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Generační rozdíly ve vnímání identity Basků na území Španělska 

Veronika Hejduková 

Abstract 

The theme of this article is focused on the identity of Basque people who are living mainly in 
Spain and the generation differences concerning their perception. In the following text the 
author makes an attempt to understand the identity of Basque people nowadays. The main 
objective is to determine and point out the most important symbols which construct the ethnic 
identity of Basque people, find out whether there are visible generation differences in 
perception of their own identity and answer the main research questions related to this theme. 
It is mainly based on a qualitative research with contribution of quantitative data. The 
practical part contains results of a research conducted in the long time period in Bizkaia 
(Biscay), a part of Spain. Methodology of the thesis is based on study and analysis of 
information resources and field research. In the final part of the thesis the author presents own 
conclusions. The main conclusion will be formulated based on a synthesis of theoretical and 
practical part, results of author’s own work and evaluation of data. 

Keywords 
Basques, Basque language, identity, nation, nationalism, minority, generation differences, 
language revitalization. 
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Úvod 

Tato studie je zaměřena na Basky, zabývá se vnímáním jejich národní identity a 

generačními rozdíly, patrnými v mnoha oblastech. Text byl zpracován na základě 

dlouhodobějšího terénního výzkumu, probíhajícím především na španělském území Baskicka, 

a to v regionu Euskadi, provincii Bizkaia, v rámci projektu „Pestrá Evropa“ a z následující 

diplomové práce autorky této studie.  

Vývoj Baskicka se promítá do vnímání etnické identity místních obyvatel, politické i 

ekonomické situace a mnoha dalších oblastí. Baskové jsou mediálně často prezentováni spíše 

v negativních konotacích, které jsou spojovány především s jejich snahou o osamostatnění. 

Tento mediální obraz se však začíná v posledních třech letech postupně měnit.  

Cílem studie je přiblížit postavení Baskicka v Evropě, vnímání etnické identity napříč 

generacemi a přiblížit současné postavení baskické minority a do jisté míry i vysvětlit jejich 

separatistické snahy. Hlavní výzkumná otázka zní: „Jaké jsou hlavní atributy na utváření a 

vnímání etnické identity u Basků?“, „Jakým způsobem jsou projevovány?“ Po zjištění odpovědí 
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na výše uvedené otázky bylo možno položení další výzkumné otázky: „Je možné nalézt rozdíly ve 

vnímání své (baskické) identity mezi generacemi?“ 

Téma generačních rozdílů a komplexního vnímání vlastní identity bylo vybráno na 

základě pozorování jistých rozdílů během pobytů v různých oblastech Baskicka. Následující 

článek je zaměřen především na baskické oblasti v rámci Španělska, ačkoliv francouzská část 

není zcela vynechána.  

Metodika 

K dosažení odpovědi na hlavní i vedlejší výzkumné otázky bylo využito kvalitativního 

výzkumu za pomoci respondentů v různých věkových kategoriích. Část práce byla rovněž 

podložena kvantitativním výzkumem za pomocí dotazníků, jejichž hlavním cílem bylo 

obdržení většího objemu informací ohledně faktorů, vzbuzujících v respondentech pocit 

odlišné etnické identity. 

Statistická data byla použita především z oficiálních zdrojů, jsou však doplněna i o 

španělské či zahraniční zdroje. Jelikož se práce dotýká poměrně ožehavého tématu, zejména 

kvůli proslulosti Basků jako separatistů, je velmi důležité umět rozlišit a rozpoznat v textu, 

zda se jedná o informace politicky zabarvené (nacionalisticky či spíše pro-španělské).  

Velmi důležitou součástí pro vypracování článku byl vlastní terénní výzkum, jelikož 

současná generační situace Basků nebyla v podstatě nikým v literatuře přiblížena. Určitá část 

práce je i věnována pohledu majoritního obyvatelstva (Španělů) na baskickou menšinu. 

Terénní výzkum byl uskutečněn během delšího časového období (2009–2013), v rámci 

projektu Pestrá Evropa pod záštitou České zemědělské univerzity v Praze. 

Výstup práce je vyhodnocen v kombinaci použití kvantitativních a kvalitativních 

metod, především polostrukturovaných, nestrukturovaných rozhovorů a zúčastněného 

pozorování. Rozhovorů se zúčastnili obyvatelé v rozmezí věku 17–87 let, přičemž generační 

výzkum se soustředil na skupinu ve věkovém rozmezí 0–34 let, 35–64 let, 65 let a více. První 

informátoři byli vybráni již na základě předcházejících kontaktů, čímž byl do jisté míry 

odbourán prvek nedůvěry, jenž se často při počátku (ale i v průběhu) rozhovorů objevuje. Pro 

provedení nestandardizovaných rozhovorů bylo autorce poskytnuto mnoho kontaktů na další 

možné respondenty. Technikou byl zvolený princip sněhové koule, přesněji kontaktování 

dalších potenciálních respondentů skrze již stávající informátory. První rozhovory se 

uskutečnily již v roce 2011 a 2012, generační výzkum byl proveden v roce 2013 při 

opakovaném pobytu v Baskicku. Sběr informací byl proveden během dlouhodobějšího 

pozorování každodenního života obyvatel ve všech provinciích, především na území 
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Španělska. Předešlá znalost terénu a místních obyvatel umožnila oslovování širšího počtu 

respondentů. Kvalitativní výzkum probíhal především v oblasti provincie Bizkaia (region 

País Vasco), konkrétně ve městě Bilbao a přilehlých menších městech a vesnicích (Zalla, 

Güeñes, Balmaseda, Mungia, Meňaka, Galdakao, Bermeo). Autorka se do místních oblastí 

vypravila již v roce 2010, nejintenzivněji se však věnovala problematice v roce 2011–2013 

v rámci dlouhodobějších pobytů v oblasti Baskicka, kdy bylo zapotřebí primárně pochopení 

současné situace Basků navazující na historii a jejich přijímání vlastní identity. 

Nevyhnutelným tématem tak byl baskický nacionalismus a jeho projevy, separatismus, jazyk 

euskera, kultura, politika, původ Basků a ani fenomén organizace ETA nebyl opomenut. 

Důležité bylo zjištění toho, čím se Baskové liší a zároveň jaké faktory považují za hlavní 

odlišnosti od ostatních, které je staví do role minority na území Španělska i Francie. 

Baskicko samotné bylo velmi zajímavým tématem už tím, že o původu jejich obyvatel 

a jazyku v podstatě dodnes nejsou známy konkrétní a potvrzené informace. Ve většině 

případů je možné slyšet pouze o organizaci ETA, ale daleko důležitější a zajímavější je 

skutečnost, že v těchto místech dochází k revitalizaci baskičtiny a silnému povědomí národní 

identity, a tím spojenému volání po samostatnosti.  

Literární rešerše 

Přehled existující odborné literatury se zabývá především politickou situací Basků, 

jejich historií, ale ne již současnou situací či faktorům přispívajícím ke vnímání jejich vlastní 

identity. 

Roger Collins je jedním z autorů přeložených do českého jazyka, hovořící především o 

historii Basků s přesahem do 20. století, a zároveň se zabývá teoriemi jejich původu. Baskové 

jsou v jeho díle popisováni jako národ vzdorující během dlouhých staletí proti jiným kulturám 

vyskytujícím se po mnoho let na území Pyrenejského poloostrova. V závěru také hovoří o 

naprosté jedinečnosti Basků i kvůli tomu, že přes absenci svého vlastního státu a politické 

samostatnosti si byli schopni udržet svoji vlastní kulturu a jazyk.  

Významným autorem zabývajícím se lingvistikou při studiu baskického jazyka je 

Bohumil Zavadil1, který velmi podrobně představuje sociolingvistické otázky týkající se 

baskičtiny a zodpovídá na specifické rysy euskery, stejně tak jako jejího vývoje. Zavadil se 

zmiňuje o velkém množství dialektů a celkové charakteristice baskické gramatiky, která je 

naprosto odlišná od kastilštiny, stejně jako od ostatních jazyků v rámci Evropy. Baskickou 

lingvistikou se také zabývá John D. Bengtson, zkoumající možnosti původu jazyka na základě 

                                                 
1 ZAVADIL, Bohumil. Baskičtina: lingvistická interpretace. Praha, 2010  
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společných znaků s jazyky jinými. Bengtson provádí analýzy při svém zkoumání a snaží se 

dobrat závěru, jaká je největší pravděpodobnost původu tohoto jazykového izolátu, přičemž 

poukazuje na možnost, že kulturní slovník nám dává informace i ohledně kulturních kontaktů, 

což může přiblížit nové poznatky ohledně původu jeho mluvčích. 

Baskové 

Historie národnostních menšin na Pyrenejském poloostrově má poměrně hluboké 

kořeny a zajímavý vývoj v rámci posledních let, kdy čím dál tím více sílí nacionalistické 

tendence. Baskové žijí na území severovýchodního Španělska a jihozápadní části Francie. 

Baskicko, neboli Euskal Herria, je jednou ze zemí dovolávající se osamostatnění na základě 

své historie. Jak uvádí Collins: „Mnohé národnostní menšiny a v určitých případech i celé 

populace nezávislých států se často dovolávají historie a minulosti, aby ospravedlnily svůj boj 

proti utlačovatelům, ať již skutečným, nebo imaginárním a aby upozornily na svoji národní 

identitu. Ale jen v nemnoha případech se argumenty dotýkají tak vzdálené minulosti a dávná 

historie národa je v tak těsném kontaktu se současností u Basků.“2 

U Basků je situace o to složitější, že do dnešní doby nebyl vysvětlen jejich původ. 

Často odkazují se na svou historii a minulost, aniž by sami věděli, odkud přesně pocházejí, 

přesto se velice rádi přiklánějí k teorii autochtonního obyvatelstva.3 Jak uvádí Petráš, Baskové 

nikdy v minulosti neměli přímo samostatný baskický stát4, ale přesto se dovolávají 

samostatnosti. Tím, co jim však nikdy nemůže být upřeno, je specifický jazyk a kultura, 

uchovaná přes staletí, a nelehké chvíle během frankistického režimu ve 20. století. 

V prvé řadě je velice důležité specifikovat území, jež se nazývá Baskicko a uvést 

definici pojmů s ním souvisejícím. Přeložené názvy v českém jazyce nemusí vždy 

korespondovat s tentýž územím pojmenovaným v baskičtině či španělštině. Práce dále 

odhaluje kulturu Basků, hlavní atributy působící na uvědomění národní identity a obraz silné 

soudržnosti baskického národa.  

Baskové ve Španělsku 

Baskicko se nachází na španělském a francouzském území, což je pro mnohé 

překvapivou informací – většinou se tradují domněnky o existenci Basků pouze na území 

                                                 
2 COLLINS, R. Baskové. 1997, s. 5–21. 
3 Autochtonní obyvatelstvo = původní obyvatelstvo, neboli obyvatelstvo usazené na konkrétním území (v tomto 
případě na území Baskicka) odedávna.  
4 PETRÁŠ, R. Cizinci ve vlastní zemi: dějiny a současnost národnostního napětí v Evropě. 2004, s. 217.  
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Španělska, protože jich zde početně v rámci Evropy5 žije většina. Euskal Herria se skládá ze 

sedmi provincií – čtyř provincií na španělském území a třech provincií na území 

francouzském. Španělská část je složena ze dvou regionů – jedním z nich je Naffaroa 

(španělsky Navarra6) a dále se jedná o Euskadi (španělsky El País Vasco), který se dělí na tři 

provincie – Araba (španělsky Álava), Bizkaia (španělsky Vizcaya) a Gipuzkoa (španělsky 

Gipúzcoa). 

Region (ve španělštině nazývaný oficiálně „Comunidad“) Euskadi tvoří autonomní 

společenství7 ve Španělsku, stejně jako je tomu v případě Katalánska, které obdrželo 

autonomní status v roce 1979, ačkoliv baskický celek má nejvyšší přiznanou autonomii, jenž 

se odráží v mnoha oblastech, taktéž zmíněných v následujících kapitolách. „Mezi evropskými 

etniky nedisponujícími vlastním státem zaujímají Katalánci zvláštní místo. Jsou z nich totiž 

zdaleka nejpočetnější (údaje vzhledem k různosti kritérií kolísají mezi 5–7 milióny); 

Katalánců je tedy více než například Norů, Finů, Irů, Albánců a dalších „státních“ národů 

Evropy.“8 I přesto, že jich velmi mnoho žije ve Španělsku a mají také svůj specifický jazyk, 

nemají uznanou tak rozsáhlou autonomii, jako právě například region Euskadi. Jak uvádí 

Petráš, jedná se zřejmě o největší evropský národ bez vlastního státu.9 

Baskicko je dělené na severní a jižní část, přičemž španělské provincie společně jsou 

nazývané „hegoalde“ (jih) a francouzské provincie „iparralde“ (sever).10 Vymezení českého 

slova „Baskicko“ můžeme dodnes chápat více způsoby – v doslovném překladu je totiž námi 

česky užívaným slovem myšlený pouze jeden region, který se nachází na území Španělska, a 

to již jmenovaná oblast Euskadi (španělsky El País Vasco), neboli Autonomní region 

Baskicko (ve španělštině „Comunidad Autónoma Vasca“, zkráceně CAV, v baskičtině 

„Euskal Autonomia Erkidegoa“). V širším slova smyslu si pod českým názvem Baskicko 

můžeme představit všech sedm zmiňovaných provincií, neboli baskickou zemi – Euskal 

Herria. Jelikož se provincie dělí jak na španělském (4), tak i francouzském území (3), 

používají často Baskové používat symbol „4 + 3 = 1“.  

                                                 
5 Poznámka „v rámci Evropy“ je zde uvedena především z důvodu kontinuálních migrací baskického 
obyvatelstva na území Ameriky. Dnes tedy není přesně statisticky známo, kolik Basků na světě opravdu žije. 
Statisticky je nejvíce žijících Basků ve Španělsku, ačkoliv ve vyšších počtech se Baskové mohou pohybovat ve 
Spojených státech amerických a Argentině.  
6 V práci je používán převážně španělský název Navarra, jelikož je i ze strany Basků více slýchán.  
7 „Comunidad Autónoma“ = autonomní společenství.  
8 ŠATAVA, Leoš. Národnostní menšiny v Evropě: encyklopedická příručka. 1994, s. 287  
9 PETRÁŠ, R. Cizinci ve vlastní zemi: dějiny a současnost národnostního napětí v Evropě. 2004, s. 214  
10 ZAVADIL, B. Baskičtina: lingvistická interpretace. 2010, s. 17  
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Obrázek 1. Mapa baskické oblasti. 

Zdroj: http://assets.cambridge.org/97805210/40280/excerpt/9780521040280_excerpt.pdf 

 

Používání znaků je jedním z projevů revitalizace národní identity, jak podotýká i 

Šatava.11 Názvosloví je v případě charakteristiky baskického území velmi ošemetné a záleží 

v jakém jazyce a kontextu se o daném tématu hovoří. Pro název „Euskal Herria“ by bylo 

vhodné v českém jazyce používat název „Baskická země“, ačkoliv oficiálně neexistuje.12 

V angličtině se hovoří o „Basque country“, ve francouzštině je používaný 

název „Pays Basque“ a ve španělštině pro celkové území neexistuje název, jelikož není 

uznáváno – tudíž se používá mnohdy baskický název „Euskal Herria“, nebo španělský 

název pro tři provincie „El País Vasco“. Pokud bychom si název přeložili doslova, jedná se o 

slovo „Euskal“, neboli „baskický“ a „Herri“ – „lidem“. Myšleno je tím teritorium, patřící 

baskickému lidu. Mnozí Baskové i přes rozdělení svého území mezi dva oficiálně uznávané 

státy, vnímají Baskicko jako jeden celek, přičemž se řídí heslem „Zazpiak bat!“, což znamená 

„Sedm v jednotě!“. 

Každá z výše zmiňovaných oblastí má i své hlavní město – pro provincii Bizkaia je 

centrem Bilbao (baskicky Bilbo), které je zároveň nejdůležitějším městem celého Baskicka 

díky svému průmyslu, přímořské poloze a jednomu z nejdůležitějších přístavů Španělska. 

Donostia/San Sebastián je centrem provincie Gipuzkoa, Vitoria-Gasteiz centrem Araby, 

Pamplona/Iruňa pak střediskem Navarry, Bayonne francouzské provincie Lapurdi, Mauléon 
                                                 
11 ŠATAVA, L. Národnostní menšiny v Evropě: encyklopedická příručka. 1994, s. 280 – 281  
12 Oficiálně baskická země neexistuje, hovoří takto o ní především Baskové, jenž za baskickou zemi považují 
Euskadi, Navarru a tři zmiňované francouzské části.  
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provincie Zuberoa a St. Jean Pied de Port francouzské části Navarry. Opět může vyvstat 

mnoho zmatků ohledně názvosloví, jelikož lidé používají častokrát odlišené názvy. U Basků, 

kteří mluví především baskicky, je používán například pro hlavní město regionu Navarra 

název Iruňa, ačkoliv Španělé mluví o Pamploně. Názvy se postupem času měnily, kdy byl ve 

Španělsku dlouhá léta oficiální název pouze baskický, či naopak španělský a v současné době 

jsou oficiální názvy oba, či naopak byly oficiální názvy dvojjazyčně a v dnešní době je již 

pouze jeden, většinou baskický. Místní lidé rozumí španělským i baskickým názvům, pro 

cizince jsou však dvojí názvy přinejmenším matoucí. 

Mezi další města patří například Gernika-Lumo, které se „proslavilo“ tragédii z roku 

1937, kdy generál Franko nechal za spolupráce Hitlera během všedního dne město 

vybombardovat. Úsilí a cíl zabít pokud možno co největší počet baskických obyvatel byl 

naplněn kvůli konajícímu se trhu, během kterého byla koncentrace místních lidí v poledne 

největší.13 

Člověk milující umění a tvorbu Pabla Picassa může ocenit autorův obraz z této doby, 

s příznačným názvem „Guernica“. Gernika má pro Basky obrovský význam, který je 

poměrně patrný a přibližuje nedávnou historii přesahující do současné situace místních 

obyvatel a jejich úsilí za samostatnost. Mnoho silně nacionalisticky přesvědčených Basků 

dokonce nazývá Baskickem území, na němž se mluvilo baskicky především v dobách 

minulých – dnes se již ovšem jedná o španělské regiony. 

Geografická poloha 

Euskal Herria se rozprostírá na území Španělska a Francie u Biskajského zálivu 

s rozlohou 20 664 km2.14 Ačkoliv se o francouzských částech nehovoří v takové míře jako o 

španělských a rozlohou jsou daleko menší, není toto území méně důležité. Rozdílným prvkem 

provincií je mimo velikosti, počtu obyvatel a dalších prvků především používání baskického 

jazyka, neboli euskery. Procentuálně se nejvíce mluví baskicky v provincii Zuberoa a 

Nafarroa Beherea, tedy v horských oblastech na území Francie, kde si jazyk uchoval poměrně 

důležitý význam pro místní obyvatelstvo. Naopak pravděpodobně nejméně využívaný 

baskický jazyk je v přímořské provincii Lapurdi (taktéž ve francouzské části), kde žije více 

francouzského než baskického obyvatelstva, což je také jedním z důvodů minimálního 

výskytu euskery. Ve Francii mají Baskové i naprosto jiný status než ve španělské části, jejich 

                                                 
13 Pro Baskicko jsou trhy velmi typické a nejvíce lidí se sdružuje právě okolo poledne, a to z důvodu nákupu, ale 
zároveň i setkání a popovídání si s přáteli.  
14 Euskadi.net. Euskal Herria. IV Encuesta Sociolingüística. [online]. 2011 [cit. 2013-10-22]. Dostupné 
z WWW: http://www.euskara.euskadi.net/r59-
738/es/contenidos/libro/iv_inkesta_soziol/es_ink/adjuntos/IV_incuesta_es%20(199-227).pdf  
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provincie jsou součástí departmentu Pyrénées-Atlantiques ležícího v regionu Akvitánie. Řeč 

nemůže být ani o alespoň minimální autonomii, Francie totiž jakékoliv národnostní menšiny 

v naprosté většině neuznává. 

Díky geografické poloze byli již od dávných dob baskičtí muži zdatnými rybáři, nebo 

pastevci v horách. Mnoho z nich se zapojilo do objevných plaveb nově objevovaného 

kontinentu Ameriky a pro jejich schopnosti, zdatnosti, odvahu a sílu se zapsali mnoha lidem 

do povědomí.15 Baskové také dopomohli mnoha lidem při útěku během druhé světové války 

přes Pyreneje, kde se velmi dobře orientovali. 

Území, na kterém Baskové žijí, hraje velkou roli i v jejich jazyce. Míra používání 

baskičtiny je v závislosti na zeměpisné oblasti – například v pohraničních oblastech se 

španělskými provinciemi je více pravděpodobné, že Baskové budou umět hovořit oběma 

jazyky (španělsky i baskicky), zatímco hornaté oblasti ležící ve středu Baskicka a na severu 

Navarry mají tendenci být spíše pouze baskofonní. 

Demografická struktura 

Španělsko je v rámci Evropy poměrně velký stát, který má zhruba 40 miliónů 

obyvatel, přičemž přes 70 % činí Španělé, nejpočetnější menšinou jsou Katalánci s 13–18 % 

celkového počtu, dále jsou zde Galicijci (zhruba 8 %). Baskové tvoří relativně málo početnou 

skupinu s podílem 2 %.16 Celkový počet žijících Basků je poměrně těžké odhadnout, nicméně 

dle statistických údajů z průzkumu provedeného roku 2006, žije v rámci španělského a 

francouzského území okolo 2,6 milionu Basků. 

