zagratuluje ţeníchovi a potom odíde. 

 

Ženské kátové posedenia 

Stretnutia s kamarátkami boli súčasťou ţenského 

spoločenského ţivota uţ od nepamäti. Tie sa konali z dôvodu 

významných spoločenských príleţitostí ako zásnuby, svadba či 

narodenie dieťaťa V súčasnosti sa však beţne konajú aj mimo 

týchto udalostí, pričom mestské ţeny sa stretávajú častejšie neţ 

tie na vidieku, keďţe nemajú toľko pracovných povinností, ako 

ich rovesníčky z dedín. V San„á‟ sa toto posedenie označuje 

menom tafrita, ktorého pôvod môţe pochádzať zo slovesa 

farrata – plytvať niečím, v tomto prípade časom. 

Kát aţ donedávna nebol súčasťou týchto posedení a 

i v súčasnosti by sme v Jemene narazili na tafrity, kde sa kát 

nevyskytuje. To je jeden z najväčších rozdielov oproti 

muţskému maqjalu, kde kát prestavuje základný element 

posedenia. Ţuvanie kátu je pre ţeny len vedľajší prvok, ktorý 
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iba dopĺňa pôvodnú súčasť tafrity a to pitie kávy, čaju a qišru 

(nápoj zo šupiek kávy a korenín), jedenie sladkostí či orieškov 

a fajčenie vodnej fajky madá‘a. 

Posedenie tohto typu začína, podobne ako u muţov, 

v popoludňajších hodinách pribliţne od tretej a trvá do siedmej 

hodiny večer, kedy sa z mešity ozve volanie na večernú 

modlitbu (salát al-maghrib). Samotné ţuvanie kátu však začína 

aţ po štvrtej hodine, aţ po vypití kávy a zjedení zákuskov, ktoré 

hostiteľka pripravila. Ani objem skonzumovaného kátu nie je 

veľký; o jeden balíček sa delia väčšinou dve aţ tri ţeny.  

Socioekonomické zmeny v 70. a 80. rokoch však mali za 

následok rozšírenie nového typu ţenského posedenia a to typu 

maqjal, ktoré nesie podobné črty ako tradičné posedenie 

muţské. Tu predstavuje základný element posedenia, je však 

stále doplnený o ďalšie prvky, ako sú sladkosti a rôzne nápoje. 

Ţuje sa aj väčší objem, účastníčka si nosí svoj vlastný kát 

štandardného objemu jedného balíčku. Väčšina účastníčok sú 

mladé vydaté ţeny rovnakého veku, ktoré pochádzajú z toho 

istého prostredia. Na rozdiel od tafrity tak ide o úzke, 

uzatvorené posedenie, na ktorom sa stretávajú kolegyne, 

spoluţiačky, či pracujúce kamarátky z rovnakej ekonomickej, 

spoločenskej a vzdelanostnej triedy. Len veľmi zriedka sa do 

tohto okruhu dostane ţena z inej vrstvy. Kvôli tomu, ţe 

účastníčky sú častokrát zamestnané, začína posedenie aţ 

podvečer po piatej hodine, prípadne aţ po večeri a končí 

okolo deviatej aţ desiatej hodine v noci.  
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Hierarchia účastníkov na posedení 

Podľa starších etnografických štúdií (Gerholm 1977, Schopen 

1978, Weir 1985) sa do kátových posedení premieta 

spoločenský rád a hierarchia účastníkov. Na muţských kátových 

posedeniach sa odzrkadľuje vo forme rozdelenia konkrétnych 

miest v díwáne a v mafradži; miesto, ktoré má najlepší výhľad 

a nachádza sa najďalej od dverí a vyzutých topánok, prináleţí 

ţuvajúcemu s najvyšším spoločenským statusom v miestnosti 

(schéma 1.: miesto A). Od neho smerom ku dverám sa potom 

spoločenský status zniţuje (schéma 1.: miesto B-G), v minulosti 

zastávali najniţšie miesta sluhovia účastníkov.   

 
Schéma 1. Hierarchické rozloţenie účastníkov kátového 

posedenia v mafradži podľa Schopena (Schopen 1978, s.131). 
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Schéma 2: Hierarchické rozloţenie účastníkov kátového 

posedenia v mafradţi podľa Gerholma (Gerholm 1977, s. 181). 

 

Schéma 3: Hierarchické rozloţenie účastníkov kátového 

posedenia v mafradţi podľa Weir (Weir 1985, s. 131). 
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Schéma 4. Hierarchické rozloţenie účastníkov kátového 

posedenia v díwáne. (Zdroj: Veronika Kramáreková)  

Výskum však ukázal, ţe v súčasnosti nie je prax 

hierarchizácie striktne dodrţiavaná. Niekedy v zasadacom 

poriadku hrala úloha praktickosti miesta – napríklad šajch štvrti 

Talhá preferoval počas posedení v týţdni miesto pri dverách, 

aby mal tak lepší prístup k ľuďom, ktorí k nemu 

v poobedňajšom čase prišli vybavovať úradné náleţitosti (obr 

52). Inokedy záleţalo na preferencii hostiteľa, príleţitosti, či 

mieste, kde sa posedenie konalo. Naproti tomu princíp čestného 

miesta a stratifikácie účastníkov sa ale zachováva dodnes, i keď 

je do veľkej miery situačne podmienený. Neraz sa stalo, ţe mi 

bolo ako „váţenému hosťovi“ udelené miesto po pravici alebo 

ľavici majiteľa domu a prítomní účastníci sa automaticky 

posúvali, aby mi dané miesto uvoľnili. Na kátových 

posedeniach, ktoré sa konajú pri príleţitostiach sú 

najvýznamnejšie miesta určené pre tých, ktorí sú na kátovom 



 19 

posedení stredobodom pozornosti. Môţe to byť rodinný 

príslušník či kamarát, ktorý sa vrátil zo zahraničia, na svadbe je 

to ţeních a na smútočných obradoch sú to pozostalí. 

Naproti tomu hierarchizáciu vo forme miesta sedenia na 

ţenských posedeniach nenájdeme. Je to dané tým, ţe sa ich 

spravidla zúčastňuje veľký počet ţien, ktoré sedia tesne vedľa 

seba kontakt medzi nimi sa tak stáva intímnejším. Spoločenský 

status na ţenských tafritách sa preto prejavuje inak, a to tým, čo 

má ţena oblečené. Jemenčanky sa na tieto posedenia, hlavne ak 

sa konajú pri výnimočných príleţitostiach, zvyknú vyobliekať 

do svojich najlepších šiat a ozdobia sa zlatom, ktoré dostali ako 

súčasť svadobnej výbavy. Na obyčajné posedenia sa však chodí 

v beţnom oblečení, takţe v tom prípade sa spoločenský status 

stiera úplne. 

 

Kátové posedenia počas pôstneho mesiaca ramadán 

Počas islamského mesiaca ramadán sa pôst, ktorý platí od 

východu do západu slnka, vzťahuje aj na ţuvanie kátu. To má za 

následok posun posedenia aţ na čas po večernej modlitbe (salát 

al-maghrib) a po tradičnej ramadánovej večeri (iftár). Skladba 

podávaných jedál sa veľmi nelíši od obeda v beţné dni, ich 

úlohou je pripraviť telo na ţuvanie kátu. Najčastejšie sa varí 

sýty vývar z teľacieho či hovädzieho mäsa, pikantné omáčky 

s kusmi zeleniny, či akási palacinka zaliata cesnakovo-mätovým 

jogurtom (šafút). Ako dezert sa väčšinou podáva bint as-sahn, 

čo je navrstvený chlieb zaliaty medom a posypaný sezamovými 

semienkami. Na kátové posedenie v čase ramadánu sa tak muţi 

schádzajú aţ pribliţne hodinu po západe slnka (po modlitbe 

a večeri), pričom jeho priebeh sa v zásade nelíši od posedenia 
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v beţný čas. Jediným rozdielom v náplni je koncentrácia 

ţuvajúcich skôr na náboţenské témy a častejšie čítanie 

z Koránu. Posedenie spravidla končí okolo druhej hodiny 

rannej, pričom po ceste domov býva pravidlom zastaviť sa na 

šálku čaju či qišru.  

 

Funkcie kátového posedenia 

Na základe poznatkov získaných prostredníctvom terénneho 

výskumu, rozhovorov a štúdia literatúry som v práci určila 6 

funkcií, ktoré kátové posedenie v súčasnosti má. 

1. Informačná funkcia – informačná funkcia predstavuje 

základnú a najbeţnejšiu funkciu kaţdodenného kátového 

posedenia  a môţeme ju pripodobniť k nášmu zvyku, kedy sa 

kaţdý piatok či sobotu schádzame s priateľmi v reštaurácii či 

v bare, aby sme sa porozprávali o novinkách uplynulého týţdňa. 

Počas ţuvania sa diskutujú rôzne témy, ktoré sa líšia podľa toho, 

či ide o muţské alebo ţenské kátové posedenie. Obe skupiny 

však zvyčajne najprv diskutujú novinky v susedstve či problémy 

ich kaţdodenného ţivota vo všeobecnosti. V posledných rokoch 

je to hlavne nedostatok základných potravín, nedostatok vody, 

elektrickej energie či paliva. Neskôr sa prechádza na témy 

špecifické. Muţi väčšinou diskutujú o politických udalostiach a 

problémoch v práci (či o probléme nájsť si prácu). V čase 

náboţenských sviatkov, ako je napríklad ramadán, preberajú 

témy náboţenského rázu. Na rozdiel od nás sa však Jemenčania 

nikdy nerozprávajú o súkromných rodinných záleţitostiach či 

o problémoch v manţelstve a to z dvoch hlavných dôvodov. 

Prvým dôvodom je to, ţe podávanie osobných informácií 

o ţenských príslušníkoch rodiny je v jemenskej spoločnosti 
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tabu. V prípade, ţe nastane taká situácia, ktorú je potrebné 

vyriešiť (ako napr. rozvod, neplodnosť, nezhody medzi 

manţelmi...), tak je tento problém diskutovaný len v rámci 

najuţšej rodiny, zvyčajne s bratmi, otcom či starým otcom. 