Tabulka 1. Počet obyvatel žijících v jednotlivých baskických regionech 

Věková skupina Euskal Herria CAV (Euskadi) Navarra 

País Vasco N. 

(francouzské části 

Baskicka) 

65 let a více 557 500 393 200 104 700 59 600 

50–64 let 556 800 402 400 102 900 51 500 

35–49 let 712 300 512 000 141 300 59 000 

25–34 let 481 100 348 600 101 500 31 000 

16–24 let 281 900 194 300 58 500 29 100 

Celkem 2 589 600 1 850 500 508 900 230 200 

Zdroj: vlastní zpracování podle http://www.euskara.euskadi.net 

                                                 
15 COLLINS, R. Baskové. 1997, s. 236  
16 PETRÁŠ, R. Cizinci ve vlastní zemi: dějiny a současnost národnostního napětí v Evropě. 2004, s. 215  
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Do těchto údajů však bylo započítáno pouze obyvatelstvo ve věkové kategorii nad 16 

let, čímž jsou výsledky zkresleny stejně jako tím, že není zřejmé, zda se ve skutečnosti jedná 

opravdu o baskické obyvatelstvo a na základě jakých kritérií se tak charakterizuje. 

Celkově žijí v Evropě přibližně tři miliony Basků, někdy se objevují i čísla dosahující 

větších počtů, zejména se zahrnutím odhadovaného počtu baskického obyvatelstva žijícího 

mimo evropské území, především na americkém kontinentu, kdy se hovoří až o 10 miliónech. 

Je ale nutné říci, že spolehlivost těchto údajů je velmi nízká, protože jde spíše o odhad a počty 

jsou velmi nepřesné. 

Život Basků s jejich aktivitou na americkém území je však faktem, který dokládá 

mnoho spolků založených převážně ve Spojených státech amerických či Argentině. Například 

na univerzitě Reno v Nevadě existuje „Program baskických studií“17, který se zasloužil o 

mnoho výzkumů týkajících se právě tradic a aktivit Basků žijících v Americe. Zde si mnoho 

migrantů udrželo znalost baskického jazyku a alespoň částečně se ho snaží posilovat. Taktéž 

je v některých částech Spojených států amerických oblíbená hra pelota (baskická míčová hra), 

která je ve světě poměrně ojedinělá. Mimo jiné je zde také mnoho míst pojmenovaných 

baskicky a nachází se zde velké množství spolků, baskických domů nazývaných euskal 

etxuak18 či knihovna uchovávající reálie v baskičtině i jiných mezinárodních jazycích.  

Baskové se dostali na americký kontinent především díky osidlování stále většího 

území Jižní a Severní Ameriky a kromě dočasných omezení z důvodů období amerických 

válek za nezávislost bylo stěhování Basků plynulým procesem.19 Dlouholetá námořnická 

tradice Basků hrála důležitou roli při dobývání amerického kontinentu na výzkumných 

cestách či přepravě pokladů zpět do Evropy. Existuje také domněnka, že Baskové byli na 

území Kanady v Red Bay na Labradoru dříve, než jiní uznávaní dobyvatelé, a to díky 

objeveným vykopávkám baskické velrybářské stanice ze 16. století na zdejším území.20 Další 

migrační vlny probíhaly například během občanské války ve Španělsku a za následného 

frankistického režimu, kdy byli utlačováni nejen Baskové. 

Na evropském kontinentu se nachází nejvíce Basků v oficiálně španělské části 

v regionu Euskadi, kde žijí zhruba dva miliony obyvatel. V oblasti Navarry se počty pohybují 

okolo 640 tisíc obyvatel a ve francouzských provincích jejich celkový počet činí přibližně 200 

tisíc obyvatel. Z oficiálních dokumentů vyplývá, že z celkového počtu žije 71 % Basků 

                                                 
17 The Center for Basque Studies. In: University of Nevada, Reno [online]. 2013 [cit. 2013-09-26]. Dostupné z: 
http://basque.unr.edu/index.html  
18 HEJDUKOVÁ, V. Baskové ve Španělsku a ve Francii. In: Hospodářská a kulturní studia (HKS) [online]. 
2013 [cit. 2013-09-26]. Dostupné z: http://www.hks.re/wiki/baskove-spanelsko_a_francie  
19 HEJDUKOVÁ, V. Baskové ve Španělsku a ve Francii. In: Hospodářská a kulturní studia (HKS) [online]. 
2013 [cit. 2013-09-26]. Dostupné z: http://www.hks.re/wiki/baskove-spanelsko_a_francie  
20 COLLINS, R. Baskové. 1997, s. 239  



Kulturní studia • 1/2015                                                    

 

 
12 

v regionu Euskadi, 20 % v Navaře a zbylých 9 % ve francouzských částech.21 V baskických 

částech, ať již ve Španělsku či Francii, nežijí pouze samotní Baskové, ačkoliv jsou početně 

v převaze. Přesná čísla žijících Basků i z tohoto důvodu nemusí být zcela přesná. 

Největším městem Baskicka je Bilbao (někdy taktéž zvané Bilbo), které je zároveň 

největší aglomerací s počtem 1,2 milionu obyvatel včetně přilehlých částí. Zároveň zastává 

místo jednoho z nejdůležitějších měst průmyslové a obchodní zóny nejen v Baskicku, ale 

v celém Španělsku. Během průmyslové revoluce zažilo výše zmiňované město a celkově 

území velký nárůst počtu obyvatel, kteří se stěhovali z ostatních míst právě do centra 

průmyslového dění, kterým Bilbao dříve beze sporu bylo. Nynější podoba města není starší 

než 20 let, kdy zažilo velkou moderní obměnu. Dnešní město bylo dříve pouze průmyslové, 

díky čemuž přitahovalo obyvatele ze všech zbylých koutů Španělska, právě z důvodu 

možnosti zaměstnání. Dalšími významnými městy jsou Vitoria-Gasteiz, kde sídlí parlament 

regionu País Vasco (pro provincie Bizkaia, Gipuzkoa, Araba/Álava) a zároveň se jedná o 

hlavní město provincie Araba. Velmi známé je také přímořské letovisko Donostia/San 

Sebastián (baskicky Donostia, španělsky San Sebastián), které je hlavním centrem provincie 

Gipuzkoa. Každý rok se zde odehrává známý filmový festival (Festival de San Sebastián, 

baskicky Donostia Zinemaldia). 

Pro mnohé je nejznámějším místem v oblasti Baskicka Pamplona/Iruña (baskicky 

Iruña, španělsky Pamplona, oficiálně Pamplona/Iruña), která je známá především svými 

každoročními oslavami svátku San Fermín (nazývané také Sanfermines, nebo baskicky 

Sanferminak), kdy dochází k populárnímu běhu s býky v ulicích města a také díky spisovateli 

Ernestu Hemingwayovi, jenž si zdejší místo zamiloval. 

Z francouzské části Baskicka stojí za zmínění jistě město Baiona s oficiálním názvem 

Bayonne, ležící v provincii Lapurdi. Zmíněné město je přímořským letoviskem, oblíbeným 

především Francouzy, kteří se sem sjíždějí na léto. Provincie Lapurdi a s ním i město 

Bayonne nenaskýtá mnoho příležitostí setkat se s typickou baskickou kulturou až na pár 

výjimek v podobě názvů ulic, barů, restaurací, typických pokrmů. 

Více prvků z baskické kultury je možné zpozorovat v dalších dvou provinciích, 

kterými je Zuberoa s hlavním městem Mauléon (baskicky Maule-Lextarre) a Nafarroa 

Beherea s hlavním městem St. Jean Pied de Port (baskicky Donibane Garazi) vzdálené kolem 

deseti kilometrů od španělských hranic, které je známé především jako startovní místo 

                                                 
21 Euskadi.net [online]. 2011 [cit. 2013-09-26]. Euskal Herria. IV Encuesta Sociolingüística. Dostupné 
z WWW:http://www.euskara.euskadi.net/r59-
738/es/contenidos/libro/iv_inkesta_soziol/es_ink/adjuntos/IVInkesta(GAZT).pdf  
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Svatojakubské cesty nazývané španělsky Camino de Santiago, jehož vstupní brána je zapsána 

mezi památky UNESCO. 

Ve francouzských částech se používala propagace Baskicka především z obchodních 

důvodů. Mnoho turistů přijíždělo do zdejších oblastí prohlédnout si typické produkty, čehož 

využíval především turistický ruch. 

Ve Španělsku ještě v roce 2010 například v Bilbau neexistoval téměř ani jeden obchod 

s takzvanými suvenýry, jako bývá obvyklé v každé zemi, nebo místě, kde se vyskytuje velké 

množství turistů. Od roku 2011 se situace zásadně změnila a i na území Baskicka se zvyšuje 

počet obchodů s dárkovými předměty poukazující na zdejší oblasti. O oblast Baskicka se dle 

tištěných zdrojů zvedl zájem, který byl na jedné straně způsobený zvýšenou propagací 

Baskicka v Evropě a na druhé straně nelze opomenout i oficiální ukončení činnosti 

teroristické organizace ETA v roce 2011 z důvodu příměří a prohlášení utvrzující veřejnost ke 

složení veškerých zbraní a pokračující v dosahování separatismu mírovou cestou. 

Původ Basků 

Přes veškeré snahy mnoha antropologů, historiků a odborníků se nepodařilo přijít na 

jednoznačnou teorii o původu Basků. Baskové žili na území Pyrenejského poloostrova 

s největší pravděpodobností již před Indoevropany, ačkoliv ani tato teorie nebyla přesvědčivě 

dokázána. Místní obyvatelé se samozřejmě přiklánějí k teorii, která důrazně tvrdí a poukazuje 

na původ Basků již z dávných dob, a to i nahrává snahám o naprostou autonomii Baskicka. 

Britský historik Roger Collins, na kterého se často samotní Baskové odkazují, sepsal knihu 

zaměřenou na důležité mezníky jejich historie s přesahem do 20. století.  

Panuje mnoho teorií a domněnek poukazujících na život baskického obyvatelstva 

v oblastech Pyrenejského poloostrova již před příchodem ostatních obyvatel, ačkoliv nebyly 

nikdy dokázány. Teorie poukazující na výskyt Basků na současných místech jsou velmi často 

zpolitizovány a využívány ve prospěch na připomínání minulosti a práva osamostatnění se, 

proto je tyto argumenty nutno přijímat velice opatrně. To samé platí i z druhé strany, kdy se 

objevuje naopak snaha potlačit jakákoliv práva minoritních skupin v rámci Španělska.  

Baskičtina je jedním z nejdůležitějších faktorů a také asi nejvhodnějším způsobem 

vedoucím ke zjišťování původu Basků, jelikož o materiální kultuře z dávných dob nemůže být 

v podstatě podrobnější řeč, a to i přesto že jsou nejstarší psané texty dochovány až z pozdního 

středověku. Písemné poznatky o Bascích jsou tedy dokládány od cizích obyvatel či 

nájezdníků mnohem dříve, než byl nalezen samotný spis v baskickém jazyce, či řeči jí velmi 

blízké a z jaké baskičtina vychází. Baskičtina není zařazena do žádné jazykové skupiny, a tím 

se řadí do skupiny izolovaných jazyků, jejíž původ je zahalen takovým tajemstvím, jako 
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původ baskického obyvatelstva.22 Stejně jako vysloveno bylo mnoho teorií ohledně původu 

Basků, je rovněž tak možné se často setkat s hypotézami o baskičtině, jejím vzniku a 

příbuzenství s jinými jazyky. 

Symboly Baskicka 

Baskové mají mnoho specifických symbolů, jimiž se prezentují na veřejnosti a zároveň 

i poukazují na svoji odlišnost. Mnoho Basků se odvolává na baskičtinu, kterou chtějí všechny 

utvrdit v tom, že jsou v podstatě jiní. Jazyk je pro Basky jeden z nejdůležitějších faktorů 

utvářejících jejich národní identitu a je jedním z hlavních rysů i současné revitalizace. 

Baskičtina nepatří do skupiny indoevropských jazyků a jedná se o tzv. jazykový izolát, jelikož 

má oproti jiným jazykům mnoho odlišností a vlastností a na evropském kontinentu se 

pravděpodobně vyskytovala již před ostatními jazyky (někteří odborníci se domnívají, že je 

euskera nejstarším současným živým jazykem), které do rodiny indoevropských jazyků patří. 

Původ baskičtiny tak není dodnes zcela znám, ačkoliv panují mnohé teorie o jeho 

podobnosti s některými jazyky v oblasti Kavkazu – především Gruzie a Arménie. Taktéž se 

hovoří o možné podobnosti s jazyky z oblasti severní Afriky. Ačkoliv není známo, kde se 

baskický jazyk zrodil, je jisté, že dokázal čelit po staletí tlaku a asimilaci. Z toho důvodu 

panují i názory, že by baskičtina přeci jenom mohla patřit do skupiny indoevropských jazyků, 

ale jelikož zdárně odolávala vnějším tlakům a vlivům ostatních jazyků, podařilo se zachovat 

její strukturu a jedinečnost. Jak uvádí Kurlansky, baskičtina si svoji podobu zachovala až do 

současnosti a v přebírání cizích slov neměnila svoji gramatiku. V současné době má jazyk 

mnoho dialektů. Z tohoto důvodu byla i uměle vytvořena „oficiální“ baskičtina, neboli euskal 

batúa. 

Je poměrně těžké odhadnout, kolik lidí mluví baskicky v současnosti. Statistiky se 

většinou pohybují v rozmezí mezi 650–800 tisíci lidmi. Nejvíce je baskičtina samozřejmě 

používána ve Španělsku a Francii, dále jí někteří potomci přistěhovalců hovoří také ve 

Spojených státech amerických či Argentině. Zde však její používání bývá spíše ojedinělé. 

Lidé hovořící baskicky se nazývají tzv. euskaldunes, což je termín označující osobu, která 

ovládá euskeru, ačkoliv nemusí být narozena na území Baskicka, či mít předky z této části. 

Etnický původ tak není směrodatný a je možné odvodit, jak velmi silnou roli zastává euskera 

v identitě současně žijících Basků. 

V současné době je baskičtina uznávaná jako jeden z oficiálních jazyků španělské 

monarchie (s ní ještě společně oficiální kastilština/španělština, katalánština a galicijština). 

                                                 
22 UGARTE, L.; de OTEIZA, J.; CHILLIDA, E. La reconstrucción de la identidad cultural vasca. 1996, s. 26  
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Jazyk je v dnešní době používaný v baskických médiích, vzdělávacích institutech, literatuře a 

veřejných místech, jako jsou například informační tabule na nádraží a zastávkách, kde jsou 

nápisy uvedené dvojjazyčně s primárním postavením baskičtiny. O soustavnou péči euskery 

se stará Euskaltzaindia – baskická jazyková akademie. Děti a studenti se mohou učit 

předměty v baskickém jazyce, což dříve nebylo možné. V rámci univerzitního vzdělání si 

člověk může vybrat studium oboru ve španělském i baskickém jazyce, případně v kombinaci 

obou. Oproti minulým letům, kdy byl jazyk potlačovaný a lidé se nemohli hlásit ani k 

baskické národnosti, je to velký rozdíl a nárůst možností udržování tradičních hodnot veřejně. 

U Basků se bezpochyby projevuje zájem o zachování jazyka, jelikož se kontinuálně 

snaží o jeho revitalizaci a zapojují baskičtinu do vzdělávání, kultury, veškerých médií a 

vesměs do veřejných prostranství. Euskera má pro Basky velkou prestiž a někteří z nich chtějí 

tento jazyk upřednostnit při výchově svých potomků. 

Během výzkumu bylo zjišťováno několik otázek spojených s revitalizací jazyka 

(vnímání mladších i starších obyvatel), možností studia baskičtiny, vzdělávacího systému a 

dostupnosti obecně. Mnoho studentů si v dnešní době vybírá studia jazykově kombinovaná 

(jak ve španělštině, tak i baskičtině), někteří z nich pouze v baskickém jazyce. Zároveň je 

však nutno uvést, že v rámci francouzských území Baskicka dochází k poklesu bilingvní 

znalosti obyvatel a bohužel ani prognózy do budoucna nevypadají příznivě. Jeden z 

respondentů uvedl, že v rámci španělského Baskicka dochází k vyšší finanční podpoře 

používání a propagace baskičtiny. Ze strany Francie nedochází k financování možností studia 

baskičtiny, a tak je francouzská strana odkázána na příspěvky směřující ze strany Španělska, 

které se ovšem více investují do území regionu Euskadi a Navary.  

S baskickými symboly je také nezpochybnitelně spojeno jméno Sabine Arana, autora 

baskické vlajky nazývané ikurriña. Vlajka barvami značí stará práva Basků, Boha a lásku k 

vlasti (práva). Během diktatury generála Franka bylo její vystavování zakázané, jako jeden z 

projevů separatistických snah a narušování jednotného Španělska. 

Jedním z dalších symbolů je znak euskal armarria, zobrazující šest baskických 

provincií, ačkoliv jich je celkově sedm. Navarra však byla historicky pouze jedním územím, 

přičemž po rozdělení mezi Francii a Španělsko má dvě části. Jedním z dalších a zároveň i 

nejviditelnějším symbolem je lazuru, které v překladu znamená čtyři hlavy a znázorňuje čtyři 

živly – oheň, vodu, vzduch a zemi – a má signalizovat prosperitu. V celém Baskicku je v 

mnoha podobách vyobrazen téměř na všech místech. 

Symboly jsou pro Baskicko velmi důležité a je jich poměrně velké množství. Během 

frankistického režimu bylo používání symbolu lauburu zakázané. Při prvním pohledu na tento 
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symbol může docházet k myšlenkám, že se hodně podobá svastice. Baskové si jeho znak 

dávají na rámy vstupních dveří, při pečení na koláče a dorty, lze ho nalézt i na místních 

hřbitovech. Lauburu se také vyrábí jako šperk nebo je vyšíván na txapelu, která patří mezi 

další typické znaky Basků – jedná se o pokrývku hlavy, obdoba rádiovky, kterou nosí baskičtí 

muži.  

Pro Basky je také velmi významným symbolem gernický dub. Již v dřívějších dobách 

do zdejších míst přijížděli političtí činitelé, kteří zde slibovali dodržování baskických práv a 

tradic. Z těchto míst byla také odňata jedna z větví a následně převezena do Buenos Aires, 

kde v současné době je zasazena v baskickém spolku Laurak-Bat. Dub v Gernice se nachází 

přímo před „La Casa de Juntas“, kde se již od dávných dob scházeli hlavní přestavitelé 

Baskicka. Kousek od tohoto místa je i vystavěna na zdi maketa obrazu Pabla Picassa, který 

Gernice věnoval svůj obraz zobrazující hrůzy války. 

Významným symbolem je pro Basky i gastronomie. Baskická kuchyně je velmi známá 

a proslulá napříč nejen španělskými regiony. I to je jeden z důvodů, proč jsou na ni Baskové 

velmi pyšní, a dá se říct, že je to i jeden z prvků jejich národní identity. Baskická kuchyně 

mísí tradiční styl s moderním způsobem servírování, kdy hlavním pokrmem jsou ryby či jiné 

druhy masa. Nejznámější příprava pokrmu z ryb se nazývá Bacalao al pil-pil (treska 

s omáčkou), známé je také baskické víno txakoli. Ze sladkého je to především pastel vasco, na 

kterém je často zobrazován symbol lazuru. Baskové jedí velké množství masa (především 

hovězího) a jejich oblíbenou záležitostí jsou také tzv. pintxos, podobné španělským tapas. 

Tyto produkty jsou podobné našim jednohubkám, které podávají v mnoha variantách. 

Pintxos jsou oblíbené především mezi turisty. V rámci Baskicka je také velice oblíbená 

španělská tortilla de patata, neboli omeleta z brambor. V Baskicku téměř není možné spatřit 

fastfoodové podniky. Místní obyvatelé si zakládají na své tradiční kuchyni a rychlé 

občerstvení spíše nevyhledávají. 

Většina Basků je v současné době, stejně jako zbytek obyvatel Pyrenejského 

poloostrova, katolicky zaměřená, a to již z minulých dob. Dřívější mytologie Basků nepřežila 

příchod křesťanů na zdejší území (alespoň tedy oficiálně), ačkoliv většina informací ohledně 

původního náboženského systému je založena na vyprávění legend a analýz místních jmen. 

Kvůli nedostatku průkazných materiálů nelze s jistotou říci, co je základem baskické 

mytologie, ačkoliv panují legendy o hlavní postavě Mari, považované za „bohyni“ baskické 

kultury. Dodnes i mnoho baskických písničkářů o její postavě vypráví ve svých skladbách. 