Druhým dôvodom je fakt, ţe kaţdodenné kátové posedenie je 

otvorené pre kohokoľvek, takţe hovorenie o súkromných 

veciach pred známymi, či dokonca úplnými neznámymi, je 

absolútne nemoţné. Na druhej strane okruh účastníčok ţenského 

kátového posedenia je stabilný. Zvyčajne to bývajú príbuzné 

alebo veľmi dobré kamarátky, ktoré sa poznajú dlhšiu dobu, 

takţe vzťah medzi nimi je oveľa dôvernejší. Preto ţeny, na 

rozdiel od muţov, diskutujú i súkromné rodinné záleţitosti, ako 

sú problémy s manţelmi, starosti s výchovou detí, či len tak 

klebetia o novinkách, čo počuli. Trend kátových posedení typu 

maqjal, ktorý sa objavil medzi ţenami, však priniesol i nové 

témy do ţenského okruhu. Ten spravidla tvoria mladé vzdelané 

ţeny, ktoré nechcú zaostať za muţmi a tak sa náplňou ich 

posedení tieţ stalo komentovanie súčasnej politickej situácie. 

2. Kultúrna funkcia - Na rozdiel od obyvateľov iných 

arabských štátov majú Jemenčania len veľmi málo moţností k 

návšteve kultúrnych udalostí; v krajine takmer neexistujú 

divadlá, kiná či haly, kde by si mohli pozrieť divadelné 

predstavenie, vidieť film, zaţiť koncert či iné umelecké 

vystúpenie. K dispozícii sú len kultúrne domy, kde však 

podobné udalosti prebiehajú len zriedka. Kátové posedenia preto 

fungujú aj  ako miesta, kde sa môţe spievať, tancovať, čítať 

básne či hrať na hudobný nástroj. Tieto aktivity sú obľúbené 

hlavne medzi ţenami, ktorých ţivot je väčšinou obmedzený na 

domáce práce, starostlivosť o deti a niekoľko spoločenských 



 22 

príleţitostí počas roka. Kvôli nedostatku verejných udalostí 

a vzhľadom na isté obmedzenia, ktoré znemoţňujú ţenám ich 

navštevovanie bez sprievodu muţského príbuzného, tak kátové 

posedenia poskytujú ţenám miesto pre istú úroveň 

sebarealizácie, moţnosť socializácie a sú primárnym miestom 

ich zábavy a oddychu. 

3. Politická funkcia - Kátové posedenia sú taktieţ miestom 

politických vyjednávaní, mediácií či riešení sporov. Toto je 

typické hlavne pre kmeňové oblasti, kde má vláda len veľmi 

malú kontrolu. V prípade, ţe tam nastane nejaký konflikt, tak je 

zvyčajne vyriešený len v rámci kmeňa, alebo medzi skupinami, 

ktoré boli do neho zapojené, spravidla bez upozornenia 

akýchkoľvek vládnych úradníkov. Riešenie sporov na kátovom 

posedení je však aj pomerne beţnou praxou v mestách s plnou 

vládnou kontrolou, dokonca i v hlavnom meste, keďţe mediácia 

sporu takýmto spôsobom je vo všeobecnosti o dosť rýchlejšia, 

ako keby sa poškodený obrátil na súd. Vyjednávania na 

kátových posedeniach trvajú spravidla len niekoľko dní, pričom 

na súde to môţe byť aţ niekoľko rokov, v závislosti od 

komplikovanosti. Prípady, ktoré sa v rámci posedení riešia, 

zahŕňajú takmer všetky oblasti – od násilných trestných činov 

ako sú únosy, zabitie či vraţdy, cez spory o pôdu a studne, aţ po 

krádeţe a drobné šarvátky. Kátové posedenie však neslúţi iba 

ako miesto mediácií či riešenia sporov, ale zároveň predstavuje 

aj významný nástroj politickej kontroly v Jemene. Kátové 

posedenia môţu byť infiltrované rôznymi agentmi či agitátormi, 

ktorí rozširujú klebety o svojich oponentoch, dezinformujú, 

alebo robia akýsi prieskum verejnej mienky. Tieto praktiky sa 

veľmi rozšírili hlavne v čase vládnutia bývalého prezidenta 
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„Alího „Abdulláha Sáliha, ktorého agenti takto prenikli do 

rôznych vojenských jednotiek, vládnych i nevládnych 

organizácií za účelom kontroly politickej diskusie 

a rozdúchavania sporov medzi Sálihovými politickými rivalmi. 

4. Spoločensko-ekonomická funkcia – Kátové posedenia 

predstavujú uţ po viac ako dve storočia súčasť významných 

udalostí v ţivote Jemenčanov. Najdôleţitejšími z týchto 

príleţitostí sú zásnuby a svadba, počas ktorých sa nevytvára len 

nové spojenie medzi dvomi rodinami, ale zároveň majú aj 

značný ekonomický význam z dôvodu prechodu veľkého 

finančného objemu z jednej rodiny do druhej.  Kátové posedenia 

hrajú pri týchto príleţitostiach dôleţitú úlohu, keďţe dodnes sú 

miestami, kde sa vyjednávajú podmienky svadobného kontraktu 

a kde sa dohaduje všetko potrebné na nadchádzajúcu ceremóniu. 