Další známou postavou je Basajaun, vládce všeho dřeva, který je také v baskické mytologii 

velmi známý – údajně pomáhal upozornit pastevce v horách na blížící se bouři svým 
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mohutným křikem, aby rychle dokázali zahnat svůj dobytek do bezpečí. Baskická mytologie 

není prezentována pouze dětem jako pohádka, ale lidé v mnoha případech dodnes v tyto 

bytosti posvátně věří.23 

Pro Basky je symbolem jejich identity také sport. Všimnout si toho je možné 

především při fotbalových zápasech klubu Athletic Club Bilbao, který je tvořen pouze 

z baskických hráčů. Zásada přijetí do klubu je dána narozením na území Baskicka, případně 

baskickými předky. Dříve byly požadavky pro vstup přísnější – člověk, který se nenarodil na 

území jedné ze sedmi provincií Baskicka, nemohl do fotbalového klubu vstoupit. V současné 

době se již dělají určité výjimky, kdy je možné, aby vstoupil hráč, jenž se na území Baskicka 

nenarodil, ale má baskickou krev (tudíž má rodiče či prarodiče s baskickými kořeny). Tímto 

je klub hrající španělskou první ligu ojedinělý nejen ve Španělsku, ale celosvětově. Taktéž 

během cyklistických závodů (ve Španělsku se jedná především o soutěž Vuelta a España) je 

možné baskické fanoušky rozpoznat velmi snadno – většina z nich drží v rukou ikurriñu, 

případně i cedule a praporky s nápisem „independentzia“ (v překladu „nezávislost“), či 

„Euskal preso eta iheslariak etxera“ (v překladu „Baskičtí vězni a uprchlíci domů“.)  

Baskicko má zároveň mnoho typických tanců, určených pro různé události. Jsou velice 

populární, a to jak u žen, tak i mužů. Tanec je jedním z projevů baskického folkloru, kdy 

„dantzaris“ (tanečníci) vystupují sólově a i ve skupinách. Jedním z nejznámějších tanců je 

„aurresku“, kdy tančí jeden muž projevující především úctu například při svatbách a 

důležitých dnech pro Basky, či jiných kulturních a slavnostních příležitostech. Tanec „Makil 

dantza“ je pro změnu doprovázený hrou dřevěných tyček. Při tancích mají ženy i muži typické 

baskické oblečení, které nosí i mimo slavnostní události. 

 

Obrázek 2. Typické oblečení pro tance a slavnostní příležitosti. 

                                                 
23 ORTIZ-OSÉS, A. Los mitos vascos. 2007  
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Shrnutí kvantitativního výzkumu 

Výzkumu se zúčastnilo celkem 112 respondentů ze všech baskických částí na území 

Španělska, minimální počet respondentů pocházel z francouzských oblastí Baskicka. Do 35 

let bylo 59 respondentů, ve věku 36-64 let 37 respondentů, nad 65 let bylo 16 respondentů. 

Celkem 57 % bylo mužů, zbytek žen.  

Pod termínem Baskicko si většina respondentů představuje všech sedm provincií. 

Někteří respondenti považují za Baskicko pouze některou z provincií (jmenována byla 

Bizkaia), pro jiné se jedná pouze o region Euskadi bez ostatních částí. Část odpovídajících 

rozdělila Baskicko na dvě teritoriální území (španělské a francouzské, také na Euskadi a 

Navarru – francouzskou i španělskou část). Naprostá většina respondentů odpověděla, že se 

cítí být Basky, pro některé je identita baskická/španělská (případně baskická/francouzská) 

identická a nevidí mezi nimi rozdíl v rámci svého vlastního cítění, minimum z respondentů se 

cítí být Španěly/Francouzy. 

Zajímavé byly odpovědi na otázku, co vše musí člověk mít/splňovat, aby mohl být 

považován za Baska. Většina odpovědí směřovala k narození a žití na území Baskicka, lásce 

ke své zemi a jazyku, který je pro Basky důležitější než samotné používání baskického 

jazyka, znalost historie a baskické kultury, respekt ke svým kořenům. Zazněly i odpovědi, že 

člověk nemusí splňovat v podstatě žádné podmínky. Dostačující je fakt, že se tak sama osoba 

cítí. Někteří zmínili, že pojem Bask je synonymem pro slovo Euskaldun. Baskem dle určitých 

respondentů může být i člověk, který se v Baskicku nenarodil, ale již delší dobu na zdejší 

území žije a přijímá baskické zvyky, kulturu a další náležitosti za své.  

Většina odpovědí také dokládá, že Baskem se může stát člověk až v průběhu času – 

nemusí být tedy nutně narozený na území Baskicka a umět jazyk. V dřívějších obdobích 

údajně panovaly poněkud odlišné podmínky – Baskem byl považován pouze člověk narozený 

na území Baskicka, nebo takzvaný „vasco parlantes“ (euskaldun). Dnes se může stát Baskem 

například osoba narozená ve Valencii a žijící v Baskicku, pokud se ztotožní s baskickou 

kulturou. Do té doby než začne hovořit baskicky, se však nemůže stát euskaldunem. Pro 

většinu respondentů odpovídajících, že se Baskem člověk během svého života stát může, je 

zásadní, aby se dotyčná osoba integrovala, žila na území Baskicka, cítila sounáležitost 

s místními, akceptovala a bránila baskickou kulturu. 

Jelikož se Baskové snaží od Španělů častokrát vymezovat, jedna z otázek byla 

zaměřená na soužití Basků společně se zbytkem španělského obyvatelstva. Většina 

respondentů překvapivě odpověděla, že nespatřují vážný problém ve společné komunikaci a 

soužití se španělským obyvatelstvem. Někteří respondenti by preferovali více možností 
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projevovat svoji identitu (např. s možností napsat si do občanského průkazu „národnost 

baskická“, nebo mít více možností co se týče volebních práv a referenda). Mnoho 

respondentů doplnilo, že mají vztahy dobré, ačkoliv vždy záleží na dotyčné osobě a také 

lokalitě, jelikož v některých částech Španělska Baskové pociťují větší problémy než v jiných 

regionech.  

Respondentům se při vyslovení „slova baskický/Baskicko“ jako první pojem či symbol 

vybavil nejčastěji jazyk, baskické území, již zmiňované heslo „Zazpiak bat!“ (Sedm 

v jednotě!) a dále se ve většině případů objevovaly odpovědi baskická kultura, zvyky, tradice, 

historie, ikurriña, heslo „nezávislost“, typické tance a další jiné.  

Většina dotázaných by se ráda separovala a je zastáncem vytvoření samostatného 

baskického státu, nezávislého na Španělsku a Francii. Někteří z respondentů uvedli, že jsou 

zastánci separatismu, ale zcela bez problémů by akceptovali většinový názor – tudíž výsledek 

pořádání referenda. Mnoho z informátorů poukázalo na ekonomický faktor – kvůli 

separatismu by Baskicko mohlo být více nezávislé a i bohatší. Někteří z odpovídajících také 

podotkli, že ačkoliv jsou pro separatismus Baskicka, zároveň nevědí, zda by to bylo celkově 

pro jejich zemi přínosem. Většina z respondentů uvedla, že by se Baskicko mělo separovat 

z důvodu své vlastní kultury, jazyka (euskery) a často byly také zmiňované ekonomické 

faktory (Baskové by prý měli větší ekonomické výhody).  

Mnoho respondentů by uvítalo možnost práva rozhodnout se ohledně budoucna své 

země v podobě referenda. V současné době ovšem uskutečnění referenda není povoleno. 

Respondenti, kteří nesouhlasili s osamostatněním, svoji odpověď většinou nezdůvodnili, 

případně uvedli, že separaci považují za ekonomické ohrožení Baskicka. 

Při otázce, zda si respondenti všímají názorových generačních rozdílů, více než 

polovina odpověděla, že ano, ačkoliv jsou podle nich nedůležité a minimální.  

 mladí lidé: více radikální, rozhodnutí činěná bez hlubšího přemýšlení, velmi 

impulzivní chování, nedostatek zkušeností, život ve „svobodě“ => větší 

radikalismus 

 starší lidé: více umírnění, rozhodnutí činěná se zamyšlením, není pro ně tak 

důležité osamostatnění se, ale uznání odlišné kultury a přiznání práv  

 

Většina respondentů uvedla, že ovládá baskičtinu aktivně (rozumí i hovoří baskicky), i 

když mnoho Basků často své znalosti baskičtiny přeceňuje. Z výsledků průzkumu je taktéž 

patrné, že baskičtina není tím nejdůležitějším faktorem, na základě kterého se člověk cítí být 

Baskem. Jak bylo uvedeno, jedná se spíše o pocit sounáležitosti, lásku ke své zemi, ctění 
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kultury a tradic. Vysvětlení je však jednoduché. Zejména mladí lidé neznalost baskičtiny 

berou jako jistý handicap. Současná doba poskytuje mnoho možností studia baskičtiny, a 

pokud se mladý člověk baskicky neučí, může se cítit méněcenný oproti svým vrstevníkům, 

kteří měli výchozí pozici identickou (při rozhovorech byla řeč směřována i na toto téma). 

Starší lidé neznalost baskičtiny vnímají také jako jistý handicap, ačkoliv jejich odůvodnění 

absence baskičtiny je zcela logické a pochopitelné – diktatura generála Franka, kdy byl 

baskický jazyk zcela zakázaný. Názory lidí středního věku se v tomto ohledu liší. Znalost či 

neznalost baskičtiny berou jako fakt v závislosti na znalosti jazyka rodičů – v době jejich 

studia se baskičtina nevyučovala, tudíž vše záleželo na výchově ze strany rodičů, kteří již 

prožili dětství a školní docházku v období diktatury. Tato generace již většinou ovládá 

baskičtinu alespoň pasivně. 

Shrnutí kvalitativního výzkumu 

Ke kvalitativnímu generačnímu výzkumu byla vybrána rodina žijící v regionu Euskadi, 

konkrétně v provincii Bizkaia, přibližně 20 kilometrů od Bilbaa. K výběru této rodiny došlo 

na základě již předchozího setkání a známosti. Generační výzkum probíhal v části, kde se 

baskicky mluví opravdu pouze sporadicky. Důvodem je blízkost jmenovaného městečka ke 

kastilskému regionu Burgos. V ulicích je možné zaslechnout především kastilštinu a 

baskičtina se zde objevuje minimálně, ačkoliv jí mnoho mladých lidí hovořit umí. 

Samozřejmě se i zde nachází „baskická“ místa, kde jsou například informační tabule 

dvojjazyčné, či typické baskické bary, hřiště na hraní peloty, baskická výzdoba… Místní 

obyvatelé zde dodržují baskické tradice a zvyky, stejně jako je tomu u přímořských, nebo 

horských oblastí. V provincii Bizkaia žije v současné době okolo 1,2 milionu obyvatel.24 Je 

nejpočetnějším regionem v rámci všech sedmi baskických provincií. Výzkum byl prováděn 

v zhruba 8 tisícové vesnici. Všichni respondenti pocházejí z provincie Bizkaia, kde se již 

narodili. Věkově se respondenti pohybovali v rozmezí mezi 28 až 87 lety. 

José (zástupce 1. generace) žije v Zalle již od narození. Oba jeho rodiče se narodili na 

území Baskicka a srdcem byli celý život nacionalisté. Během občanské války a diktátorského 

režimu generála Franka měli mnoho problémů, jelikož byli zastánci baskického nacionalismu. 

Kvůli diktátorskému režimu José nemohl mluvit se svými prarodiči, jelikož ti mluvili pouze 

baskicky a rodiče Josého ze strachu nechtěli, aby se jazyku naučil. Během frankistického 

režimu byli dospělí i děti trestáni za používání baskičtiny tělesnými tresty, v mnoha případech 

                                                 
24 Bizkaia: Ya somos 1.157.452 habitantes. [online] Elcorreo.com, 2012 [cit. 12. 2. 2014]. Dostupné z: 
http://www.elcorreo.com/vizcaya/20120419/mas-actualidad/sociedad/bizkaia-somos-habitantes-
201204191237.html. 
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docházelo i k trestům smrti. Z tohoto důvodu José dodnes nemluví baskicky a bere to za 

určitý handicap, ačkoliv poukazuje především na důležitost cítění se Baskem. 

Lourdes (zástupce 2. generace – dcera Josého) se narodila v městečku Zalla a do 

dnešní doby v těchto místech žije. Baskicky nehovoří (pasivně však rozumí velice dobře) a 

nepovažuje absenci této znalosti ani za handicap. Odmala byla vychovávána k baskickým 

tradicím, a tak pokračovala i ve výchově svých dětí. Lourdes sama sebe považuje za Basku, 

především kvůli cítění sounáležitosti s Baskickem a veškerým místním obyvatelstvem, 

ačkoliv nemluví euskerou. Svoji identitu spatřuje především v dodržování tradic a jazyk pro 

ni není určující, ačkoliv jeho studium u svých dvou dětí sama podporovala. Při popisování 

baskického cítění a hlavních charakteristik se ztotožňuje s definicí baskického nacionalismu – 

věří v Boha a stará práva (Jaungoikoa eta lagizarra), v boji za přiznání starých práv, které 

Baskové před jejich zrušením měli. Na základě této báze považuje sounáležitost mezi Basky 

za jednoznačnou. Aby se člověk mohl Baskem považovat, musí se identifikovat s baskickou 

kulturou a místními tradicemi. Při shrnutí vztahů Basků a Španělů podotýká, že jsou většinou 

na dobré úrovni, ačkoliv se najdou tací, kteří Španělé nemají v oblibě a berou vzájemné 

vztahy za velmi špatné. Mezi generacemi vidí určitý rozdíl – její a starší generace je 

poznamenaná válkou a režimem, kdy nebylo vhodné vyjadřovat své názory veřejně. Dnešní 

mládež nezažila dobu represí a trestání za jakékoliv projevy baskické kultury, tudíž 

dnes vystupuje na veřejnosti více radikálně a nebojí se mluvit o svých myšlenkách, touhách, 

názorech veřejně.  

Xabier (zástupce 3. generace – syn Lourdes) je již od narození bilingvní – jeho matka, 

rodiče a okolí na něj mluvilo vždy španělsky, zatímco otec, prarodiče a známí z jeho strany 

hovoří baskicky. Xabier tak odmalička používal oba jazyky aktivně nejen v soukromém 

životě, ale taktéž během školní docházky. Vysokou školu studoval pouze v baskickém jazyce 

v Bilbau. Při této příležitosti upozornil: „…matematiku jsem se učil pouze v baskičtině a 

v běžném životě jsem si to poté do španělštiny musel často přepočítávat, jelikož v hlavě jsem 

ze školy vždy počítal baskicky.“ Xabier se sám cítí být Baskem, odmalička vyrůstal a byl 

vychováván v baskické kultuře. Bez zaváhání odpověděl, že se ani minimálně necítí být 

Španělem, rovněž tak mu velmi vadí, pokud ho tak kdokoliv nazývá. Velmi by si přál, aby 

jednoho dne mohl mít uvedenou v občanském průkazu baskickou národnost. Takzvaně „el 

espíritu vasco“ (baskické duševno) se dle Xabiera skládá především z uctívání tradic, 

folklóru, místního sportu, oslav. Znalost baskičtiny je samozřejmě vždy výhodou k tomu, aby 

byl člověk přijímán a v baskickém prostředí vážený. 
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Závěr 

Terénní výzkum se zaměřoval především na zodpovězení hlavní výzkumné otázky, 

která má objasnit, zda se prokázaly generační rozdíly ve vnímání identity Basků a jaké jsou 

hlavní atributy a symboly specifikující vnímání jejich vlastní identity. Během terénního 

výzkumu bylo nezbytné zodpovědět na otázku, jaké prvky při konstrukci identity hlavní 

význam. Na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná především o baskické území a jejich 

jazyk, ale během výzkumu bylo zjištěno, že nezáleží na tom, zda Baskové znalostně ovládají a 

preferují euskeru či španělštinu, ačkoliv je pro ně jejich jazyk kulturním dědictvím a rozhodně 

ho přijímají jako jeden ze základních symbolů Baskicka a ukazatel své identity, není však 

nejdůležitější. 

Baskové svoji etnickou identitu vnímají na základě několika faktorů, které se vzájemně 

v mnoha ohledech prolínají. Nejsilnějším faktorem je jejich kultura a identifikace s ní, pocit 

sounáležitosti, dodržování tradic, rodinné kořeny, jazyk a území je pro ně jistým symbolem, 

ačkoliv ne hlavním atributem, na základě kterého je člověk za Baska považován. Zajímavé 

zjištění bylo, že při vyslovení pojmu „Baskicko“ si nejvíce lidí vybavilo právě jazyk, území a 

kulturu. Dále však bylo zjištěno, že vůbec nezáleží, zda dotyčný člověk mluví baskicky či se 

narodil na území Baskicka, ale jde především o pocit a včlenění se do baskické společnosti, 

absorbování všech prvků s baskickou kulturou spojených. Kultura a dodržování tradic je i 

prvkem nejvíce předávaným z generace na generaci.  

Je důležité poznamenat, že v rámci dotazování na termín „Baskicko“ dochází často 

k různým odpovědím. Ne všichni z respondentů považují za Baskicko všech sedm provincií, 

ale například pouze region Euskadi. Na základě nastudovaných informací a zúčastněného 

pozorování se autorka práce domnívala, že hlavními atributy při vnímání identity bude 

především baskické území, což se během rozhovorů a dotazování nepotvrdilo. Ačkoliv je 

území pro Basky velkým symbolem, nejedná se o hlavní atribut, na základě kterého by 

vnímali svoji vlastní identitu. Baskové žijící ve Španělsku si po mnoho let zachovali svoji 

identitu a jazyk, na což jsou velmi pyšní. Při dotazování bylo zajímavým tématem zjišťování 

názorů ohledně jejich původu, na který jsou hrdí, aniž by věděli, odkud jejich kořeny 

pocházejí. Respondenti uváděli, že není důležité znát své prapůvodní kořeny, ale především 

ctít své tradice, zvyky a předávat je na další generace. To je hlavním úkolem všech Basků.  

Z provedeného výzkumu vyšlo najevo, jaké jsou opravdu hlavní atributy při vnímání 

vlastní identity a jaké existují odlišnosti napříč generacemi. Respondent starší generace často 

vyzvedával pojem nacionalismus, kdy Bask a nacionalista jsou pro něj téměř synonymem. 

Dlouhou dobu trvalo, než se autorka práce dozvěděla, proč je pro něj identifikační symbolem 
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hlavní právě pojem „nacionalista“, když se mladší generace vyjadřovala ve stylu „cítím se 

jako Bask, jelikož umím baskicky, ctím tradice, mám odlišnou kulturu než Španělé, mí předci 

byli Baskové, atd.“. Postupem času byl nalezen důvod. V dobách občanské války se 

společnost v Baskicku často dělila na nacionalisty a frankisty (příznivce generála Franka). Být 

„nacionalistou“ v podstatě znamenalo být hrdým Baskem a nepodřídit se žádnému režimu, 

který by proti Baskům vystupoval.  

Respondent nejmladší generace se naopak silně vyjadřoval o snaze osamostatnění a 

přiznání více práv Baskicku. Odvolával se především na odlišnost svých kořenů, tradic a 

zvyků. U respondenta první generace je možné zaznamenat dopady nepříjemných zážitků z 

období války a následného diktátorského režimu, kvůli čemuž se i respondenti staršího věku 

v určitých otázkách vyjadřují velice poskromnu. Naopak respondent třetí generace se ohledně 

problematiky Baskicka a náhledu na svoji identitu rozpovídal poměrně podrobně. Mladší 

generace se o diktatuře rozpovídala daleko více, než generace starší, ačkoliv zmiňovanou 

dobu přímo nezažili a mají o ni povědomí ze škol a z vyprávění. Znalost historie mají velmi 

dobrou a často na ni sami upozorňují.  

Do budoucna lze jistě očekávat, že v příštích letech bude přibývat počet baskicky 

mluvících obyvatel. Jazyku se dostává ze strany baskické vlády obrovské podpory a 

baskičtině jako jazyku se začaly věnovat instituce i v jiných zemích Evropy a Ameriky. Ve 

Spojených státech amerických je velmi aktivní Program baskických studií na univerzitě 

v Renu či v Berlíně bylo založeno baskické centrum. O Bascích se začíná celkově mediálně 

více hovořit. Vymírání jazyků ve světě je v dnešní době aktuálním problémem. Z necelých 

sedmi tisíc žijících jazyků je jich velká část na pokraji vymření, nebo je používána pouze 

malým počtem mluvčích. Baskové si dokonce dokázali uchovat svůj jazyk během několika 

století, i přes velká ohrožení jiných společenství a kultur vyskytujících se na Pyrenejském 

poloostrově. Hrozba postupného vymírání baskického jazyka je tak velmi nepravděpodobná 

(jazyk naopak zažívá v současné době revitalizaci). Je potřeba zdůraznit, že k vymizení 

euskery může dojít na určitých místech Španělska a Francie, především tam, kde v současné 

době již nedochází k její podpoře a není předávána dalším generacím. Ačkoliv práce ukázala, 

že jazyk není hlavním atributem vnímání vlastní identity, je rozhodně jedním 

z nejdůležitějších symbolů pro Basky. 
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Regionální hospodářské rozdíly a etnické minority v Bulharsku 

Hana Grulichová 

Abstract 

The work is based on research realised in 2014 in Bulgaria and partially and partly follows the 
bachelor thesis on the topic Pomaks: ethnic minority in the Balkan Peninsula. It will focus 
also on the analysis of the three major ethnic groups (Turks, Pomaks) in Bulgaria and their 
impact on the local culture and economy. The work also deals with the history of the today's 
regions and their evolution to the present. Everything is completed as information from 
literature and from information from respondents. There are also photographs in conclusion, 
which were taken from research in Bulgaria.  

Keywords 
Bulgaria, GDP, ethnic minorities, Turks, Pomaks, Torbesh, muslims in Bulgaria, Bulgarian 
demographics. 