Kátové posedenia sú zároveň i centrom zábavy a osláv a to 

nielen tých svadobných, ale i osláv, ktoré sú spojené 

s narodením dieťaťa. Tieto posedenia sú hostiteľské, čo 

znamená, ţe kát zaobstaráva pre svojich hostí hostiteľ, i keď je 

zaţitou slušnosťou, ţe si kaţdý účastník prinesie aspoň 

symbolické mnoţstvo svojho kátu. Ţuvanie kátu hrá taktieţ 

dôleţitú úlohu počas smútočných ceremónií alebo v prípade, ţe 

v jemenskej rodine niekto váţne ochorie alebo zomrie. V oboch 

prípadoch sa rodina a jeho priatelia zhromaţdia na kátové 

posedenie. Prítomní sú naššád a faqíh, ktorí im predčítajú 

z Koránu, spievajú náboţenské piesne a odriekajú prosby 

k Bohu. V prípade úmrtia účastníci posedenia prinesú kát nielen 

pre seba, ale aj pre pozostalú rodinu. Počas nasledujúcich dní sa 

konajú ďalšie kátové posedenia, ktorých primárnou úlohou je 
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pomôcť prekonať pozostalým ich bolesť a smútok, v rámci 

skupiny dobrých priateľov a známych. 

5. Vzdelávacia funkcia - Počas rozhovorov o problematike 

ţuvania kátu deťmi mnoho Jemenčanov zdôrazňovalo 

vzdelávaciu funkciu kátových posedení.  Tí argumentovali, ţe 

ţuvanie kátu je najlepší spôsob ochrany detí pred nástrahami 

vonkajšieho sveta. Výskum však ukázal, ţe kátové posedenia 

rozhodne nemajú taký vzdelávací efekt, ako niektorí rodičia 

hovorili, uţ len kvôli tomu, ţe v súčasnosti, je v meste 

prítomnosť dieťaťa na posedení skôr výnimkou. Je však moţné 

povedať, ţe predsa len istá edukačná funkcia tu je. Na ţenských 

kátových posedeniach staršie účastníčky odovzdávajú svoje 

poznatky tým mladším, napríklad čo sa týka tehotenstva či 

výchovy detí, ďalej sú tu skupiny intelektuálov, ktorí sa raz za 

týţdeň stretávajú, aby si čítali rôzne knihy a diskutovali o nich, 

alebo to môţu byť kátové posedenia, počas ktorých umelci učia 

zručnosti toho druhého.  

Najdôleţitejšie sú v tomto prípade študijné kátové posedenia, 

počas ktorých sa spolu stretávajú študenti a študentky, aby sa 

spolu učili na skúšky či pripravovali na hodiny. Aj keď je tento 

fenomén typický skôr pre vysokoškolákov, so ţuvaním kátu sa 

stretávame uţ na školách stredných. Práve vek 15 – 18 rokov je 

obdobím, kedy väčšina mladých muţov začína ţuvať kát, 

niektorí popri spoločenskom tlak tak robia práve za účelom 

štúdia. Fenomén študijných kátových posedení sa stal 

v posledných dvadsiatich rokoch veľmi populárny, 

predovšetkým medzi mladými vysokoškolskými študentkami 

a absolventkami, ktoré sa schádzajú na kátových posedeniach, 
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študujú spolu, čítajú kniţky a diskutujú najrôznejšie záleţitosti 

z oblasti politiky, náboţenstva či ekonómie. 

6. Únik z reality - Keď príde na dôvody, ktoré vedú ľudí 

k ţuvaniu kátu, staršie i novšie štúdie ukázali, ţe mnoho 

účastníkov uvádza, ţe ţujú „pretoţe sa tu nedá robiť nič iného“ 

a taktieţ „aby som zabudol/a“. Tieto dve motivácie sú na 

vzostupe, aspoň čo sa týka posledných rokov. Občianska vojna, 

teroristické útoky, vysoká nezamestnanosť, zmenšovanie zásob 

základných potravín a vody, či z toho vyplývajúce zdraţovanie, 

sa stalo tvrdou realitou súčasných dní. Pre väčšinu Jemenčanov 

tak kátové posedenie predstavuje jedinú cestu, ako z tejto 

situácie aspoň na čas uniknúť a zabudnúť na svoje problémy. 