Klíčová slova 
Bulharsko, HDP, národnostní menšiny, Turci, Pomáci, Torbešové, muslimové v Bulharsku, 
demografie Bulharska. 

Úvod 

Na území dnešního Bulharska se v průběhu let vystřídalo několik etnik a některá z nich 

zde zůstala až do současnosti. Mnohá z nich si udržela své původní tradice, zvyky či 

náboženství, což vedlo ke kulturním odlišnostem v rámci Bulharska. Z těchto etnik se práce 

věnuje zejména Turkům a Romům. Naopak zde vznikala i etnika nová, jako jsou například 

Pomáci, které tato práce rovněž představí.  

Demografie a hospodářství Bulharska 

Až do meziválečného období bylo Bulharsko zemědělskou zemí. Teprve po 2. světové 

válce i sem přichází industrializace – v té době má Bulharsko 7 029 349 obyvatel. Největší 

industrializace probíhala v době tzv. socialistické výstavby. V tomto období se zahájila 

výstavba první jaderné elektrárny v Kozloduji. Industrializace byla založena na dovozu 

surovin a tak se rozvinula i vlastní těžba, jíž se Bulharsko částečně uplatňovalo i v rámci 

bývalé RVHP, zejména se jednalo o železnou rudu a soli. S industrializací i zde nastoupila 

rychlá urbanizace, která měla za následek, zejména v méně úrodných oblastech, citelný 

úbytek obyvatelstva.  
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V roce 1989 dochází k pádu železné opony a Bulharsko rovněž prochází procesem 

dekomunizace. Rozpad SSSR, RVHP a vnitřní politické a ekonomické problémy Bulharska 

vedly v 90. letech k rychlému poklesu průmyslové výroby a k sociální nestabilitě. První snahy 

o restrukturalizaci země s sebou přinesly vysoký nárůst cen a nezaměstnanosti. V roce 2004 

vstupuje Bulharsko do NATO a roku 2007 se stává členským státem Evropské unie25. Už 

samotné podepsání přístupových smluv a následné vstoupení do Evropské unie s sebou nese 

řadu omezení a přísných kriterií vydaných Radou Evropy. Pro výrazně zemědělský stát jako 

je Bulharsko, a jeho zejména menší podnikatele v oblasti zemědělství, to mělo devastující 

dopad. Hodně z nich nedokázalo do určité doby kritéria splnit a ani nebyli schopni zažádat o 

jakékoliv dotace, protože se ve vnitřním řádu EU nevyznali, navíc starší generace mnohdy ani 

neovládají jiný jazyk než bulharštinu. Vedlo to tedy ještě k většímu prohloubení 

nezaměstnanosti a odlivu peněz z méně vyspělých a zaostalejších regionů Bulharska, což byla 

naneštěstí drtivá většina regionů.  

Tabulka 2. HDP statistických zón 

HDP statistických zón [milion BGN] 

Oblasti Rok 2007 Rok 2012 Nárůst [%] 

Bulharsko 62 358 80 044 28,36 

Severozápadní region 5 107 5 658 10,79 

Severní centrální region 5 385 6 408 19 

Severovýchodní region 6 927 8 711 25,75 

Jihovýchodní region 7 466 9 784 31,04 

Jihozápadní region 28 417 38 100 34,07 

Jižní centrální region 9 057 11 384 25,69 

Zdroj: REPUBLIC OF BULGARIA, National statistical institute, zpracování vlastní 

Toto tvrzení je znázorněno v následujících tabulkách. Tabulky jsou rozděleny do 

statistických zón, tedy panregionů, které zahrnují čtyři až šest regionů26. Je patrné, že 

imigrace obyvatelstva do statistických zón se v roce 2012 oproti roku 2007 snížila ve všech 

případech zhruba o polovinu, zatímco HDP ve všech regionech v témže časovém úseku 

                                                 
25 RYCHLÍK, J., a kol., Dějiny Bulharska. 
26 Severozápadní region v sobě obsahuje regiony Vidin, Vraca, Pleven, Montana a Loveč. Severní centrální 
region obsahuje Veliko Tarnovo, Gabrovo, Razgrad, Ruse a Silistra. Severovýchodní region obsahuje Varna, 
Dobrič, Targovište a Šumen. Jihovýchodní region obsahuje Burgas, Sliven, Stara Zagora a Jambol. Jihozápadní 
region obsahuje Blagoevgrad, Kjustendil, Pernik, Sofia (město) a Sofijska oblast. Jižní centrální region zahrnuje 
Kardžali, Pazardźik, Plovdiv, Smoljan a Haskovo, 
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vzrostlo. Na první pohled by se tedy dalo tvrdit, že tam, kam přišlo více obyvatelstva, se i 

více zvýšil podíl regionu na celkovém HDP. Podíváme-li se však na oblasti s nejvyšším 

podílem HDP v roce 2012 (všechny tři jižní zóny), zjistíme, že i tyto zóny zaznamenávají 

pokles počtu osob, které migrují.  

Tabulka 3. Imigrace obyvatel do statistických zón 

Imigrace obyvatel do statistických zón 

Oblasti Rok 2007 Rok 2012 

Celkem za Bulharsko 150 935 82 197 

Severozápadní region 20 091 9 946 

Severní centrální region 18 324 9 802 

Severovýchodní region 22 252 10 232 

Jihovýchodní region 28 204 13 554 

Jihozápadní region 35 740 25 351 

Jižní centrální region 26 324 13 312 

Zdroj: REPUBLIC OF BULGARIA, National statistical institute, zpracování vlastní 

To ale může být způsobeno mnoha faktory, například hospodářskou krizí. Rovněž se 

jedná o oblasti, které v sobě mají nejméně jeden bohatší region, kde, ačkoliv se snížil počet 

imigrantů z jiných regionů Bulharska, jedná se stále o zóny nejčastěji vyhledávané pro 

imigraci. Tyto regiony ale i tak mají nejvyšší počty obyvatel. Navíc se jedná o údaje pouze za 

jeden rok, když se podíváme na srovnání oproti roku 2007, vidíme, že za 4 roky se imigrace 

obyvatel postupně snížila, zatímco HDP stále rostlo. 

Obrázek 3. Změna HDP statistických zón Bulharska 2007-2012 

 

Zdroj: REPUBLIC OF BULGARIA, National statistical institute, zpracování vlastní. 



Kulturní studia • 1/2015                                                    

 

 
28 

Je proto zapotřebí brát v potaz celý časový úsek, abychom mohli skutečně říci, zda se 

tyto dvě proměnné ovlivňují. Toto tvrzení ostatně potvrzuje i výpočet regresní analýzy pro 

závislost vývoje HDP na vývoji imigrace obyvatel. Pro výpočet je použita tabulka, obsahující 

údaje za všechny roky v letech 2007–2012. Výpočet prokázal, že mezi proměnnými existuje 

středně silná přímá závislost vývoje HDP na vývoji imigrace obyvatel. 

Pro lepší ilustraci jak na sobě tyto dvě proměnné závisí, je tabulka změna HDP 

překreslena do mapy (Obrázek 1), přičemž jednotlivé číselné hodnoty jsou barevně rozlišeny. 

Naopak pro vývoj migrace do statistických zón je vytvořen graf, který ukazuje, na jakém 

místě v nejvyšším počtu imigrantů v rámci Bulharska se v letech 2007–2012 zóny 

pohybovaly. Z grafu (Obrázek 2) je patrné, že mezi lety 2007–2012 je nejoblíbenějším 

regionem pro imigraci Jihozápadní region, tedy např. hlavní město Sofia a Sofijská oblast. Na 

druhém a třetím místě se střídají Jižní centrální region a Jihovýchodní region, které patří 

k regionům s vyšší zaměstnaností, jak je vidět i z mapy na obrázku č. 10. O čtvrté, páté a šesté 

místo se střídavě dělí Severovýchodní region, Severní centrální region, který od roku 2011 

zaznamenává pokles imigrantů, zejména v důsledku nejvyšší nezaměstnanosti (viz mapa na 

obrázku č. 3. a Severozápadní region). 

Obrázek 4. Pořadí statistických zón podle přistěhovalých mezi lety 2007–2012 v rámci Bulharska 

 

Zdroj: REPUBLIC OF BULGARIA, National statistical institute, zpracování vlastní 

Současné Bulharsko 

Současná Bulharská republika se rozkládá na 110 993 km² a je rozdělena do 28 oblastí 

a 264 obcí. Těchto 28 oblastí řídí oblastní administrace. Jejich vedoucí („oblasten upravitel“) 
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jmenuje do funkcí vláda, nejsou tudíž voleni přímo. Orgánem místní samosprávy v obcích je 

obecní rada („obštinski savet“) a její členové jsou voleni na čtyři roky. Výkonnou moc v obci 

zajišťuje starosta („kmet“), jenž je také volen na čtyři roky27. Oproti České republice spočívá 

hlavní rozdíl v tom, kdo dané zástupce volí. V Čechách si takovéto zástupce volíme sami, 

zatímco zde jsou určeni státem, což je bujnou půdou pro korupci a klientelismus. 

Nejvyšší podíl mezi národnostními skupinami v Bulharsku mají Bulhaři – 85,1 %, dále 

jsou to Turci (9,1 %), Romové (4,2 %), Arméni, Židé, Vlachové, Řekové a Rusové 2 %. 

Náboženské složení Bulharska je následující: pravoslavní 75,9 %, muslimové 9,4 %, 

protestanti 1,1 %, katolíci 0,8 %. V této části samozřejmě chybí ještě další etnikum 

v Bulharsku, a sice Pomáci. Pří sčítání lidu není uváděna kolonka Pomák, a tak se většina píše 

do kolonky Bulhar a do kolonky náboženství uvedou muslim. Pokud bychom předpokládali, 

že oba údaje jsou nepovinné (jako například v České republice), je pravděpodobné, že 

zaškrtnou pouze kolonku muslim. 

Bulharsko si drží velmi dobrou pozici v oblasti energetiky a je poměrně soběstačné. 

Má totiž dvě vlastní jaderné elektrárny. První se nachází v Kozloduji v regionu Vraca, která 

prošla rozsáhlou modernizací. Druhá elektrárna je v Belene v regionu Pleven. Jejich produkcí 

se podílí z 50 % na celkové produkci elektrické energie. Další je tepelná elektrárna na bázi 

lignitu v regionu Stará Zagora, která se podílí z 30 % na celkové produkci28. 

Obrázek 3. Průměrná nezaměstnanost mezi lety 2007 a 2012 v Bulharsku 

 

Zdroj: REPUBLIC OF BULGARIA, National statistical institute, zpracování vlastní. 

                                                 
27 Ministerstvo zahraničních věcí 
28 REPUBLIC OF BULGARIA, National statistical institute. 
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Jak vyplývá z obrázku č. 3, oblasti s jadernými elektrárnami patří mezi ty s nejnižší 

nezaměstnaností v Bulharsku.  

Zemědělské půdy je v Bulharsku 50 %, přičemž podíl orné půdy se pohybuje na 30 % 

– nejvyšší podíl v osevním postupu tvoří pšenice 25 % (3,5 – 4 mil. tun), kukuřice 8 % (1 mil. 

tun), slunečnice 7 %, vinná réva 2,5 %. V současné době růst produkce zaznamenává pouze 

pěstování slunečnice29, což je i na první pohled při projíždění kopcovitou žlutě se skvoucí 

krajinou patrné. Každý dotazovaný respondent tvrdil, že Bulharsko je hlavně zemědělskou 

zemí s dlouholetou tradicí, tudíž v zemědělství spočívá jeho hlavní výhoda. 

Centra intenzivně zemědělsky využívané nížiny (s pěstováním ovoce, zeleniny a 

tabáku) s velkými plochami skleníků nalezneme v Plovdivu a Staré Zagore30. Důležité je také 

nevynechat pěstování růží v Kazanlaku v regionu Stara Zagora, ze kterých se poté vyrábí 

vyhlášený růžový olej, růžová voda či růžový parfém, který se: již po několik desetiletí 

prodává v originální dřevěné dózičce, zdobené typickými národními motivy, jak 

poznamenávali někteří respondenti. 

Burgas je typickým dovozním přístavem s rafinerií ropy. Dopravně i službami 

zajišťuje rekreační funkce jižní části bulharského černomořského pobřeží. Též nelze vynechat 

přístav Varna se strojírenským a chemickým průmyslem. Celé toto pobřeží velice získalo 

investicí do rekreačních objektů a zařízení služeb, intenzivně budovaných v letech 1970 až 

198531. 

V současné době kromě nově vybudovaných hotelových resortů vidíme i řadu staveb 

vybudovaných v 80. letech, na nichž se již značně podepsal zub času a zřejmě nikdo 

nezamýšlí budovy rekonstruovat. To je hlavně způsobeno nízkým kapitálem majitelů 

takovýchto zařízení, kterým ubírají klientelu nově postavené resorty, často ve vlastnictví 

velkých zahraničních firem. 

Oproti tomu Sofia leží na transevropském dopravním tahu. Sofijská kotlina je 

nejvýznamnější aglomerací země (viz. Obr. 11 a 12), jež má ve svém okolí krásné hory a 

málo narušené zázemí. I přes to však soustřeďuje až 25 % průmyslové výroby. Sever je tvořen 

Podunajskou nížinou a severním podhůřím Staré planiny. Zemědělství je zde zaměřeno 

především na obilnářství a chov ovcí32. 

Všechny výše zmíněné údaje nabádají k pohlížení na Bulharsko jako na zemi, která je 

bohatá na zemědělské plodiny, je poměrně soběstačná ve výrobě elektřiny, má jisté zásoby 

                                                 
29 BIČÍK, I. a kol. Regionální zeměpis světadílů. 
30 tamtéž 
31 tamtéž 
32 tamtéž 
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nerostných surovin a rozvinutý cestovní ruch. Má tedy potenciál být prosperující bohatou 

zemí, ve které se jejím obyvatelům dobře žije. 

Pravdou ale je, že obyvatel v Bulharsku stále více ubývá a nezaměstnanost 

v jednotlivých krajích se mezi lety 2007 až 2012 strmě zvýšila. Toto tvrzení deklarují 

následující tabulky. 

Tabulka 3. Počet obyvatel Bulharska mezi lety 2007 a 2012 

Oblast počet obyvatel 2007 počet obyvatel 2012 změna absolutní změna [%] 

Blagoevgrad 329 309 320 160 -9 149  -2,78 

Burgas  420 095 414 154 -5 941  -1,41 

Dobrič 203 138 186 445 -16 693  -8,22 

Gabrovo 133 218 119 971 -13 247  -9,94 

Haskovo 261 726 241 676 -20 050  -7,66 

Kardžali 156 652 151 340 -5 312  -3,39 

Kjustendil 149 187 132 813 -16 374  -10,98 

Loveč 155 468 137 718 -17 750  -11,42 

Montana 161 161 143 662 -17 499  -10,86 

Pazardźik 294 086 271 721 -22 365  -7,60 

Pernik 138 773 130 240 -8 533  -6,15 

Pleven 297 928 262 969 -34 959  -11,73 

Plovdiv 705 121 678 860 -26 261  -3,72 

Razgrad 136 062 122 166 -13 896  -10,21 

Ruse 253 008 231 580 -21 428  -8,47 

Šumen 196 559 178 814 -17 745  -9,03 

Silistra 130 898 117 214 -13 684  -10,45 

Sliven 207 786 195 345 -12 441  -5,99 

Smoljan 128 200 118 751 -9 449  -7,37 

Sofia 1 240 788 1 302 316 61 528  4,96 

Sofijskaja oblast 256 511 243 254 -13 257  -5,17 

Stara Zagora 355 626 329 832 -25 794  -7,25 

Targovište 132 771 118 786 -13 985  -10,53 

Varna 459 613 473 415 13 802  3,00 

Veliko Tarnovo 278 764 253 580 -25 184  -9,03 

Vidin 112 604 97 546 -15 058  -13,37 

Vraca 202 711 181 574 -21 137  -10,43 

Jambol 142 475 128 650 -13 825  -9,70 

Zdroj: REPUBLIC OF BULGARIA, National statistical institute, zpracování vlastní. 

Z tabulky č. 3 vyplývá, že se počet obyvatel snížil ve všech krajích, mimo hlavního 

města a Varny, která má zisky jak z cestovního ruchu, tak ze strojírenství a chemického 

průmyslu. V tabulce č. 4 je patrné, že nezaměstnanost vzrostla téměř ve všech krajích 
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Bulharska, mimo Razgrad, Ruse a Vracu. To ovšem nemusí svědčit o rapidním zhoršení stavu 

v Bulharsku, protože ve většině zemí Evropské unie byl také v tomto období zaznamenán růst 

nezaměstnanosti. Pro lepší vypovídající hodnotu byla vytvořena kolonka s průměrnou 

nezaměstnaností za roky 2007–2012, aby bylo možné porovnat, zda se regiony v roce 2012 

stále pohybovaly kolem svého průměru, či zde byl zaznamenán rapidní nárůst, jako je tomu 

např. ve Smoljanu či Pazardžiku.  

Tabulka 4: Nezaměstnanost v Bulharsku mezi lety 2007–2012 

Oblast Nezaměstnanost 2007 [%] Nezaměstnanost 2012 [%] Průměrná nezam. 07 -12 [%]
Blagoevgrad 2,3 10,4 6,4
Burgas  4,1 11,5 7,8
Dobrič 13,4 15,4 14,4
Gabrovo 1,2 9,6 5,4
Haskovo 9,2 14,9 12,1
Kardžali 2,3 9,0 5,7
Kjustendil 4,7 14,2 9,5
Loveč 7,6 13,4 10,5
Montana 10,9 14,9 12,9
Pazardźik 5,4 18,3 11,9
Pernik 8,5 9,9 9,2
Pleven 6,2 10,3 8,3
Plovdiv 3,1 11,2 7,2
Razgrad 23,5 21,4 22,5
Ruse 23,5 21,4 22,5
Šumen 17,1 26,6 21,9
Silistra 15,2 16,0 15,6
Sliven 12,2 19,4 15,8
Smoljan 13,9 21,9 17,9
Sofia 3,6 7,3 5,5
Sofijskaja oblast 5,4 6,4 5,9
Stara Zagora 5,7 7,1 6,4
Targovište 12,1 15,6 13,9
Varna 6,8 16,4 11,6
Veliko Tarnovo 6,5 13,8 10,2
Vidin 13,4 17,4 15,4
Vraca 10,0 9,4 9,7
Jambol 7,2 14,9 11,1

Zdroj: REPUBLIC OF BULGARIA, National statistical institute, zpracování vlastní. 

Porovnáme-li mapy na Obr. 3 a 4., vidíme, že Razgrad se pohybuje jak ve vysokých 

hodnotách úbytku obyvatel, tak ve vysokých hodnotách nezaměstnanosti. Rovněž je vidět, že 

Sofia i Varna jako jediné regiony Bulharska zaznamenaly příliv obyvatel, ale zároveň vzrostla 

i nezaměstnanost. V případě přílivu obyvatel (a stejného stavu nabídky pracovních míst) 

připadá na jedno pracovní místo více obyvatel než v letech předcházejících, tudíž 

nezaměstnanost narůstá i v těchto oblastech. V současné době odchází spousta Bulharů 

v produktivním věku za prací do Evropy a v budoucnu je nejspíš budou následovat další i 

z těchto oblastí. 

To se shoduje i s výpovědí respondentky z Plovdivu: „Chudý se mi zdál vždy sever 

Bulharska, okolí měst Vidin, Vraca, Ruse a Silistry. Vyjmenovala jsem tato města, protože tam 
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jsme měli všude příbuzné a známé. Stejně tak jako Pleven. Máme přátele, kteří přestože se 

snažili, přestěhovali se s částí rodiny z Plevenu do Prahy, protože tam se nemohli uživit. 

Razantní rozdíl byl znát vždy mezi městem a vesnicí. Dnes je vše smutnější. Nejen na 

vesnicích, ale i ve městech je znát zub času a absence údržby nemovitostí a celku. Silnice v 

hrozném stavu, domů a nemovitostí zchátralých a opuštěných přibývá. Je znát, že lidé nemají 

peníze. Naopak v přímořských městech a oblastech byla životní úroveň vždy vyšší. Jistě se o to 

zasloužil cestovní ruch a turisti. I tam už to ale není to, co bývalo. Před dvěma lety jsem 

navštívila svou milovanou Varnu a byla jsem v šoku. Varna se z krásného čistého města 

změnila na ušmudlanou a špinavou.“ 

Obrázek 4. Změna počtu obyvatel mezi lety 2007 a 2012 v Bulharsku 

 

Zdroj: REPUBLIC OF BULGARIA, National statistical institute, zpracování vlastní. 

Turci a Pomáci 

Osmané vládli nejen v Bulharsku, ale na celém Balkáně dlouhých 500 let, takže se zde 

rozšířila jejich tak odlišná kultura i náboženství33. Města, ve kterých sídlili osmanští 

místodržitelé, byla již dříve centry některých tehdejších menších království, a tak není divu, 

že docházelo k jejich ekonomickému i kulturnímu rozvoji. Většina z nich v současnosti plní 

funkci „krajských“ měst.  

Osmanská správa fungovala především ve druhé polovině 17. století. Osmané převzali 

v základních rysech byzantsko-slovanský systém správy, který zde již řadu staletí fungoval. 

Jenom jeho čelní představitelé byli nahrazeni islámskými hodnostáři. Křesťané v Bulharsku 
                                                 
33 WEITHMANN, W. M. Balkán: 2000 let mezi Východem a Západem. 
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nebyli nuceni konvertovat, ale z praktických důvodů tak činili. Jako muslimové nemuseli 

platit tak vysoké daně, patřili mezi váženější občany, jejichž prosby byly spíše vyslyšeny a 

jejich děti (myšleno chlapci) směli navštěvovat osmanské vojenské (janičárské) školy, což 

byla určitá prestiž té doby34. Takto nastolený řád jen napomáhal zahojit rozervané i sdírané 

Bulharsko a z ekonomického hlediska ho znovu posílit. V současnosti je největší koncentrace 

Turků v Kardžali 62 % a Razgradu 47 %35.  

Během výše zmíněné osmanské nadvlády docházelo k vědomé islamizaci. Obyvatelé, 

kteří konvertovali na islám, se nazývali „noví Turci”. Takovýmto Bulharům se říká Pomáci a 

dodnes jsou bulharskou početnou etnickou menšinou. Nelze je ale zaměnit s etnickými Turky, 

kteří tvoří 9,6 % obyvatel z celkového počtu. Mnozí obyvatelé však konvertovali jen naoko a 

doma potají ctili nadále křesťanskou víru36. 

Vzdělávání. Nyní v Bulharsku existují pouze nepovinné nedělní školy vyučující náboženství. 

V Ruse, Šumenu a Momčiligradu však existují muslimské státní školy částečně sponzorované 

zahraniční islámskou nadací. Tyto školy byly zřízené tureckou menšinou. Prarodiče současné 

generace Pomáků takové školy často navštěvovali37. V bulharských statistikách existují 

záznamy o tom, že ve školním roce 1907–1908 bylo v Bulharsku 23 pomáckých základních 

škol s 31 učiteli a 1206 studenty. Během školního roku 1909–1910 zůstal stejný počet učitelů, 

s poklesem počtu dětí na 859 a počtem škol na 15 institucí. Později byly školy rušeny a 

studenti přemístěni do klasických bulharských škol38. 

Identita. Pojmy jako národnost a muslim se pro respondenty ztotožňují v jediném pojmu – 

Pomák. Pro Pomáky je islám všeobjímající pojem, zahrnující vyznání, kulturu, tradice a také 

národnost39. Podle „nepomácké“ části respondentů, lze Pomáky charakterizovat slovy 

jednoho z nich: „Pomáci jsou bulharofonní muslimové. Mluví sice bulharsky, ale odmítají se 

kvůli svému náboženskému přesvědčení národnostně identifikovat.” Nicméně i přes to všichni 

dotazovaní Pomáci cítí pevné pouto k Bulharsku, kde vyrostli a kde doufají, že jednou budou 

vyrůstat i jejich děti tak, jak tomu bylo již po generace.  

K podobnému závěru dospěl Yordan Ivanof ve svém výzkumu z roku 1915. Vyplynulo 

z něj, že pro Pomáky je jejich náboženská příslušnost mnohem důležitější, než příslušnost 

státní. Právě proto říkají, že jsou Pomáci, spíše než Bulhaři, či Turci. Pomák je pro ně člověk, 

                                                 
34 WEITHMANN, W. M., Balkán: 2000 let mezi Východem a Západem. 
35 REPUBLIC OF BULGARIA, National statistical institute. 
36 tamtéž 
37 GRULICHOVÁ, H. Pomácká etnická minorita na Balkáně. 
38 TURAN, Ö. Pomaks: Their past and present. 
39 GRULICHOVÁ, H. Pomácká etnická minorita na Balkáně. 
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jenž je v první řadě muslim, a teprve potom je člověk, žijící zejména na území určitého státu, 

ačkoliv třeba jejich rodiny na území těchto států žijí už od prvního osídlení Balkánu.40 

Při výzkumu se ale autorka studie stále častěji potkávala s opačným názorem, kdy se 

respondenti identifikují raději jako Bulhaři muslimského vyznání, než jako Pomáci. Mnozí 

z nich toto označení chápou jako hanlivé a neradi ho tak ve spojitosti se svoji osobou 

používají. Jeden z respondentů dokonce říkal, že své děti nenutí striktně dodržovat 

muslimskou víru, neboť ani on sám ji již tak striktně nedodržuje a že když budou chtít jeho 

děti v dospělosti konvertovat k jinému náboženství, nebude jim bránit. 

Dnes žijí Pomáci nejčastěji na venkově a živí se zemědělstvím. Obecně lze říci, že na 

západě Rodop se živí pěstováním tabáku, na východě nejčastěji chováním skotu. Co se 

přesného počtu Pomáků v Bulharsku týká, zde můžeme číslo pouze odhadovat. Nejčastěji se 

uvádí, že v Bulharsku žije 160 tisíc až 240 tisíc Pomáků. Statistiky se zde, v případě tohoto 

etnika, musí brát s jistou rezervou. Pohled každé osoby na určení své identity je totiž velice 

subjektivní41. 

Jazyk. Ve 40. letech 20. století se strhla vlna asimilační politiky, což byl další zásah do života 

Pomáků i Turků na území Bulharska. V roce 1942 byl schválen zákon přikazující všem 

muslimům změnit svá jména na bulharská. V této době bylo kolem 60 000 muslimských jmen 

změněno. V letech 1942 až 1944 bylo přes 2000 tureckých a pomáckých názvů vesnic 

přejmenováno na názvy bulharské. Ve většině případů se jednalo pouze o překlad názvů 

tureckých do bulharštiny42. 

Naopak v roce 1947, kdy již byli u moci komunisté, byla muslimům jejich jména 

vrácena. Existují i záznamy o tom, že obyvatelé z několika pomáckých vesnic z rodopského 

regionu a z okolí Mouseva se byli v rámci asimilační politiky nuceni přestěhovat na sever 

Bulharska. V roce 1956 si Bulharská komunistická strana vytyčila jako hlavní cíl vytvořit 

jednotnou socialistickou bulharskou společnost. V rámci toho se snažila co nejvíce omezit 

muslimské menšiny, jejich náboženský život i zvyky, a proto opět došlo ke změnám 

muslimských jmen na bulharská. 

Od konce 2. světové války do roku 1956 klesl počet hodjasů (muslimských 

duchovních) v tureckých a pomáckých vesnicích na 2 715, z toho 2 393 mělo na starost 

tureckou menšinu a 322 mělo na starost pomáckou menšinu. Už v roce 1961 se ale tento počet 

                                                 
40 TURAN, Ö. Pomaks: Their past and present. 
41 JANDA, R. Islám: náboženství, historie a budoucnost. 
42 GRULICHOVÁ, H. Pomácká etnická minorita na Balkáně. 
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pětinásobně snížil a na jednoho hodjase připadalo 1 459 věřících, což zapříčinilo počátky 

úpadku pomácké kultury43. 

Během období komunistického vůdce Todora Živkova, kdy byli muslimové a Pomáci 

násilným způsobem nuceni opouštět muslimskou víru, vydávali Pomáci i Turci mimořádné 

úsilí na to, aby mezi sebou mluvili pouze turecky a vytěsnili všechny bulharské výrazy, které 

v turečtině používali. Byly tendence opouštět bulharštinu, ačkoli pro Pomáky byla bulharština 

mateřským jazykem44. 

Pomáci údajně mluví vlastním jazykem, který má základ z tureckého jazyka a je 

kombinován se slovanským nářečím, podobným bulharštině. Má ale také nesčetně mnoho 

dialektů, které se podobají tomu jazyku, který v oblasti převládá. Výzkumníci si v některých 

případech ani nejsou jisti, zda se jedná opravdu o pomácký jazyk, či pouze o jeden z dialektů 

makedonštiny45. Respondenti tvrdili, že žádný pomácký jazyk není. Hovoří bulharsky, a 

občas mají pro některé výrazy ekvivalent v turečtině, který se do jejich slovníku dostal za 

nadvlády Osmanské říše, a po tolika letech v jejich slovníku zdomácněl. Ačkoliv je Korán pro 

Pomáky nejdůležitější knihou, Koránu nerozumí. Úryvky z něj se Pomáci učí v dětství 

nazpaměť46. 

Pomáci se nejčastěji živí zemědělstvím, mimo klasické plodiny, jako jsou brambory a 

kukuřice, pěstují i tabák a kromě pěstování také sbírají houby nebo sezónní lesní plody. 

Pokud mají vypěstované přebytky, prodávají je na trhu, nebo svému nejbližšímu okolí. Nedá 

se však říct, že by tyto zisky nějak zásadně ovlivňovaly ekonomiku regionu, ve kterých žijí 

(převážně se jedná o Smoljan, Pazardźik, jihozápadní oblasti Bulharska a hlavně západní a 

střední část Rodopských hor).  

Závěr 

Výzkum prokázal, že mezi bulharskými regiony existuje hospodářská nerovnost. 

Největším hybatelem proměn regionu se ukázala touha po dobré práci jakožto zdroji obživy 

nejen pro jednotlivé obyvatele, ale pro celé rodiny, bez ohledu na etnickou či náboženskou 

příslušnost. Některé regiony jsou na tuto poptávku schopny z geografických i ekonomických 

důvodů reagovat lépe a ty, které toho schopny nejsou, zaznamenávají stále vyšší odliv 

obyvatel – takovýchto regionů v současné době přibývá stále více.  

                                                 
43 TURAN, Ö. Pomaks: Their past and present. 
44 HARMÁČKOVÁ, P., KVÁČOVÁ P., ŠANDEROVÁ, M., Bulharští Pomáci. 
45 Copans, J., Základy antropologie a etnologie. 
46 HARMÁČKOVÁ, P., KVÁČOVÁ P., ŠANDEROVÁ, M. Bulharští Pomáci. 
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Přílohy 

Příloha 1. Mešity v Bulharsku 

Mešita v Sofii 

  

Mešita v Sofii a mešita ve vesnici Solishti (Smoljan) 

  

Mešita ve vesnici Beli plast (Kardžali) a ve vesnici Kazleci (Kardžali) 
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Mešita ve vesnici Stremtsi (Kardžali) a ve vesnici Skarbine (Smoljan) 

  

Příloha 2. Pravoslavné církevní stavitelství 

Chrám Alexandra Něvského v Sofii, vchod do kostela (Sozopol) 

  

Kostel svatého Paraskeva (Nesebar) 
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Slováci ve Vojvodině 

Pavel Hanuš 

Abstract 

This study focuses on the settlement of Slovaks in republic of Serbia. Text is focused on 
northern part of Serbia, this area known as Vojvodina is main homeland of Slovak minority. 
The article introduces the history and other most important aspects of their culture. This 
aspects are mainly media, fellowships, food and folk music. Education, language and religion 
will be introduce in separate chapters because they have been very important on preservation 
of Slovak culture. The study also contains elementary information about geography and 
statistic of the minority. 

Keywords 
Republic of Serbia, Vojvodina, Lug, Slovaks, national minority, Evangelicals. 

Klíčová slova 
Srbsko, Vojvodina, Lug, Slováci, národnostní menšiny, evangelíci. 

Úvod 

Někteří Slováci se v průběhu 18. století rozhodli opustit svojí domovinu a vydat se 

hledat nový a lepší domov. Většina z nich se z jihu Slovenska a severu Maďarska vydala dále 

na jih do tehdejších Dolních Uher, kde jejich potomci pobývají dodnes.  

„Pátrajúc za skyvu chleba, za zaobstarávaním základných podmienok živobytia pre 

svoju rodinu, náš človek sa ocitol ďaleko od vlasti svojich predkov. Bol vystavený novým 

okolnostiam života. Nezdravá voda, záplavy, sucho, epidémie, požiare, zemetrasenia, vpády 

cudzích vojsk, rabovanie a bieda boli každodennou súčasťou života. Ťažké fyzické práce, 

často i hlad a veľká úmrtnosť dietok a obyvateľstva, boli každodennosťou našich 

prisťahovalcov.“47 

V Srbsku, ve Vojvodině, nalezneme velmi aktivní spolky pečující o tradiční 

slovenskou kulturu. Jedná se o celosvětově nejaktivnější a nejpočetnější skupinu Slováků 

žijících v zahraničí, o něco méně početné spolky jsou i v severním Chorvatsku48 kolem města 

Ilok. Nejméně aktivní a nejméně početná je skupina Slováků žijících v Černé Hoře. 

                                                 
47 BÁĎONSKÝ, Miroslav. Úloha l'udovej hudobnej a folkórnej tvorby pri zachovaní identity Slovákov vo 
Vojvodine. s. 27, Báčsky Petrovec, 2009. Diplomová práce. Univerzita v Novom Sade Pedagogická fakulta v 
Sombore. Vedoucí práce Dr. Milovan Miškov. 
48 Chorvatsko a Černá Hora jsou zpracovány na základě výzkumu v rámci projektu „Pestrá Evropa“, z osobních 
rozhovorů s autory výzkumu a ze společné cesty do zkoumané lokality.  
Zdrojové články: SATARYOVÁ, Kristýna, Linda KOLÁŘOVÁ a Jana BREJCHOVÁ. Slováci v Černé 
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Hlavním cílem této studie je zmapovat usídlení a současné aktivity Slováků na území 

dnešního Srbska. Pro tento časopis je studie připravena jako souhrn předchozích prací autora 

na toto téma. Jedná se především o monografii Po stopách Slováků ve východní Evropě49 a 

výstupů z projektu Pestrá Evropa.50 

Literární rešerše 

 Zásadním dílem je kniha „Slováci v Srbsku: z aspektu kultúry“51, která byla vydána 

v roce 2012. Tým Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov nás v ní postupně seznamuje s 

jednotlivými vesnicemi a městečky, kde Slováci v Srbsku sídlí, s historií, zvyky, 

architekturou a základními demografickými údaji. Kniha ovšem trpí i některými 

faktografickými nedostatky, a proto se připravuje druhé opravené vydání. 

Monografie jednotlivých vesnic nám poskytují komplexní a podrobný pohled na život 

v dané vesnici. Někdy jsou tyto podrobnosti až neuvěřitelné, například v monografii „Lug, 

dedinka v údolí“ se můžeme dočíst i celý soupis obyvatel a jejich adresy z roku, kdy kniha 

vyšla, co dříve hrávaly děti za lidové hry či o výletu místních obyvatel na Slovensko. V této 

knize je velmi pěkně popsána i historie příchodu Slováků na „Dolní zem“ s názornou 

ukázkou na přiložených mapách. Tuto monografii ovšem stejně jako ostatní trápí to, že do ní 

ve značné míře přispívali místní a díky tomu se situace může jevit lépe, než je skutečná 

realita. Mezi dalšími monografiemi lze zmínit „Padina: 1806–1996“52, „Padina 1806–

2006“53, „Kovačica: 1802–2002“54 a „Selenča: 1758 – 1998“55. Jelikož ovšem tyto 

monografie mají v zásadě stejný ráz, není potřeba zde rozebírat podrobnosti jednotlivých 

knih. Všechny nás shodně informují o historii a kulturní situaci těchto vesnic. V těchto 

knihách máme ovšem několik odlišností.  

                                                                                                                                                         
Hoře. Slováci v Černé Hoře [online]. 2013 [cit. 2014-11-10]. Dostupné 
z:http://www.hks.re/wiki1/doku.php?id=montenegro#fn__2 
SATARYOVÁ, Kristýna, Linda KOLÁŘOVÁ a Jana BREJCHOVÁ. Slováci v Chorvatsku. [online]. 2013 [cit. 
2014-11-24]. Dostupné z:http://www.hks.re/wiki1/doku.php?id=slovaci_v_cerne_hore 
49 KOKAISL, Petr. Po stopách Slováků ve východní Evropě: Polsko, Ukrajina, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, 
Chorvatsko a Černá Hora. Praha: Nostalgie, 2014, 325 s. Pestrá Evropa. ISBN 978-80-905365-9-3. 
50 Pavel HANUŠ, Eva BOSÁKOVÁ a Krystýna SATARYOVÁ. Pestrá Evropa [online]. 2011 [cit. 2012-06-03]. 
Dostupné z: http://krajane.czu.cz/wiki-pkokaisl/doku.php?id=slovaci_v_srbsku 
51 MILINA SKLABINSKÁ, Katarína Mosnáková. Slováci v Srbsku: z aspektu kultúry. Nový Sad: Ústav pre 
kultúru vojvodinských Slovákov, 2012. ISBN 86-879-4706-2. 
52 Miestny odbor Matice slovenskej v Padine. Padina 1806–1996. Nový Sad: Biroelectronic, 1996. ISBN 86-
901823-1-4. 
53 Padina 1806–2006: zborník prác II. Padina: Miestne spoločenstvo a Miestny odbor Matice slovenskej v 
Padine, 2010. ISBN 978-86-901823-3-6. 
54 Miestne spoločenstvo Kovačica. Kovačica 1802–2002: Zborník prác pri dvestoročnici mesta. Báčsky 
Petrovec: AST Kultúra, 2002. ISBN 86-903911-0-X. 
55 GAŠPAROVSKÝ, Jozef. Selenča: 1758-1998. Báčsky petrovec (Republika Srbsko): Slovan-Progres, 1998. 
ISBN 86-7103-134-9. 
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Ve sborníku „Selenča: 1758 – 1998“ se autoři rozepisují především o zvláštnosti toho, 

že tato vesnice je rozdělena na dvě poloviny mezi katolíky a evangelíky. Můžeme se zde tedy 

dočíst mnoho zajímavostí o rozdílech mezi zvyky těchto rozdílných směrů křesťanství. Jistě 

není bez zajímavosti ani rozbor jmen. Na tomto rozboru autoři jasně ukazují rodovou 

strukturu, a také po dlouhá léta neporušitelné rozdělení vesnice. Sborník „Kovačica: 1802–

2002“ je naproti tomu zajímavý především články o umění. Dočteme se zde, že Kovačica56 je 

centrem umění Vojvodinských Slováků. Především početně zastoupený je tu směr naivního 

umění. V pracích „Padina: 1806–1996“ a „Padina 1806–2006“ se naproti tomu setkáváme s 

popisem vojenské hranice. V neposlední řadě je potřeba zmínit podrobné a rozsáhlé 

informace o studních v Padině, které dříve byly společné pro celou vesnici. 

Dalším cenným zdrojem, jak poznat místní kulturu jsou časopisy, kterých zde vychází 

velké množství. Mezi ty, jež přináší nejzajímavější informace, patří zejména „Národnostný 

kalendár“57 a „Dolnozemský Slovák“58. V prvně zmíněném se můžeme dočíst, jaký byl právě 

uplynulý rok této menšiny, a tím získat představu o aktuálním dění. 

Historie příchodu Slováků na Dolní zem 

Evropa zmítaná válkami 17. a 18. století ovlivnila osudy mnoha lidí, mezi něž se 

bezesporu řadí i slovensky hovořící obyvatelé dnešního jižního Slovenska a severního 

Maďarska. Doba nebyla lidem z těchto končin příznivě nakloněna, turecká armáda59 se 

dostávala až na zmíněné území. Jejich nájezd je ohraničen rokem 1663, kdy se Turkům 

povedlo dobýt Nové Zámky. Posíleni vítězstvím pokračovali přes Hlohovec, Nitru a Levici až 

do údolí řeky Váh. I přes to, že se s Turky podařilo uzavřít mír, byly jeho podmínky pro 

Habsburskou monarchii nevýhodné. Leopold I.60 tuto smlouvu podepsal 10. října 1663. Tímto 

dokumentem Turkům zůstaly Nové Zámky, což jim pomohlo drancovat slovenské vesnice. 

V roce 1683, po porážce Turků u Vídně, to pro obyvatele Horního Uherska vypadalo, 

že se situace obrátí k lepšímu. To se nestalo ani přes to, že Turci byli o dva roky později 

nuceni stáhnout se z Nových Zámků a rok na to i z Budína.61 Dokonce ani když byla v roce 

                                                 
56 Obecněji celý Vojvodinský Banát 
57 Např: Národný kalendár obyčajný rok 2010. Báčský Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum, 2009, roč. 89. 
ISSN 0354-1029. 
58 Např: Dolnozemský Slovák. Báčky Petrovec: Slovenské vydavaťelské centrum v Báčskom Petrovci, 2012, 17 
(32), č. 3. ISSN 1454-5489. 
59 Nejednalo se ještě o armádu Turecka v dnešním slova smyslu, ale o jednotky Osmanské říše 
60 Původem Habsburk, v době podepsání císařem Svaté říše římské národa německého a českým a uherským 
králem 
61 Pravobřežní část dnešního města Budapešť, které vzniklo 1. Ledna 1873 spojením Budína, Starého Budína a 
Pešti 
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1718 turecká nadvláda Uherska definitivně ukončena, místním obyvatelům se neulevilo. Spíše 

naopak, neboť většina tehdejší uherské šlechty se nacházela na území dnešního Slovenska.62 

„Preč odtiaľto! Preč z toho prekliateho miesta, kde ťa zem nevládze uživiť, kde z teba 

zdierajú kožu, kde žijeme horšie ako dobytok, ako psy… Preč odtiaľto, kamkoľvek, len 

preč… Ďaleko, veľmi ďaleko, čo najďalej, hoci na koniec sveta…“63 Odchod Slováků byl 

tedy jedinou možnou obranou proti útlakům. Zrychlení odchodů evangelických Slováků 

pomohla i tehdejší velmi tvrdá rekatolizace.64 

Velmi často si Slováci jako svoji novou destinaci vybrali Dolnou zemi, někdejší jih 

Uherska65. Podle dnešních hranic připadá toto historické území pěti státům, a to konkrétně 

Chorvatsku, Rumunsku, Srbsku, Maďarsku a Bulharsku. Komplementárně k tomu se používá 

výraz „Horniaky“ či „Horná zem“, kterým se míní území dnešního Slovenska a severního 

Maďarska. Někdy se můžeme setkat i s označením „Stará vlast“.66 

Území dnešního Srbska, které se rozkládá ve vnitrozemí Balkánu, je poměrně jasně 

rozděleno na jižní hornatou část oproti výrazně rovinaté části na severu země. Abychom 

mohli pochopit Slováky v Srbsku, bohatě postačí, když se budeme zabývat pouze onou 

rovinatou částí. Tento severní, převážně zemědělský kraj, je znám pod jménem Vojvodina.67 

„Geograficky se dělí do tří částí: na severozápadě Báčka (západní severní a jižní), 

v západní části od severu až k jihu Banát (severní, střední, jížní) a na východě Sriem. 