Vzdušné bombardovanie, ktoré vykonáva koalícia vedená 

Saudskou Arábiou proti rebelom z kmeňa al-Húthí, zasahuje 

celú krajinu vrátane San„á‟. Útok na staré mesto v máji 2015, pri 

ktorom boli zničené štyri historické domy a zabití šiesti ľudia, 

potvrdil, ţe bezpečne nie je nikde a smrť môţe prísť 

kedykoľvek. K zmierneniu bojov nepomáhajú ani státisícové 

demonštrácie za ukončenie vojny, čo ešte viac posilňujú pocity 

beznádeje medzi Jemenčanmi. Zároveň, kát je lacnejší ako 

nikdy predtým. Prívalové daţde letnej sezóny priniesli dostatok 

vlahy kátovníkom a stimulovali rast nových lístkov. Farmári, 

aby produkované mnoţstvo mohli predať, stlačili cenu dole, čo 

viedlo k zníţeniu nákupnej ceny za kát i o 70%. Kátový sektor 

je tak jediný, ktorého sa vojna nedotkla, práve naopak. Kátové 

posedenia sú totiţ jediným miestom, kde v súčasnosti môţu 

Jemenčania zaţiť chvíľku pokoja a kľudu. 
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Negatívne vplyvy kátu 

Ako uţ bolo uvedené vyššie, kát je rastlina, ktorá má na 

konzumenta istý vplyv. Látky katín a katinón, ktoré obsahujú, sú 

obdobné amfetamínu a okrem povzbudzujúcich psychických 

a fyzických účinkov majú i rad negatívnych dopadov na zdravie 

konzumenta. Ţuvanie kátu má v prvom rade za následok celý 

rad gastrointestinálnych problémov od gastritídy, cez zápchu aţ 

po hemeroidy. Narušená je sexuálna funkcia - kát síce zvyšuje 

libido (muţom i ţenám), ale samotný muţský výkon je potom 

spojený buď problémami s erekciou alebo predčasným 

vyvrcholením. Tento problém ale závisí hlavne od typu kátu, 

keďţe tieto príznaky sú beţnejšie u lacnejších druhov, zatiaľ čo 

o drahých sa hovorí, ţe tieto negatívne účinky nemajú. Ďalšími 

problémami, ktoré pravidelné ţuvanie kátu spôsobuje, je vysoký 

krvný tlak, čo má vplyv na vznik rôznych kardiovaskulárnych 

chorôb. Medzi najvýznamnejšie psychologické problémy 

navodené konzumáciou kátu patrí nespavosť, úzkosť, nervozita, 

či ľahká forma depresií. Či je kát príčinou vzniku 

i psychiatrických ochorení, sa však výskumami potvrdiť 

nepodarilo. Rovnako je problematická i otázka závislosti, ktorá 

sa na základe vykonaných štúdií potvrdila len vo veľmi miernej 

forme. Väčšinou išlo o ťaţkých uţívateľov kátu, ktorí ţuvali 

dlhé roky, kaţdý deň i niekoľkokrát denne. Tí popisovali 

abstinenčné príznaky vo forme straty energie, vyčerpanosti 

a únavy, či slabý tras. Tieto príznaky mi potvrdil len jeden 

respondent, ostatní závislosť vylúčili s tým, ţe nemajú problém 

so ţuvaním kedykoľvek prestať. Oproti ostatným drogám je 

totiţ nepravdepodobný vznik tolerancie k obsiahnutým látkam 

v káte a s tým spojeného následného nutkania jeho dávky 
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zvyšovať. Je to dané predovšetkým tradičnou konzumáciou kátu 

ţuvaním, kedy je jeho dávkovanie v podstate sebalimitujúce. 

Podobne predávkovanie kátom, ako v prípade alkoholu či iných 

drog, teda nie je moţné. 

Oblasť zdravia však nie je jedinou, na ktorú má kát negatívne 

dopady. Kaţdodenné ţuvanie kátu predstavuje totiţ aj veľkú 

záťaţ pre rodinný rozpočet. Jemenská rodina (naprieč všetkými 

vrstvami, vrátane tých najchudobnejších) na kát vyčleňuje 10 aţ 

30% svojho mesačného príjmu, pričom niektoré odhady WHO 

hovoria aţ o 50%. Vo všeobecnosti však platí, ţe ľudia s vyšším 

príjmom míňajú na kát menšie percento svojho príjmu neţ ľudia 

s niţším, kde je kát jedným z hlavných príčin chudoby. Aj keď 

sa 10% mesačného príjmu (pre porovnanie české domácnosti 

utratili na alkohol a cigarety v roku 2015 v priemere 3%) nezdá 

byť vysokým číslom, stále je to výdavok značne prevyšujúci tie, 

ktoré rodina dáva na lieky, mliečne výrobky, ovocie a zeleninu. 

Na základe terénneho výskumu by som odhadla, ţe toto číslo sa 

blíţi skôr k 30%.  

To ţe, ţuvanie kátu sa stalo spoločenskou nutnosťou i medzi 

ľuďmi s nízkym príjmom, malo za následok aj rozšírenie 

korupcie naprieč jemenskou spoločnosťou, predovšetkým 

v štátnej sfére. Prispieva k tomu aj veľmi nízke platové 

ohodnotenie zamestnancov, ktoré sa pochybuje na úrovni 3300 

Kč za mesiac. Aj keď by sme k tejto čiastke pripočítali prídavky 

na manţelku a deti, stále vychádza, ţe kaţdý člen domácnosti by 

ţil z pribliţne dvoch dolárov na deň. Jediným spôsobom, ako sa 

dá teda vyhnúť absolútnej chudobe, je branie úplatkov, pre ktoré 

sa zaţilo pomenovanie haqq al-qát  - právo na kát, na ktorý 

väčšina toho bočného príjmu putuje.  
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Postoje náboženských autorít k otázke žuvaniu kátu 

Kvôli vyššie zmieneným negatívnym dopadom na zdravie 

jedinca i ekonomiku rodín sa kát stal predmetom diskusie 

i medzi islamskými náboţenskými autoritami, ktoré sa dajú na 

základe svojich prístupov ku kátu rozčleniť do troch skupín: 

1. Prvá skupina vníma ţuvanie kátu ako činnosť povolenú 

(halál), resp. neutrálnu (mubáh). Argumentujú tým, ţe kát sa 

v Koráne nespomína, a ţe jeho uţívanie nezakazuje ani zvykové 

právo (‘urf). Poukazujú na to, ţe kát tvorí integrálnu súčasť 

spoločenského ţivota a významných udalostí. Vyzdvihovaný je 

aj fakt, ţe jeho povzbudzujúce účinky odstraňujú únavu a tým 

umoţňujú zboţným veriacim sa modliť po celú noc. Kát je 

príslušníkmi tohto tábora stavaný na rovnakú úroveň ako tabak 

či cigarety, ktorých fajčenie je tolerované, keďţe ich účinky sú 

len mierne. 

2. Do druhej skupiny spadajú učenci, pre ktorých kát nie je 

ani vyslovene zakázanou, ale ani povolenou látkou. K jeho 

uţívaniu sa však vyjadrujú veľmi kriticky, pričom často 

zmieňujú ich negatívne účinky a veriaci by sa im mal vyhýbať. 

Ţuvanie kátu vnímajú ako činnosť zavrhnutiahodnú (makrúh), 

avšak spochybňujú intenzitu jeho intoxikačných účinkov na 

konzumenta, ako i jeho vplyvy na spoločnosť ako takú. 

3. Tretia skupina islamských autorít vníma ţuvanie kátu ako 

činnosť zakázanú (harám). Kát vnímajú ako intoxikant, ktorý 

musí byť na základe analógie s inými omamnými látkami 

zakázaný. Pri jeho posudzovaní poukazujú i na početné 

negatívne dopady na zdravie konzumenta, na spoločnosť i na 

ţivotné prostredie.   
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Význam kátu pre jemenskú ekonomiku 

I napriek početným negatívnym javom, ktoré konzumáciu 

kátu sprevádzajú, je potrebné spomenúť aj pozitívne javy, ktoré 

sú s ním spojené. Kátový sektor totiţ predstavuje významný 

zdroj príjmov pre štátnu pokladnicu, keďţe tvorí aţ 6% HDP 

štátu a zamestnáva podľa odhadu skoro 35% jemenskej 

populácie. Vzhľadom na fakt, ţe v súčasnosti dosahuje 

nezamestnanosť takmer 40%, nedá sa tento prínos ignorovať. Za 

súčasnej situácie, kedy sa krajina nachádza vo veľkej 

ekonomickej i humanitárnej kríze, predstavujú príjmy 

zamestnancov v tomto sektore najdôleţitejší a častokrát i jediný 

zdroj finančných prostriedkov, ktorý rodina má. 

 

Zhrnutie 

Cieľom dizeratčnej práce bolo na základe analýzy dostupnej 

literatúry a vlastného terénneho výskumu zistiť, ako sa od 70. 

rokov 20.storočia zmenili kátové posedenia, ich spoločenský 

význam a ktorá z jeho  funkcií v súčasnosti dominuje medzi 

Jemenčanmi. V práci som sa snaţila zohľadniť tieţ kritiku 

ţuvania kátu z posledných rokov a poukázať na závaţné 

ekonomické a zdravotné dopady tohto zvyku. 

Od  osemdesiatich rokov 20. storočia, kedy boli napísané 

posledné západné etnografické štúdie venujúce sa ţuvaniu kátu, 

prešiel Jemen nebývalou transformáciou, a to na ekonomickej, 

politickej i spoločenskej úrovni. Zmeny, ktoré nastali, 

významným spôsobom ovplyvnili ţivot obyvateľstva,  narušili 

tradičnú hierarchiu spoločenských vrstiev. Tí, čo boli predtým 

chudobní, zbohatli, a tí, čo boli predtým bohatí, stratili svoju 

automatickú prestíţ vyplývajúcu z ich majetku. Kát si uţ mohli 
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dovoliť všetky vrstvy obyvateľstva, čo spôsobilo rapídny nárast 

v jeho konzumácii medzi všetkými vrstvami spoločnosti. Spolu 

s narastajúcim dopytom po káte sa zvyšovala i jeho ekonomická 

lukratívnosť a kát sa rýchlo dostal do záujmu reţimu. Ten začal 

kát vyţívať ako nástroj politickej kontroly, kedy si manipuláciou 

s cenami kátu, či ich prídelmi zdarma, snaţil získať kontrolu nad 

obyvateľstvom a prímerie s miestnymi kmeňmi. Prezident Sálih 

zároveň zistil, ţe kát mu môţe pomôcť i v kontrole obyvateľstva 

a tak začal jeho uţívanie propagovať na toľko, ţe sa stal aţ 

symbolom národnej identity. Ţuvanie kátu tak mnohí 

Jemenčania povaţovali sa kultúrne špecifikum, ktorým sa 

vymedzovali voči vonkajšiemu svetu.  