Přirozenou hranici oddělující tato tři území tvoří tři významné vodní toky – Dunaj (oddělující 

Sriem od Báčky a Banátu), Tisa (odděluje Báčku a Banát) a Sáva (dělí na jihu Sriem od 

zbytku Srbska).“68 

V dobách, kdy ještě přes Dunaj nevedly mosty, tvořila tato řeka přírodní hranici mezi 

územím pod správou habsburského rodu69 a Osmanskou říší. Jelikož ale Vojvodina byla na 

samém okraji monarchie, nepodařilo se ji uchránit nájezdu Osmanských Turků. Vzhledem 

k této politické situaci byl tento kraj velmi řídce obydlen. Bylo zde proto mnoho volné půdy 

                                                 
62 Nespokojenost ukazuje např. vzpoura v Senici roku 1673. 
63 BORGUĽA, M. a ŠVIHRAN, L. Tu sa usadíme. Tatran Bratislava, 1979, s. 12–13. 
64 Zpracováno dle Slováci v Srbsku. [online] Hospodářská a kulturní studia (HKS). Dostupné z: 
<http://www.hks.re/wiki/slovaci_v_srbsku> a Dôvody sťahovania sa Slovákov na Dolnú zem. [online] © 2004 
exil.sk. Dostupné z: <http://www.exil.sk/?id=827&tree_id=99800>. 
65 Od roku 1804 hovoříme o Rakouském císařství. V roce 1867 se díky rakousko-uherskému vyrovnání tento 
státní útvar transformuje do Rakouska-Uherska. 
66 ČÁP, Peter. Slováci ve Vojvodině. Plzeň, 2005. Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta 
filozofická. Vedoucí práce Mgr. Filip Tesař, s. 8. 
67 Některé Slovenské vesnice se nachází na Jih od Vojvodiny, všechny ale jsou v rovinaté části Srbska. 
Nejjižnější (Boljevci, Ašanja) zasahují zhruba po úroveň Bělehradu. 
68 ČÁP, Peter. Slováci ve Vojvodině. Plzeň, 2005. Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta 
filozofická. Vedoucí práce Mgr. Filip Tesař, s. 4–5. 
69 V roce 1780 Habsburkové vymřeli po přeslici. Jejich místo zaujala Habsbursko-lotrinská dynastie. 
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k hospodaření. Tato půda patří díky vysokému podílu slunečních dní a podmínkám středního 

klimatického pásu k jedněm z nejúrodnějších v celé Evropě. 

 

Obrázek 1. Vesnice ve Vojvodině s převahou slovenského obyvatelstva (modré). 

Slováci v Srbsku. In: Pavel HANUŠ, Eva BOSÁKOVÁ a Kristýna SATARYOVÁ. Pestrá Evropa [online]. 
2011 [cit. 3. 6. 2012]. Dostupné z: http://krajane.czu.cz/wiki-pkokaisl/doku.php?id=slovaci_v_srbsku 

Když se Habsburkům podařilo v roce 1718 z těchto území vytlačit Turky, vznikly zde 

ideální podmínky pro osídlení ze severu území pod správou tohoto rodu. Jelikož bylo potřeba 

neustále zvyšovat zemědělskou produkci a hlavně hlídat hranici s Osmanskou říší, bylo 

stěhování poměrně dost podporováno. Nově příchozím byly poskytovány pozemky a materiál 

na stavbu výměnou za práci, kterou zde odvedou. I přes překážky stěhování se do neznámého, 

vypáleného kraje s minimem infrastruktury sem přichází mnoho národnostních skupin, které 

zde vytvářejí vlastní osady. Usazování jednotlivých národů ve vlastních vesnicích a městech 

se udrželo do dneška.  

„Pátrajúc za skyvu chleba, za zaobstarávaním základných podmienok živobytia pre 

svoju rodinu, náš človek sa ocitol ďaleko od vlasti svojich predkov. Bol vystavený novým 
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okolnostiam života. Nezdravá voda, záplavy, sucho, epidémie, požiare, zemetrasenia, vpády 

cudzích vojsk, rabovanie a bieda boli každodennou súčasťou života. Ťažké fyzické práce, 

často i hlad a veľká úmrtnosť dietok a obyvateľstva, boli každodennosťou našich 

prisťahovalcov.“70 

Osídlení zde vypadá úplně jinak než u nás, či na Slovensku. Vytvářely se zde větší 

obce, v řádech stovek až tisíců obyvatel, které však od sebe byly poměrně vzdálené. Díky 

tomu, že v době, kdy byl tento kraj znovu osidlován, byla zde plánovitě budována kompletně 

nová infrastruktura, setkáváme se zde s převážně pravoúhlým systémem. Jelikož dříve nebyl 

přesun krajinou tak rychlý a jsou zde poměrně velké vzdálenosti, uprostřed polí vznikla 

jednotlivá stavení, ve kterých pracovníci přebývali přes léto, aby nemuseli každý den chodit 

mnoho kilometrů domů. Tyto stavení místní nazývají sálašemi.71 

Geografické rozmístění obyvatelstva, společně s jeho velkou pestrostí v jednom kraji 

jistě nemalou měrou přispělo k tomu, že se zde slovenská kultura udržela na tak vysoké 

úrovni. Místní se neustále museli snažit, aby si udrželi svojí identitu. Zároveň ale nebylo 

jejich společenství rozdrobováno příslušníky jiných etnických menšin. Právě díky tomu, že se 

zde vytvořily samostatné slovenské dědiny, kde dřív žili výhradně Slováci. I dnes můžeme 

říct, že je zde poměrně velké množství slovenských obcí72. 

Lug, který se nachází na pravém břehu Dunaje, má oproti jiným vesnicím svá 

geografická specifika. Mezi nejvýraznější z nich patří to, že se nachází v kopcovité krajině a 

je obklopen lesy. Díky tomu je svým charakterem více podobný dědinám na Slovensku. 

Společně s jeho izolovaností od okolí tvoří tyto faktory jeho jedinečnou atmosféru v rámci 

celé minority. Ve většině ostatních vesnic najdeme podobnou strukturu – pravoúhlé ulice 

s centrálním náměstím. Rozdíl oproti vesnici, jak ji známe z Čech je, že tyto jsou výrazně 

větší. 

Cestu slovensky hovořících obyvatel do Dolné země lze rozdělit do dvou etap. První 

z nich je přesun obyvatelstva do jižních částí Novohradské stolice73 a do okolí Bekéše74. Tito 

lidé opustili své domovy především v Oravské, Spišské a Liptovské stolici, o něco později 

odešli ze stolic Trenčianské a Nitranské. Toto stěhování probíhá v době konce 17. a první 

                                                 
70 BÁĎONSKÝ, Miroslav. Úloha l'udovej hudobnej a folkórnej tvorby pri zachovaní identity Slovákov vo 
Vojvodine. s. 27, Báčsky Petrovec, 2009. Diplomová práce. Univerzita v Novom Sade Pedagogická fakulta v 
Sombore. Vedoucí práce Dr. Milovan Miškov. 
71 Sáláš s dlouhým „á“ je trochu jiná než Slovenská salaš, která je domečkem pro pastýře. V případě sálaší se 
jedná o samostatné stavení uprostřed velkých ploch polí. Přes léto obývali tyto sálaše, čímž ušetřili mnoho času 
důležitého pro sklizeň. 
72 Se silnou převahou slovenského obyvatelstva. Například Padina má 5575 obyvatel což je 96,79 % z celkového 
počtu. Údaje jsou z roku 2002. Mezi další patří: Báčky Petrovec, Kulpín, Hložany, Pivnica, Selenča, Novi sad, 
Kovačica, Stará Pazova, Lug, Jánošík, Kisáč, Bielo Blato, Hajdušica a další. 
73 Dnes je toto území součástí jižního Slovenska a severního Maďarska 
74 Zde je v současné době „centrum“ Slováků v Maďarsku. 
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třetině 18. stol. Zde se cesty Slováků rozcházejí na vícero světových stran. Největší část 

z nich pokračuje do Srbska a do Chorvatska. Bylo by chybou domnívat se, že se tehdy 

stěhovali pouze Slováci, přemisťovali se i Maďaři, Němci, Chorvati, Češi a další. Po několika 

letech usídlení na území dnešního Maďarska se mnohé rodiny rozhodly pro migraci dále na 

jih. Tím zahájili druhou etapu stěhování na Dolnú zem. 

 

Obrázek 2. Slovenské osídlení v Maďarsku 

Zdroj: Lug – dedinka v údolí. Prvých 105 Rokov 1902–2007. Stará Pazova: GKP SavPO, 2008. ISBN 978-86-
903775-4-1, s. 14. 

Po roce 1718, kdy Turci definitivně opustili Uhersko, se uvolnilo velké množství 

velmi úrodné, ale zpustošené země – Vojvodina – jejíž částí je i Báčka (pro slovenskou 

menšinu nejdůležitější75). Po roce 1745 začíná usazování Slováků v Báčce, Sriemu a Banátě, 

nejjižnějších částech Uherska. Podle soupisů z roku 1715 žilo v Báčce pouze 1202 srbských, 

35 maďarských a 30 německých rodin. Dohromady jejich počet byl 30 868 obyvatel. Půda 

přináležela královské komoře a oni ji vložili do rukou zeměpánům.76 

                                                 
75 Další části Vojvodiny jsou Banát a Sriem. 
76 Novohrad kolískou sťahovania Slovákov na Dolnú zem. [online]. KULPÍN, © 2013 [cit. 19. 2. 2013]. 
Dostupné z: <http://www.kulpin.net/aktuality/novohrad-koliskou-stahovania-slovakov-na-dolnu-zem.html>. 
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Obrázek 3. Osidlování Báčky.  

Zdroj: Lug – dedinka v údolí. Prvých 105 Rokov 1902–2007. Stará Pazova: GKP SavPO, 2008. ISBN 978-86-
903775-4-1, s. 25. 

S koncem první světové války se mohutné základy Rakouska-Uherska otřásaly 

v základech. Jen pár dní před podepsáním míru mezi státy na straně Dohody a Rakouskem-

Uherskem77 se osamostatnila velká část Uherska a další oblasti, ze kterých se zrodil nový 

státní útvar známý pod jménem Stát Slovinců, Chorvatů a Srbů (dále jen SHS).78 O téměř 

měsíc později (24. listopadu 1918) se oblasti Báčka a Banát, obývané Slováky79, připojily 

k Srbsku. Tak se stalo, že se všechny slovenské vesnice ve Vojvodině ocitly pod správou 

SHS.80 Život ve vojvodinských vesnicích byl po válce81 ve velmi zbídačeném stavu. Jelikož 

se ale přestal projevovat nacionální útlak, mohl společenský život opět začít ožívat. Zakládalo 

se velké množství spolků, knihoven a jiných institucí.82 

V průběhu II. světové války i na oblast Vojvodiny dopadla bída válečných let. Starší 

obyvatelé Lugu vzpomínali na to, jak jim Němci brali domácí zvířata i část úrody. Vyprávěli i 

                                                 
77 3. listopadu 1918, Villa Giusti 
78 V této době ovšem není součástí SHS oblast Banátu a Báčky. 
79 Část Banátu, který byl obydlen Slováky, se stal součástí Rumunska. 
80 The collapse of Austria-Hungary. In: Britannica: fact matter [online]. 2013 [cit. 2013-02-13]. Dostupné z: 
<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/648646/World-War-I/53168/The-collapse-of-Austria-Hungary>. 
81 Do roku 1939 bylo toto označení vžité pro 1. světovou válku. 
82 Padina 1806–1996. Nový Sad: Biroelectronic, 1996. ISBN 86-901823-1-4, s. 50. 
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o tom, jak pomáhali a ukrývali partyzány, které nechávali žít ve svých domech. Němci nutili 

obyvatele pracovat ve „švábských“83 vesnicích, zakázána byla také spousta činností, například 

zabijačky. Tyto zákazy ovšem uměli místní Slováci obejít.84„Kovačičania sa však vynašli a 

zabíjačky robili aj na povale.“85 

Po válce byli Němci z Vojvodiny odsunuti, jejich majetek byl znárodněn, nebo zůstal 

ležet ladem. Z pohledu místních přichází po druhé světové válce ta nejlepší léta. Všichni měli 

slušnou práci, nikdo neodcházel za hranice z ekonomických důvodů a menšiny nebyly 

utlačovány. Práva menšin, tedy i Slováků, byla posílena ústavou SFRJ (Socialistická 

federativní republika Jugoslávie) z roku 1974. Autonomní oblasti měly pravomoci republiky 

včetně vlastního zástupce.86 Na tuto dobu vzpomínal každý, s kým jsme se při terénních 

výzkumech bavili. Lidé vyprávěli, jak si mohli koupit cokoli, co chtěli, cestovali každý rok 

k moři, že by si nikdo nekoupil ojeté auto nebo a že v bývalém Československu jim přišly 

ceny neuvěřitelně nízké.  

V devadesátých letech ale na celý Balkán spadla katastrofa v podobě války a rozpadu 

Jugoslávie87. Když se k moci dostal Slobodan Milošević, který útočil na ústavu z roku 1974, 

jež zajišťovala práva menšin, nastaly krušné časy i pro Slováky. Mezinárodní blokáda a 

válečné hospodářství vyvolaly hyperinflaci. Slováci, ač se jich ani tato válka přímo nedotkla, 

se museli opět postarat sami o sebe. Peníze, které jeden den vydělali, byly druhý den už jen 

bezcennými kusy papíru. Místní vyprávějí, jak válku přežili díky tomu, že jako Slováci vždy 

drželi pospolu a vzájemně si pomáhali.  

Například Lužanům přinesla válka nejen ekonomické obtíže. Život se znesnadnil i 

z geopolitického hlediska. Vyhlášením Chorvatska 25. června 1991 vznikla hned vedle 

vesnice překážka v podobě státní hranice. Od té doby mají mnohem dále do úřadů, do jiných 

slovenských vesnic, v některých případech za hranicí zůstali i příbuzní. Zajímavostí může být, 

že dnes mají místní speciální pas na překračování srbsko-chorvatské hranice.  

Od ukončení bojů se Srbsko a s ním i slovenská menšina nikdy plně nevzpamatovala. 

Dnes je zde vysoká nezaměstnanost a nízké platy. To společně s tím, že Úrad pre Slovákov 

žijúcich v zahraničí poskytuje vysoká stipendia srbským Slovákům, kteří se rozhodnou 

studovat na Slovensku, je hlavní důvod, proč dnes většina mladých odchází za hranice. 

                                                 
83 německých 
84 Slováci v Srbsku. In: Pavel HANUŠ, Eva BOSÁKOVÁ a Kristýna SATARYOVÁ. Pestrá Evropa [online]. 
2011 [cit. 2012-10-29]. Dostupné z: http://krajane.czu.cz/wiki-pkokaisl/doku.php?id=slovaci_v_srbsku 
85 Kovačica 1802–2002: Zborník prác pri dvestoročnici mesta. Báčsky Petrovec: AST Kultúra, 2002. ISBN 86-
903911-0-X, s. 79. 
86 Slováci v Srbsku. In: Pavel HANUŠ, Eva BOSÁKOVÁ a Kristýna SATARYOVÁ. Pestrá Evropa [online]. 
2011 [cit. 2012-10-29]. Dostupné z: http://krajane.czu.cz/wiki-pkokaisl/doku.php?id=slovaci_v_srbsku 
87 Místní říkají, že to byla malá Amerika. 
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Jelikož je jejich rodnou řečí slovenština, nemají problém uchytit se na Slovensku. To jsou 

hlavní důvody, proč se většina z nich nevrátí do rodné Vojvodiny. „Ekonomická situace je to, 

co nás přinutilo se sem přestěhovat, ekonomika bude i to co nás odtud vystěhuje“88 

Počet Slováků v Srbsku 

V roce 2002 byl počet Slováků v Srbsku 59 021, z toho 56 637 ve Vojvodině. Nejvíce 

Slováků se nachází v Báčke 29 274 (51,68 %), Banátu 18 013 (31,8 %) a Sriemu 9 350 

(16,51 %). Ve srovnání s rokem 1991 došlo k úbytku Slováků v těchto oblastech o cca 12 %. 

Rozmístění a počty Slováků názorně ukazují následující tabulky a mapky. Údaje opět pochází 

z cenzu 2002.  

Nejvíce Slováků podle procentuálního zastoupení žije v:  

 v Padině 96,79 % 

 v Lugu 93,37 % 

 v Jánošíku 91,63 % 

 v Selenči 91,19 % 

 v Hložanoch 86,95 %  

Nejvíce Slováků podle absolutního počtu žije v:  

 v Starej Pazove 5 848 

 v Kovačici 5 697 

 v Padine 5 575 

 v Báčskom Petrovci 5 549 

 v Kysáči 4 505 

 

Tato čísla ale nebyla vždy stejná. Pokles počtu Slováků v posledních 20 letech je 

poznamenán především balkánskou válkou, která, ač se Slováků přímo nedotkla, ovlivnila 

jejich ekonomickou situaci. 

 „Ako národnosť sme čoraz starší. 90-te roky spôsobili, že mladí ľudia v produktívnom 

veku sa vysťahovali do zámoria a do Európy.“89 Ke stálému poklesu počtu Slováků v Srbsku 

přispívá především velmi malá šance najít si zde práci. To způsobuje vážný problém, protože 

odchází velká část mladé generace.  

 

                                                 
88 Ján Brna, ředitel základní školy v Báčky Petrovci, září 2012 
89 NAGY, Peter. Vymrú Slováci vo Vojvodine? [online] áno! magazín, 2011. [cit. 6. 12. 2014]. Dostupné z: 
<http://www.anomagazin.sk/vydanie/30/?page=3>. 
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Obrázek 45. Počty Slováků v Srbsku. 

Zpracováno podle: FILADELFI, S. Slovenská menšina v krajinách bývalého uhorska v období 1711–1918. 
[online] Dostupné z: http://www.klaudyan.cz/dwnl/2011201201/02_Filadelfi.pdf> a NAGY, Peter. Vymrú 
Slováci vo Vojvodine? [online] áno! magazín, 2011. [cit. 6. 12. 2014]. Dostupné z: 
<http://www.anomagazin.sk/vydanie/30/?page=3>. 

Slovenština 

Všichni Slováci v Srbsku se snaží udržet si svůj rodný jazyk, ač ho ve skutečnosti ne 

všichni používají. V tomto je situace v Srbsku velmi odlišná od zbývajících dvou zemí, zde 

Slováci běžně mezi sebou mluví slovensky. Není problém tento jazyk slyšet na ulicích i 

v rodinách. Všichni bez výjimky také hovoří jazykem většinového obyvatelstva.  

 „Materinská moje reč taká si mi milá, akoby ma moja mať menom oslovila. 

Materinská moja reč poklad môj v cudzine… Keď sme v cudzine, vtedy si najviac to svoje 

vážiť vieme.“90 Slovenština, kterou zde mluví prakticky úplně všichni srbští Slováci, je zde na 

velmi vysoké úrovni. V slovenských obcích dokonce dochází k situaci, kdy se srbská majorita 

stává menšinou. Pokud se například nějaká Srbka vdá za Slováka a žijí v jedné ze 

slovenských dědin, většinou se naučí slovenskému jazyku. To naštěstí nebývá takový 

problém, protože srbština i slovenský jazyk pochází ze stejné jazykové větve slovanských 

jazyků, která spadá pod rodinu indoevropských jazyků. Jsou si tedy do značné míry podobné. 

Pokud je ovšem problém v nějaké větě či slovíčku místním nedělá žádný problém plynule 

přejít do srbštiny. Z tohoto pohledu jsou plně bilingvní. 

Toho bylo a je možné dosáhnout pouze neustálou péčí a každodenním užíváním 

rodného jazyka. Ač se ale místní snaží sebevíc, některá slova mohou Slovákům ze Slovenska 

připadat zastaralá. Je to dáno tím, že slovenština srbských Slováků byla více než 200 let 

odříznuta od vývoje jazyka na Slovensku. Příbuznost srbského jazyka je také výrazným 
                                                 
90 Národný kalendár obyčajný rok 2010. Báčský Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum, 2009, roč. 89. ISSN 
0354-1029, s. 138. 
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faktorem. Místní někdy dokonce záměrně používají srbské výrazy. Sami nám vysvětlovali, že 

některé slovenské výrazy nemají tu správnou údernost, expresivitu.91 Díky podobnosti těchto 

jazyků se posunuly významy některých slov. V článku, který vysvětluje významy těchto 

posunutých slov, jsou autorem nazývány jako slova klamivá. Tyto rozdílné významy jsou 

vysvětlovány na názorných ukázkách:  

„Sloveso prať patrí k celkom bežným slovenským slovám. V podmienkach bilingvizmu 

aj toto slovo používame však aj ako treba, aj ako netreba. Slovenské sloveso prať sa používa v 

súvislosti s odstraňovaním špiny z nejakej tkaniny, napr. prať košele, prať sveter, prať 

záclony. Tak isto sa používajú aj slovesá oprať, vyprať, zaprať. Srbské slovesá prati, oprati 

majú však širšie použitie. Používajú sa nielen v súvislosti so špinavými textilnými predmetmi, 

ale aj omnoho širšie. Takto sa podľa srbčiny u nás už vyskytujú aj spojenia, ako sú napr. 