Proces globalizácie a finančná prosperita, ktorú krajina 

zaţívala, ovplyvnila i kátové posedenie samotné. Súčasťou 

miestnosti, kde ţuvanie prebieha, sa stali nové prvky v podobe 

moderných technológií, ktoré  z posedení vytlačili (i keď nie 

úplne nahradili) tradičné umelecké profesie. Zvýšenie 

vzdelanosti spolu s emancipáciou malo zasa vplyv na ţenské 

posedenia, kedy sa objavila obdoba muţského maqjalu, kde sa 

kát stal primárnym prvkom týchto stretnutí.  

V 90. rokoch sa však situácia rázne zmenila. Po vyhostení zo 

štátov Zálivu sa do Jemenu vrátilo viac ako milión pracovníkov, 

na ktorých ale krajina nebola pripravená. Následná občianska 

vojna a prudké zníţenie ţivotnej úrovne uvrhli krajinu do stavu, 

v ktorom bujnela korupcia, zvyšovala sa chudoba a aj napriek 

vonkajšiemu obrazu istej stability reţimu narastal počet 

vnútorných konfliktov a bezpečnostných hrozieb. Tento stav 

vyvrcholil po roku 2014, kedy sa v Jemene rozpútala vojna, 
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ktorá vyústila do zahraničnej vojenskej intervencie  

a bombardovania krajiny, trvajúce dodnes.  

Bez ohľadu na zmeny však v priebehu času mali kátové 

posedenia funkcie, ktoré som podrobnejšie v práci analyzovala: 

informačnú, kultúrnu, politickú, spoločensko-ekonomickú, 

vzdelávaciu a tzv. „únik z reality“. Na základe komparácie dát z 

terénneho výskumu, ktoré som získala v rokoch 2013 a 2014 

a dát, ktoré som získala počas  rozhovorov vedených 

s vybranými respondentmi v apríli a máji v roku 2016, som 

zistila, ţe hlavne posledná funkcia kátového posedenia výrazne 

stúpla na dôleţitosti, keďţe posedenia v súčasnosti poskytujú 

priestor, kde v kruhu priateľov a rodiny ţuvajúci môţe aspoň na 

chvíľu zabudnúť na svoje problémy a uniknúť z tvrdej reality 

kaţdodenného ţivota. 

Vyššie uvedené  skutočnosti ilustrujú, ako veľmi sa stav 

krajiny od 80. rokov minulého storočia zmenil. Preto, pokiaľ 

chceme v súčasnosti hodnotiť význam kátu pre jemenskú 

spoločnosť, musíme zobrať do úvahy všetky udalosti, ktoré sa 

za toto obdobie stali. Ekonomická a politická transformácia, 

ktorá zasiahla Jemen koncom 20. storočia spôsobila narušenie 

tradičných spoločenských vrstiev, čo spolu s udalosťami 

v novom tisícročí, predovšetkým s prebiehajúcou občianskou 

vojnou, malo za následok i posunutie významu kátového 

posedenia. Ţuvanie kátu tak v súčasnosti nemôţeme povaţovať 

za spôsob vymedzovania sa voči niţším vrstvám (Schopen 1978, 

s. 143), či spôsob súťaţe o prestíţ a postavenie (Weir 1985, 

s.156) a ani ako znak kultúrnej identity (Varisco 1986, s. 8). 

Primárny dôvod, prečo Jemenčania v dnešnej dobe ţujú kát, sú 

práve jeho účinky na konzumenta, ktoré však dosahujú svoj 
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plnohodnotný význam iba vtedy, keď sú zdieľané v rámci jednej 

komunity na kátovom posedení. To funguje ako forma 

podpornej skupiny, ktorá pomáha účastníkovi vyrovnať sa s jeho 

problémami prostredníctvom diskusie s ľuďmi, ktorí sú 

v rovnakej situácii, ako on sám.  
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Abstract 

Khat chewing has been an inseparable part of social life in Yemen 

for several centuries. Every day, Yemenis gather for a couple of hours 

to talk about the news they have heard, to share gossip or to discuss 

recent political events, while putting the small leaves of khat plant in 

their mouths. Since the leaves contains the amphetamine-like 

stimulants cathine and cathinone, chewing them makes the user 

physically and psychically relaxed, increases alertness and promotes 

feelings of friendliness among the participants of the qat session.  

The main aim of my doctoral thesis is to bring new information 

about the social importance of khat chewing in contemporary Yemen 

via literary analysis and my own field research. This has been done in 

the context of the current economic and political situation, as well as 

in the context of the transformation of the Yemeni society that 

happened at the turn of the 20th and the 21st century (until the year 

2016). In this thesis I used a new approach that considers not only the 

functions of khat chewing in contemporary society but also reflects 

the critique of this phenomenon from recent years, pointing to serious 

economic consequences and health problems, which are caused by this 

habit.  