„prať obloky“, „oprať si zuby“, „oprať riad“, „oprať ovocie, zeleninu“, „odporúčať časté 

pranie rúk“, „prať auto“. V slovenčine uvedené spojenia sú na zasmiatie, pretože vo vzťahu 

na odstraňovanie nečistoty z uvedených a aj iných predmetov alebo i častí tela použitím vody 

a čistiacich prípravkov alebo mydla sa v slovenčine používajú slovesá umyť a umývať.“92 

Slovensky se tedy mluví v rodinách, na slavnostech, mezi přáteli, mezi spolky a 

samozřejmě i ve školách. Právě díky vyučování slovenštiny na školách se jazyk tak silně 

udržuje i u mladé generace, která tak přebírá štafetu při uchovávání národní identity Slováků 

v Srbsku, jejíž nedílnou část tvoří právě schopnost mluvit slovensky. 

Bylo zde zmíněno, že srbská slovenština se v určitých ohledech od té slovenské liší. Je 

ale nutno zmínit, že ani v rámci Srbska slovenština nemusí být vždy všude úplně stejná. 

Všimli jsme si toho ve vesnici Pivnice, kde na rozdíl od ostatních obcí mluví 

západoslovenským nářečím. Například „nerozprávajú“ ale „hovorí“ či místo „paradajek“93 

říkají „rajčiny“. S další jazykovou zajímavostí se můžeme setkat v Selenči, která je rozdělena 

na katolickou a evangelickou část.94 Podle příjmení místní dokážou rozpoznat jakého vyznání 

člověk je a většinou i v které části dědiny bydlí. Jazyk jako jeden z nejdůležitějších aspektů, 

na základě kterého se vymezuje většina etnických minorit, se zde udržel zejména proto, že 

zde vždy bylo Slovákům umožněno mít vlastní školy a kostely. Později si mohli založit i 

vlastní církev – slovenská evangelická církev augsburského vyznání v Srbsku. Díky nim se 

může slovenština předávat na vysoké úrovni. Také ale díky typu sídelní struktury, která již 

                                                 
91 Jako příklad může posloužit srbské zdravo! Tento pozdrav ve velké míře nahrazuje pozdravy slovenské. 
92 Národný kalendár 2011. Slovenské vydavateľské centrum Báčsky Petrovec. Zostavovateľ: Vladimír Valentík. 
ISSN 0354-1029, s. 328. 
93 Rajčata. 
94 Slováci v Srbsku. In: Pavel HANUŠ, Eva BOSÁKOVÁ a Kristýna SATARYOVÁ. Pestrá Evropa [online]. 
2011 [cit. 2012-06-03]. Dostupné z: http://krajane.czu.cz/wiki-pkokaisl/doku.php?id=slovaci_v_srbsku 
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byla popsána. Třetím velmi důležitým faktorem, je homogennost obyvatelstva. V městečkách 

a vesnicích, kde Slováci žijí, obvykle tvoří velmi silnou majoritu.95 Jsou zde proto jen malé 

tlaky na používání většinového jazyka. V neposlední řadě je potřeba zmínit politiku Srbského 

státu, potažmo autonomní oblasti Vojvodina. Tato politika je velmi příznivě nakloněna 

národnostním menšinám. Ve Vojvodině jsou důvody tohoto stavu zejména historické. Tato 

oblast je díky systematickému doosidlování v 18. stol. velmi národnostně pestrá. Díky tomu je 

zde možné pozorovat vysokou míru respektu mezi jednotlivými kulturami. 

Školství 

Možnost vzdělávat se v mateřském jazyce mají Slováci v každé vesnici nebo městu, 

kde mají výraznější zastoupení (např. Padina, Kulpín, Hložany, Báčská Palanka, Lug…). Buď 

je tam vyloženě slovenská škola, nebo se v srbské škole nachází slovenská třída, do které 

mohou chodit i děti jiných národností. Jedná se celkem o 3 122 dětí, nejvíce dětí chodí do ZŠ 

Maršala Tita v Padině (593 dětí), dále ZŠ Jana Čajaka v B. Petrovci (434), ZŠ Mladých 

pokolení v Kovačici (414).96 Slovenská gymnázia, kde veškerá výuka probíhá ve slovenštině, 

se nachází v Báčském Petrovci a v Kovačici97.  

„Gymnázium Jána Kolára v Báčském Petrovci je největším naším gymnáziem. Potom 

máme Gymnázium v Kovačici, ale to je už… není slovenské, mají jen některé předměty 

slovensky, zatímco v Petrovci je vyučování plně slovensky, všechny předměty. Ve Staré Pazově 

je také gymnázium. Některé další školy jsou zařízeny podle toho, kolik je žáků, myslím si, že i 

na gymnáziu v Šídě je také výuka slovenského jazyka.“98 

V rámci vysokoškolského vzdělání je možné studovat slovenštinu v hlavním městě 

Vojvodiny na oddělení slovakistiky FF Univerzity v Novém Sadu. „Máme i vysoké školy 

v tom smyslu, že v Novém Sadě je katedra slovenského jazyka a literatury na filozofické 

fakultě. V Bělehradě je také slovakistika a máme pedagogickou fakultu, na které studují 

budoucí učitelé slovenských škol.“99 

Většina mladých lidí ale odchází studovat do zahraničí, především na Slovensko. Z 30 

lidí zůstává v Srbsku pouze kolem 7.100 Jedním z důvodů je poskytování stipendií na 

univerzitách na Slovensku.101 Většina mladých pak zůstává na Slovensku i po dokončení 

                                                 
95 Není výjimkou, že jich je hodně přes 90 % 
96 Slováci v Srbsku. In: Pavel HANUŠ, Eva BOSÁKOVÁ a Kristýna SATARYOVÁ. Pestrá Evropa [online]. 
2011 [cit. 2012-06-03]. Dostupné z: http://krajane.czu.cz/wiki-pkokaisl/doku.php?id=slovaci_v_srbsku 
97 Existují zde jak třídy čistě slovenské tak srbské s některými předměty ve slovenštině. 
98 Rozhovory s představiteli Národnostní rady slovenskej národnostnej menšiny, léto 2010. 
99 Rozhovory s představiteli Národnostní rady slovenskej národnostnej menšiny, léto 2010. 
100 Zde se nejedná o statistické údaje, ale o čísla, která řeklo několik našich respondentů nezávisle na sobě. 
101 Slováci v Srbsku. In: Pavel HANUŠ, Eva BOSÁKOVÁ a Kristýna SATARYOVÁ. Pestrá Evropa [online]. 
2011 [cit. 2012-06-03]. Dostupné z: http://krajane.czu.cz/wiki-pkokaisl/doku.php?id=slovaci_v_srbsku 
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studií. Mezi starší generací je jednoznačně rozlišitelná skupina, která delší dobu studovala či 

pracovala na Slovensku102, a skupina, jež celý život trávila v Srbsku. U prvně jmenovaných je 

na poslech slyšet, že používají slovenštinu výrazně čistší. I ve slovní zásobě se ukazují jisté 

odlišnosti. Ti, kteří žili celý život v Srbsku, používají více výrazů ze srbštiny a slov vzniklých 

postupným prolínáním těchto dvou jazyků. U mladé generace se druhá skupina postupně 

vytrácí.  

Tato situace bude mít do budoucna ještě závažné důsledky. A to nejen z pohledu 

jazyka, ale i z pohledu celé menšiny. Bude velmi těžké překonat situaci, kdy velká část celé 

jedné generace odešla. Zejména díky tomu, že ti, co odchází, se obvykle řadí mezi lidi, kteří 

dosáhnou vyššího vzdělání. Dalším závažným problémem je nedostatek učitelů, kteří mohou 

vyučovat ve slovenském jazyce. Tento problém vzniká díky předpisům i díky tomu, že je 

málo absolventů pedagogických oborů. Od letošního roku platí v Srbsku zákon, že každý 

nově vystudovaný učitel musí odpracovat rok jako praxi zdarma.103 

Náboženství 

Církev dříve měla pro dolnozemské Slováky společně se školou zásadní význam pro 

uchování jazyka, tradic a kultury. Náboženství mezi Slováky najdeme hned několik. Všichni 

jsou sice křesťané, ale je zde několik směrů této víry. Oproti srbské pravoslavné většině u 

Slováků převládá evangelické104 vyznání, které vyznává kolem 80 % obyvatel. Druhou 

nejsilnější skupinu zde tvoří katolíci. Zejména v posledních letech se tu můžeme setkat i 

s dalšími směry, například následovníky církve baptistické, Kristovy duchovní církve, 

Kristovy církve bratov, Nazaretské a Nestoriánské církve. 

První slovenští evangelíci přišli na území Vojvodiny už kolem roku 1745 a právě 

u nich hrálo náboženství jednu z hlavních rolí. To, že sem přichází Slováci-evangelíci, není 

náhodou. V „Horniakach“105 byli evangelíci podle principu cuius regio, eius religio106 často 

pronásledováni. Situace na „Dolní zemi“ byla o něco klidnější, mnozí z nich proto odešli. I 

přes to, že si již tehdy ve své nové domovině zakládali vlastní kostely, byla jejich církev 

osamostatněna až v roce 1921 ve Staré Pazově107. Až do tohoto roku byla podřízena uherské 

církevní správě. V letech 1918-1921 se stala součástí Slovenské Evangelické církve na 

                                                 
102 Tito lidé se dříve vraceli do Jugoslávie, protože tam podle jejich vlastních slov byla lepší politická i 
ekonomická situace 
103 Z rozhovorů s učitelem Miroslavem Báďonským, Lug, září 2013 
104 Jedná se o slovenskou evangelickou církev augsburského vyznání v Srbsku. 
105 Viz kapitola „Dolná zem“ s. 6. 
106 V překladu Jehož země, jeho náboženství, Augšpurský náboženský mír 1555 
107 slovenská evangelická církev augsburského vyznání v Srbsku. 
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Slovensku.108 Z rozhovorů109 v Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny ovšem 

vyplývá, že se sem nestěhovali jen evangelíci, ale i katolíci. Ti se ale již asimilovali. 

„V té době… Teďka se to chybně interpretuje, že jen evangelíci se stěhovali a že to byl 

vlastně projev toho útlaku evangelíků, neboť nesměli… Říkám, bylo to ještě před tolerančním 

patentem. Takže nemohli stavět kostely a tak dále. Možná že tam byl i nějaký tento důvod 

přítomný při stěhování. Stěhovali se i katolíci, ale ti se stěhovalo do smíšených prostření, kde 

většinou obyvatelstvo bylo katolického vyznání. Byli to Maďaři nebo Chorvati a v důsledku 

toho se všichni asimilovali. Takže dnes víme, že v některých obcích původně žili slovenští 

obyvatelé. Vidíme to podle jmen na hřbitovech a v matrikách. Oni se ale už první, druhá 

generace asimilovali, Buď se přihlásili k maďarské národnostní menšině, nebo se přiklonili 

k chorvatské národnostní menšině.“ 

Ve Vojvodině žije 2,2 milionů obyvatel, z čehož je 8 % protestantů. Evangelická 

církev má kolem 50 000 členů, je rozdělena na senioráty Báčský, Banátský, Sriemský a od 

roku 2008 nově založený Německý seniorát. Rozsáhlá diecéze má 28 církevních a 13 

filiálních sborů. V současnosti má církev ve službě 27 farářů (z toho 6 farářek), v čele stojí 

biskup, Mgr. Samuel Vrbovský.110 

V roce 1946 byl odebrán církvi majetek. Některé církevní sbory vlastní 

obhospodařovanou půdu s maximální plochou 10 ha. Církev je financována z dobrovolných 

příspěvků a milodarů svých členů. I díky takto vybraným penězům se daří pravidelně vydávat 

měsíčník „Evanjelický hlásnik“, „Ročenku“ a „Evanjelický kalendár“ s počtem výtisků  17 

000. Každou neděli se také vysílá relace „Pohľady k výšinám“, kterou si můžete poslechnout 

v rádiu Nový Sad.111 

Z hlediska víry je jistě nejvíce zajímavá obec Selenča. Tato dědina je totiž téměř 

přesně napůl rozdělena na část katolickou a část evangelickou. Můžeme zde najít kostely 

a fary obou církví. Podle místních bylo dříve rozdělení poměrně striktní. Oba tábory vedle 

sebe žily v poklidu, ale i přes to občas docházelo k různým šarvátkám. Dodnes se zde 

můžeme setkat, že jen velmi málo katolíků bydlí v evangelické části a naopak. I se stavbou 

kalvárie se místní vypořádali svérázným způsobem. Jelikož by měla být na svahu kopce, které 

ovšem v této krajině vůbec nejsou, rozhodli se místní, že si navrší svůj malý kopeček. 

                                                 
108 ČÁP, Peter. Slováci ve Vojvodině. Plzeň, 2005. Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta 
filozofická. Vedoucí práce Mgr. Filip Tesař, s. 39. 
109 Tyto rozhovory proběhly v létě 2010 
110 Slováci v Srbsku. In: Pavel HANUŠ, Eva BOSÁKOVÁ a Kristýna SATARYOVÁ. Pestrá Evropa [online]. 
2011 [cit. 2012-06-03]. Dostupné z: http://krajane.czu.cz/wiki-pkokaisl/doku.php?id=slovaci_v_srbsku 
111 Slovenská evangelická a. v. církev v Srbsku [online]. [cit. 2013-01-22]. Dostupné z: 
http://www.ecavyu.com/indexp.html 
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Jednotlivá zastavení jsou sice na rovině, ale ke Kristovu kříži musíte vystoupat po několika 

schodech. 

 

Obrázek 6. Zbory Slovenské evanjelické a.v. církve v Srbsku, leták, archiv autora 

Spolkový život a kulturní akce 

Slováci v Srbsku se sdružují do mnoha různých spolků a organizací. Mezi těmito 

institucemi můžeme najít seskupení čistě profesní, politická či zájmová. Rozmanitost 

profesních spolků je patrná na centru vojvodinských Slováků, městu Bački Petrovec. Zde se 

nalézá velké množství různých uskupení, jakými jsou například: 

 

Sdružení řemeslníků. Vznik tohoto klubu je datován již roku 1842. Postupem času ale 

mnoho řemesel zanikalo a bylo nahrazováno jinými a současně se zvyšoval význam vzdělání. 

V Bačském Petrovci bohužel nebyla a není žádná odborná škola. Studenti proto jezdili do 

škol v okolí. Mnoho z nich pak začalo pracovat v místních firmách a později někteří založili i 

vlastní podniky. V současné době zde můžeme nalézt například zedníky, zámečníky, 

soustružníky, klempíře, holiče, řezníky, kadeřníky, krejčí, elektrikáře, obuvníky a mnoho 
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dalších. V roce 1992 toto sdružení slavilo již 150 výročí a v této době bylo v obci evidováno 

148 řemesel.112 

Farmářský klub. Klub mladých zemědělců byl založen v roce 1956. Skládal se z 51 členů, 

které tvořila převážně mládež z obce se zájmem o chov zvířat. Především to byl zájem o chov 

drůbeže. Tento klub se účastnil mnoha výstav a pořádal na toto téma mnoho vzdělávacích 

přednášek. Klub si po celá léta udržuje svoji tradici. Významně přispěl k vývoji a zlepšování 

života v Bačském Petrovci.113 

Druhou kategorií jsou politické organizace. Mimo lokálních politických uskupení, 

která působí v téměř každé dědině, je zde NRSNM (Národnostná rada slovenskej 

národnostnej menšiny). 

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. Tato instituce byla založena roku 

2003 na základě Zákona o ochraně práv a svobod národnostních menšin114 a je hlavní 

institucí, která zastupuje Slováky v rámci republiky Srbsko. Národnostní rada je dělena do 4 

výborů, které mají za úkol pokrýt všechny aspekty života Slováků. Tyto výbory jsou:  

 Výbor pre informovanie 

 Výbor pre vzdelávanie 

 Výbor pre kultúru 

 Výbor pre úradné používanie jazyka a písma115 

Vízia NRSNM: „Ako legálna, legitímna a zastupujúca inštitúcia slovenskej národnostnej 

menšiny v Srbsku a inštitúcia menšinovej samosprávy z oblasti kultúrnej autonómie zakladať 

sa pre udržateľnosť úrovne získaných práv a kolektívnych práv slovenskej národnostnej 

menšiny, účinnú účasť príslušníkov menšiny vo verejnej činnosti podstatnej pre zachovanie 

osobitostí a rozvoj a zveľaďovanie práv slovenskej národnostnej menšiny v oblastiach kultúry, 

informovania, vzdelávania a úradného používania jazyka a písma.“ 116 

 

Poslední a jednoznačně nejpočetnější skupina jsou zájmové spolky. Sem bychom 

zařadili všechna sdružení zabývající se především tradiční slovenskou kulturou (tanec, 
                                                 
112 SEDLÁKOVÁ, Zuzana. Slováci nebo Srbové? Historie a současnost slovenské enklávy v srbské Vojvodině. 
Praha, 31. 3. 2010. Bakalářská práce. ČZU. Vedoucí práce doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D. 
113 SEDLÁKOVÁ, Zuzana. Slováci nebo Srbové? Historie a současnost slovenské enklávy v srbské Vojvodině. 
Praha, 31. 3. 2010. Bakalářská práce. ČZU. Vedoucí práce doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D. 
114 Republika Srbsko. ZÁKON O NÁRODNOSTNÝCH RADÁCH NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN. In: 
Službeni glasnik Republike Srbije. 2003. Dostupné z: 
<http://www.slovackizavod.org.rs/sites/slovackizavod.org.rs/files/Zakononarodnostnychradachnarodnostnychme
nsin.pdf>. 
115 Narodnostná rada slovenskej národnostnej menšiny [online]. [cit. 2013-02-19]. Dostupné z: 
<http://www.rada.org.rs/>. 
116 Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. ÚSTAV PRE KULTÚRU VOJVODINSKÝCH 
SLOVÁKOV. Slovackizavod.org.rs [online]. [cit. 2012-02-10]. Dostupné z: 
http://slovackizavod.org.rs/zavod/osnivaci/nacionalni-savet-slovacke-nacionalne-manjine 
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muzika, výtvarné umění, …). Pro jejich velké množství budou představeni jen někteří 

zástupci: 

Slovenské vojvodinské divadlo  

„Slovenské vojvodinské divadlo (SVD) vzniklo ako špičková inštitúcia vojvodinských 

Slovákov, ktorej poslaním a náplňou je rozvíjanie divadelnej kultúry na profesionálnej úrovni. 

SVD bolo založené na základe uznesenia Výkonnej rady Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny 

Vojvodiny – zakladateľské práva a povinnosti následne prebralo na seba Zhromaždenie Obce 

Báčsky Petrovec uznesením zo dňa 14.4.2003. Repertoárové a umelecké smerovanie kreuje 

Umelecká rada SVD. Divadlo riadi riaditeľ, ktorý je, rovnako ako manažment divadla, 

interným zamestnancom SVD. Na riaditeľskom poste zatiaľ sa vystriedali Vladimír Valentík, 

Ján Čáni a v súčasnosti funkciu riaditeľa zastáva Pavel Čáni.“117 

S.K.U.S P. J. Šafárik118  

Slovensý Kulturno-Umelecký Spolek jakožto nástupce Československé besedy, která 

vznikla v roce 1920119 je v současnosti vedoucím spolkem, co se týká udržování tradic v 

Novém Sadě. Tento spolek s 92. narozeninami ovšem nefungoval kontinuálně po celou dobu. 

Jeho činnost byla přerušena zejména druhou světovou válkou. Toto odmlčení přišlo už v roce 

1939. V letech po druhé světové válce se navázalo na předchozí činnost, a ta byla plně 

vyvíjena až do let šedesátých, kdy činnost trochu polevila. V letech 1973-1974 se ovšem 

činnost, díky chuti a zapojení studentů, opět rozběhla naplno. V rámci SKUS Šafárik je 

několik oddělení, které se věnují různým činnostem:  

 Folklórny súbor 

 Detská folklórna skupina 

 Spevácke skupiny a sóloví speváci 

 Divadelné skupiny120  

 

V neposlední řadě by bylo chybou nezmínit se o dvou velmi významných organizacích 

pro život Slováků v Srbsku. Jelikož je ovšem nelze jednoznačně zařadit do vymezených 

kategorií, budou zde popsány samostatně.  