My dissertation classifies the six main functions of khat parties in 

contemporary Yemen: Informational, cultural, political, socio-

economical, educational and so called “escape from reality”, which I 

have described in detail. Based on the data comparison from the year 

2013 and 2016, I concluded that the latter function has gained the 

biggest importance over the recent years as a result of bad living 

conditions currently caused by the civil war, high unemployment and 

poor perspectives for improvement in the close future. The primary 

reason why Yemenies chew khat, in these days, are its effects that 

help them relax and forget, which is only meaningful, when shared 

within one community at a khat gathering. 



 37 

لخصم  

االجزًبعٙ فٙ انًٍٛ يُز عذد  انحٛبحٍ إٌ يضغ انقبد جزء ال ٚزجزأ ي

ٔ أ سًعْٕب انزٙبخجبساأل عٍ ٕانٛزكهً جزًع انًٌُٕٛٛ كم ٕٚوٚ ٔ .قشٌٔ

 رحزٕ٘ ٔ .جزًبعٛخ ٔ دُٚٛخٛع سٛبسٛخ ٔ ايٕاض ثشثشٔا أٔنُٛبقشٕاٛن

 بانكبثٌُٕٛ ٔ ًْ كبثٍٛ ٔنايبدرٍٛ اسًًٓب عهٗ أٔساق َجزخ انقبد 

  طبيٍ حبنخ انُش رزٚذرُبٔل ْزِ انُجزخ  ٔ ٚشجٓبٌ ثأيفٛزبيٍٛ. يُشطزبٌ

ثٍٛ انًشبسكٍٛ فٙ يجهس  فٓىانصذاقخ ٔ انسزشبخبء ٔ رزٚذ ععٕسٔ اال

    انقبد.

ْٕ أٚجبد يعهٕيبد جذٚذح عٍ  ِانٓذف انشئٛسٙ ألطشٔحخ انذكزٕساِ ْز

عزجبس األًْٛخ االجزًبعٛخ نًضغ انقبد فٙ انًٍٛ يع األبخز ثعٍٛ اال

ٔ أٚضب انزغٛشاد انزٙ حذثذ فٙ انًجزًع  انٕضع انسٛبسٙ ٔ االجزًبعٙ

)حزٗ  ٍٚعششٔان انًُٛٙ فٙ َٓبٚخ انقشٌ انعششٍٚ ٔ ثذاٚخ انقشٌ انحبد٘

بخز ثعٍٛ االعزجبس عٕايم يضغ ال آ فٙ ْزِ األطشٔحخ (.6102عبو 

جخ عٍ َقذ ْزِ برثم أٚضبً ثبالَعكبسبد انُ فقظ انقبد فٙ انًجزًع انًُٛٙ

انزٙ رشٛش إنٗ انعٕاقت االقزصبدٚخ انظبْشح فٙ انسُٕاد األبخٛشح 

أيب ثبنُسجخ نطشٚقخ انخطٛشح ٔ انًشبكم انصحٛخ انُبرجخ عٍ ْزِ انعبدح.

انجحث انًٛذاَٙ ٔ رنك ثبنًشبسكخ انجحث فقًذ ثقشاءح انكزت ٔ دساسزٓب ٔ 

فٙ يجبنس انقبد ٔ انُشبطبد انًزعهقخ ثٓب ٔ جًعذ انًعهٕيبد يٍ 

بخالل إجشاء حٕاساد يعٓى. ٔانًشبسكبد ٔ رنك يٍ انًشبسكٍٛ  

بخجبسٚخ ٔ اإلنقذ قًذ ثذساسخ انعٕايم انسزخ نًجبنس يضغ انقبد ْٔٙ: 

االفزصبدٚخ ٔ  انزعهًٛٛخ ٔ كًب رذعٗ "  نثقبفٛخ ٔ انسٛبسٛخ ٔ االجزًبعٛخا

 6102انٓشٔة يٍ انٕاقع" ٔ رنك ثبالعزًبد عهٗ يقبسَخ انجٛبَبد يٍ عبو 

ألًْٛخ انكجشٖ اسزُزجذ أٌ انعبيم  األبخٛش نّ أ .6102يع عبو 

بنحشة األْهٛخ ٔ انًزسججخ ثكًحصٕنخ نششٔط انًعٛشخ انسٛئخ حبنٛبً ٔ 

انُسجخ انكجٛشح نهجطبنخ ٔ ٔجٓبد انُظش انجبئسخ نهزقذو فٙ انًسزقجم 

انسجت األٔل انز٘ ٚذفع انًٍُٛٛٛ نًضغ انقبد فٙ ْزِ األٚبو ْٕ انقشٚت.

ْٕ انٓذف ٛبٌ ٔ آثبسْب انجبَجٛخ انزٙ رسبعذ عهٗ االسزشبخبء ٔ انُس

.جهسبد انقبدفٙ انًغش٘ انٕحٛذ نهًشبسكخ فٙ يجًٕعخ ٔاحذح   
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