                                                 
117 Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. BABIAK, Michal. ÚSTAV PRE KULTÚRU 
VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOV. Slovackizavod.org.rs [online]. [cit. 2012-02-10]. Dostupné z: 
http://slovackizavod.org.rs/pozoriste/slovacko-vojvodjansko-pozoriste 
118 Slovenský jazykovědec a etnograf 19. století, celým jménem Pavel Josef Šafárik (Česky Šafařík) 
119 Oficiálně byla registrována až v roce 1948, což ovšem nikterak nebránilo bohaté kulturní činnosti. 
120 BRTKOVÁ, Anna. Slovenský kultúrno-umelecký spolok P. J. Šafárika, Nový Sad. Ústav pre kultúru 
vojvodinských Slovákov [online]. Novi Sad, © 2013 [cit. 2013-02-19]. Dostupné z: 
http://slovackizavod.org.rs/narodna-kultura/kulturno-umetnicka-drustva/2834 
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Matica slovenská v Srbsku  

„Zakladajúce valné zhromaždenie bolo na Národné slávnosti v Petrovci v dňoch 14. a 

15. augusta 1932 na nádvorí Slovenského gymnázia. Zhromaždenie zahájil Dr. Ján Bulík, 

predseda Prípravného výboru.“121 I působení této organizace bylo těžce poznamenáno během 

dějin. Činnost byla zakázána už v roce 1941, aby mohla být roku 1945 opět obnovena. Tíživá 

situace doby to ovšem povolila pouze na 3 roky, tedy do roku 1948. „Veľkolepé a masové 

obnovovacie zhromaždenie MSJ(Matica slovenská v Juhoslávii – dnes premenovaná na 

maticu slovenskou v Srbsku) bolo 5.augusta 1990 v Petrovci. Odvtedy sa začína budovať nová 

matičná tradícia a kontinuita. Založená bola ako nepolitická celonárodnostná inštitúcia, 

ktorá ma za cieľ usmerňovať celkový národnostný život.“122 V současné době má 29 místních 

odborů, kterým předsedá Katarína Melegová Melichová.  

Ústav pre kultúru Vojvodinských Slovákov  

Tento profesionální ústav s velice krátkou historií, která se začala psát teprve roku 

2008 (tehdy ho založilo Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny a Národnostná rada 

slovenskej národnostnej menšiny), si za tuto velmi krátkou dobu vydobyl důležité místo mezi 

slovenskými organizacemi v Srbsku. Tohoto dosáhl především díky pečlivému plnění cílů. 

Mezi tyto cíle se řadí: zachovávání, zvelebování a rozvíjení kultury vojvodinských 

Slováků.123 

Festivaly 

  „Slováci neslaví každý den, ale obden.“124  

Vojvodinští Slováci milují hudbu, tanec a divadlo. V průběhu roku se konají 

nejrůznější festivaly pro podporu kultury, umění, tradic a života srbských Slováků. Na 

festivaly přijíždějí jednak kulturně-umělecké spolky, instituce a jednotlivci ze Srbska a 

okolních států. Festival Stretnutí v pivnickom poli otevírá dveře do nového roku. První 

festival se konal v Pivnici v roce 1966. Každoročně probíhá do současnosti v druhé polovině 

ledna v Pivnici. V posledních dvou letech se festivalu účastní zpěváci z Rumunska, 

Chorvatska a Maďarska. Před festivalem probíhají výběrové koncerty ve slovenských 

dědinách v Srbsku (Kysáč, B. Petrovec, Kovačica, Padina, Stará Pazova, Pivnica atd.), na 

                                                 
121 BOLDOCKA, Annamaria. ÚSTAV PRE KULTÚRU VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOV. 
Slovackizavod.org.rs [online]. [cit. 2012-02-10]. Dostupné z: http://slovackizavod.org.rs/kultura-i-sira-
javnost/matica-slovacka-u-srbiji 
122 BOLDOCKA, Annamaria. ÚSTAV PRE KULTÚRU VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOV. 
Slovackizavod.org.rs [online]. [cit. 2012-02-10]. Dostupné z: http://slovackizavod.org.rs/kultura-i-sira-
javnost/matica-slovacka-u-srbiji 
123 Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov [online]. Novi sad, © 2013 [cit. 2013-02-19]. Dostupné z: 
http://www.slovackizavod.org.rs/ 
124 Jeden z oslavujících, Kulpínský festival vaření guláše – 2011. 
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základě jejich hodnocení se poté mohou zúčastnit Stretnutí. Po ukončení festivalu si zpěváci 

mohou za odměnu nahrát píseň ve studiu za doprovodu lidového orchestru.125 

Největší festival ochotnického divadla Slováků v Srbsku se koná každoročně od roku 

1970 na přelomu března a dubna. Festival je cyklického charakteru, tj. je pořádaný střídavě v 

Báčskom Petrovci, Starej Pazove a Kovačici či jiném prostředí po předchozí dohodě. Od roku 

2010 se festival nazývá Divadelny vavrin.126 

Od roku 1995 se začal pravidelně pořádat divadelní festival DIDA (Divadelné 

Inscenácie Dolnozemských Autorov). Festivalem se chtěla obnovit divadelní činnost v 

Pivnici, povzbudit zájem domácího publika a veřejnosti o dramatické umění a také chtěli 

zachovat památku Janka Čemana. Tento pivnický rodák byl slovenský vojvodinský prozaik a 

dramatik. Na festival se připojovaly nejen vojvodinské spolky, a proto má festival 

mezinárodní rozměr.127 

Na jaře se v Pivnici setkávají mladí interpreti klasických hudebních žánrů na festivalu 

Jarné noty. V květnu se pravidelně již od roku 1970 koná největší festival Tancuj, tancuj. 

Festival se nejčastěji konal v Hložanech, ovšem může se konat i v jiných obcích (např. při 

výročí dědiny). Součástí festivalu jsou i folklórní výstavy, výstavy umělců, soutěže rybářů, 

šachistů a myslivců.128  

První víkend v srpnu se konají největší slovenské slavnosti v Petrovci – Slovenské 

národné slávnosti. První slavnosti se pořádaly v roce 1919, jejich konání vydržely až do roku 

1953. Obnoveny byly až v roce 1990. Program slavností je kulturně-umělecký, konají se 

výstavy slovenských autorů, sportovní soutěže (fotbal, tenis) i zasedání spolků. Slavnosti 

organizují kraj Báčsky Petrovec, Matice slovenská v Srbsku a NRSNM (Národnostní rada 

Slovenské národní menšiny).129  

                                                 
125 Stretnutie v pivnickom poli. ÚSTAV PRE KULTÚRU VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOV. Ústav pre kultúru 
vojvodinských Slovákov [online]. Novi Sad, © 2013 [cit. 2013-02-19]. Dostupné z: 
http://slovackizavod.org.rs/manifestacije/muzicko-folklorni-festivali/1503 
126 Prehliadka slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby – Divadelný vavrín. ÚSTAV PRE KULTÚRU 
VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOV. Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov [online]. Novi Sad, © 2013 [cit. 
2013-02-19]. dostupné z: http://slovackizavod.org.rs/manifestacije/pozorisne-smotre/psds 
127 Divadelný festival DIDA. ÚSTAV PRE KULTÚRU VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOV. Ústav pre kultúru 
vojvodinských Slovákov [online]. Novi Sad, © 2013 [cit. 2013-02-19]. dostupné z: 
http://slovackizavod.org.rs/manifestacije/pozorisne-smotre/dida 
128 Tancuj-tancuj. ÚSTAV PRE KULTÚRU VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOV. Ústav pre kultúru 
vojvodinských Slovákov [online]. Novi Sad, © 2013 [cit. 2013-02-19].dostupné z: 
http://slovackizavod.org.rs/manifestacije/muzicko-folklorni-festivali/tancuj-tancuj 
129 Slovenské národné slávnosti. ÚSTAV PRE KULTÚRU VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOV. Ústav pre 
kultúru vojvodinských Slovákov [online]. Novi Sad, © 2013 [cit. 2013-02-19]. dostupné z: 
http://slovackizavod.org.rs/manifestacije/slovacke-narodne-svecanosti 
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S obdobím podzimu, kdy se sbírá úroda, venku se ochladí, začne padat listí, přichází 

festival populární hudby Zlatý kľúč v Selenče. Festival od svého založení v roce 1970 

vyprodukoval více jak 700 nových slovenských skladeb.130 

Dětské festivaly se konají na podzim – přehlídka dětského divadla 3xĎ v Staré Pazově 

a festival hudební tvorby pro děti – Letí pieseň, letí v Kovačici. Oba festivaly vznikly v  90. 

letech.131132 

Jedním z nejvýznamnějších výtvarnických festivalů je bienále slovenských výtvarníků 

v Srbsku, které se koná na přelomu listopadu a prosince v Báčskym Petrovci. Festival 

seskupuje akademicky vzdělané malíře, grafiky, sochaře – členy profesionálního sdružení 

výtvarníků Vojvodiny a Srbska.133 

 

Média134 

Novosadský rozhlas (Radio Novi Sad) vysílá kromě srbštiny v šesti jazycích 

nejpočetnějších vojvodinských menšin, a to maďarském, slovenském, rumunském, rusínském, 

ukrajinském a romském. Slovenská redakce novosadského rozhlasu existuje již od roku 1949. 

V současnosti vysílání ve slovenském jazyce probíhá na novosadské frekvenci 90.5135 MHz 

denně ve třech časových blocích: ráno 7:00 – 9:30, v odpoledním bloku od 15:00 do 18:00 a v 

noci od 22:00 do 24:00. Dramaturgie ranních relací má všeobecně informativní charakter, v 

odpoledních, resp. nočních blocích je rozšířena o tematicky zaměřené pořady. Kromě státního 

existují ještě regionální rozhlasové stanice vysílající ve slovenštině, a to Rádio Bačka a dále 

rádia v Báčském Petrovci, Kovačici, Staré Pazově, Báči, Šídu, Zrenjaninu, Odžaci a v Bačské 

Palance.136 

Tištěná media jsou co do počtu, zdaleka nejvíce rozvinutou skupinou médií Slováků ve 

Vojvodině. Mimo mnohých knih, které zde vycházejí, je zde i velké množství časopisů, které 

                                                 
130 Zlatý kľúč. ÚSTAV PRE KULTÚRU VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOV. Ústav pre kultúru vojvodinských 
Slovákov [online]. Novi Sad, © 2013 [cit. 2013-02-19]. dostupné z: 
http://slovackizavod.org.rs/manifestacije/muzicko-folklorni-festivali/zlatni-kljuc 
131 Prehliadka slovenskej detskej divadelnej tvorivosti 3xĎ. ÚSTAV PRE KULTÚRU VOJVODINSKÝCH 
SLOVÁKOV. Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov [online]. Novi Sad, © 2013 [cit. 2013-02-19]. 
dostupné z: http://slovackizavod.org.rs/manifestacije/1946 
132 Letí pieseň, letí. ÚSTAV PRE KULTÚRU VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOV. Ústav pre kultúru 
vojvodinských Slovákov [online]. Novi Sad, © 2013 [cit. 2013-02-19]. dostupné z: 
http://slovackizavod.org.rs/manifestacije/1943 
133 Výtvarné. ÚSTAV PRE KULTÚRU VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOV. Ústav pre kultúru vojvodinských 
Slovákov [online]. Novi Sad, © 2013 [cit. 2013-02-19]. dostupné z: 
http://slovackizavod.org.rs/manifestacije/likovne-manifestacije 
134 Zpracováno dle: HANUŠ Pavel. Kulturní specifika slovenské národnostní menšiny v Srbsku, Praha, 2013. 
Bakalářská práce. Česká zemědělská univerzita. Vedoucí práce doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D. 
135 Možnost poslouchat i online: http://tunein.com/radio/Radio-Novi-Sad-2-905-s86579/ 
136 ČÁP, Peter. Slováci ve Vojvodině. Plzeň, 2005. Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta 
filozofická. Vedoucí práce Mgr. Filip Tesař, s. 37. 
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vycházejí pravidelně. Tyto časopisy bychom mohli rozdělit do dvou skupin – náboženské a 

„světské“. Mezi náboženské časopisy bychom mohli zařadit zejména „Evanjelický hlásnik“137 

(založen 1926) a „Cesta života“138 (založena 1972). Z druhé skupiny je zásadní časopis „Hlas 

ľudu“, jehož náklad pravidelně dosahuje více než 6000 ks a „Dolnozemský Slovák“, který je 

vydavateli zamýšlen jako politicky zaměřený časopis. 

Existuje zde i celá řada menších deníků. Pro jejich velké množství zde zmíníme pouze 

některé z nich. Z regionálních například „Bubeník aneb Kovačicko-Padinské zvony“ a 

„Kisáčské noviny“. Z těch specielně zaměřených bychom vybrali zejména literární časopisy 

„Klasy“ a „Nový život“ či rodinný měsíčník „Rovina“. „Takovou zajímavostí je, že například 

první časopisy, dětské časopisy pro děti a mládež ve slovenštině vyšly tady v Novém Sadě. Ne 

v Bratislavě ani v Martině ani v Bystřici, ale tady. Slávik a Zornička.“139 

Někteří místní obyvatelé mají k dispozici slovenské televizní kanály.140 To je možné 

pouze díky kabelové technologii. Funguje zde ovšem i několik menšinových televizí. Jednou 

z nich je například televize v Báčskym Petrovci141, Kovačici142 či Staré Pazově143. Nakonec 

musíme zmínit ještě „Radio Televizija Vojvodine“ v Novém Sadu, největší z televizních 

stanic, která má také část vysílání ve slovenském jazyce.144 

Závěr 

Historie Slováků na Balkáně začíná v 18. století, kdy se předci současné generace 

vydali osidlovat jižnější kraje tehdejšího Uherska. K tomu je vedly především ekonomické 

důvody. V první vlně se přesouvali především na severní a střední území dnešního Maďarska. 

Ve druhé fázi se pak dostali ještě dál a nakonec se usadili ve Vojvodině. 

Slováci v této oblasti patří k těm nejaktivnějším na celém světě, udržují slovenské 

zvyky a kulturu nejen na Slovensku, ale i u ostatních skupin Slováků žijících po celém světě. 

Například Slovenský kulturno-umelecký spolek P. J. Šafárik patří k nejlepším slovenským 

folklórním souborům na světě. Velmi často jezdí i do své původní vlasti prezentovat tradiční 

tance a kulturu. Nesmíme zapomínat ani na spoustu časopisů, novin, knih a odborných 

publikací. To společně s jejich vlastním výzkumným ústavem či jediným profesionálním 

                                                 
137 Měsíčník 
138 Vychází každé dva měsíce 
139 Rozhovory s představiteli Národnostní rady slovenskej národnostnej menšiny, léto 2010. 
140 Např.: Markýzu, televizi Joj a další. 
141 Tuto televizi je možno sledovat online na stránkách: http://www.tvpetrovec.com/ 
142 Vesnice v Banátu.  
143 Autor tuto televizi osobně navštívil a udělal pro ni rozhovor, který je dostupný na: 
http://www.youtube.com/watch?v=h_G-FU-0C3E&feature=youtu.be&noredirect=1 
144 Dostupné z: http://www.rtv.rs/ 
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slovenským divadelním uskupením za hranicemi Slovenska přispívá ke stálému vývoji jejich 

kultury. 

Většina Slováků v Srbsku se ale shoduje, že nejlepší léta mají za sebou. Ta podle nich 

byla za dob bývalé Jugoslávie, kdy měli dostatek práce i dobré vztahy s většinovým srbským 

obyvatelstvem. Tyto vztahy sice prý pokračují i dnes, někteří si ovšem stěžují, že po válce 

v 90. letech již nejsou takové jako dříve. 

Náboženské vyznání Slováků je především evangelické, čímž se významně odlišují od 

většinového pravoslavného obyvatelstva. Víra je rovněž jedním z hlavních prvků, jak se 

vymezují proti většinovým Srbům. 

V Srbsku jsou rovněž zřízeny kvalitní podmínky pro studium ve slovenském jazyce, 

od školek až po slovenské oddělení vysoké školy. Vysokoškolské studium na Slovensku a 

stipendia od slovenské vlády pro studium na Slovensku jsou v současné době pro tuto 

menšinu spíše pohromou než požehnáním. Většina mladých, kteří odejdou za studiem na 

Slovensko, se totiž nevrátí. V Srbsku je totiž pro ně těžší získat zaměstnání a udržet si tak 

vysokou životní úroveň. V současné době je proto pro Slováky v Srbsku největší problém, že 

starší generace nemá komu předávat vlastní tradice a zvyky.  
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Proces konstrukce identity na příkladu Italů žijících v ČR 

Michaela Kratochvílová 

Abstract 

The study shall delineate identity construction process of foreigners on the example of Italian 
minority living in Czech Republic. First part is focused on theoretical summary of concepts of 
identity. Goal of the practical part is to introduce the ways of identity construction of Italians 
in foreign countries and how they accept their own identity. Another subject of the thesis is 
getting to know perception of position in the major society and relationship with the 
environment. Answers are divided into categories as family, language, relationship with 
majority, religion, saint days, cuisine and discrimination.  

Keywords 
Identity, multiculturalism, stereotypes, assimilation, immigration, minority, collective 
identity, Italians, Italy 

Klíčová slova 
Identita, multikulturalismus, stereotypy, asimilace, imigrace, minority, kolektivní identita, 
Italové, Itálie 

 Úvod 

Itálie je jedním z hlavních partnerů České republiky nejen v obchodu, ale i kultury, 

turismu a diplomacie. V České republice fungují stovky italských firem a obchodních uzlů, je 

to i jedno z oblíbených míst Italů pro dovolené i hledání pracovního uplatnění. Existuje tedy 

mnoho důvodů, proč se zajímat o italskou komunitu v České republice. Tato studie vychází ze 

stejnojmenné bakalářské práce a snaží se odpovědět na otázku, jakým způsobem minoritní 

skupina Italů na území České republiky konstruuje a vnímá svoji identitu. 

Cíl práce a metodika 

Cílem této studie je odpovědět na otázku, jakým způsobem Italové v České republice 

konstruují a vnímají svoji identitu. Práce se zabývá faktory, které tvorbu identity ovlivňují a 

které jsou při tvorbě identity podstatné. Jedná se především o jazyk, zvyky, tradice a jejich 

udržování, náboženství a jejich vztah k České republice i k rodné zemi. Práce se snaží 

vymezit problematiku procesu identifikace cizinců a jejich způsob vyhledávání svého 

italského, popřípadě českého Já. Zabývá se také důvody, které vedly informátory k 

přestěhování do České republiky, jejich způsobu integrace a případné diskriminace. 
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Jako výzkumná technika byla zvolena technika polostrukturovaného rozhovoru. Mimo 

jedinou informátorku145 se všichni rozhodli rozhovor provést v italském jazyce. Rozhovory 

probíhaly v období května 2014 v Praze. Průměrně se délka jednotlivých rozhovorů 

pohybovala kolem jedné hodiny až hodiny a půl.  

Informátorů, podílejících se na výzkumu, bylo deset. Samotní informátoři byli 

vyhledáváni především na sociálních sítích. Další informátoři byli získáni metodou sněhové 

koule.  

Tabulka č. 1 uvádí základní identifikační údaje jednotlivých informátorů. 

Tabulka 1. Identifikační údaje respondentů 

Jméno Rok 

narození 

Místo 

narození 

Aktuální 

bydliště 

Profese Doba 

strávená 

v ČR 

Výzkum 

proveden 

Carolina 1992 Treviso Praha Lektorka 

italštiny 

2 roky 16.5.2014 

v Praze 

Daniele 1980 Bologna Praha Organizátor 

lékařských 

konferencí 

5,5 roku 10.5.2014 

v Praze 

Edmondo 1972 Neapol Praha Koordinátor 

mezinárodní 

spolupráce 

ve firmě 

Baťa  

3 roky 25.5.2014 

v Praze 

Erica 1985 Cagliari Praha Lektorka 

italštiny 

3 roky 16.5.2014 

v Praze 

Gianluca 1983 Motta di 

Livemza 

Praha Lektor 

italštiny 

10 měsíců 16.5.2014 

v Praze 

Lorena 1967 Montreal Praha Pokojská  6 let 9.5.2014 v 

Praze 

Lorenzo 1984 Maniago  Praha Lektor 

italštiny 

5 let 29.5.2014 

v Praze 

Massimiliano 1981 Neapol Brno IT technik 3,5 roku 19.5.2014 

v Praze 

                                                 
145 Sonia (41 let, 11 let v ČR, lektorka) 
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Maurizio 1989 Sassari Praha Koordinátor 

v 

mezinárodní 

firmě 

2 roky 10.5.2014 

v Praze 

Sonia 1973 Taranto Holubice Lektorka 

italštiny  

11 let 15.5.2014 

v Praze 

Identita 

Identita představuje to, kým nebo čím je osoba nebo společenství lidí. Pojem odpovídá 

na otázky: Kdo jsem? Kdo jsme?, nebo: Čím jsem? Čím jsme? Identita se tradičně rozděluje 

na kolektivní (sociální) a osobní (individuální). K osobní identitě, tj. k sebedefinici, 

sebevnímání, patří uvědomované představy, které má jedinec sám o sobě146. „Výrazu 

identifikace užíváme ve dvojím různém významu. Hovoříme jednak o identifikaci jako o určení 

totožnosti určité osoby, jednak o identifikaci jako o ztotožnění se s určitým kolektivem nebo 

určitou osobou“147. Assmann považuje identitu za záležitost vědomí: „Jsem osobou pouze 

v té míře, v nichž sama sebe jakožto osobu znám, a právě tak je skupina lidí kmenem, lidem či 

národem pouze v té míře, nakolik se v mezích těchto pojmů chápe a zpodobňuje.“148  

Existuje mnoho dělení teorií identit, kde kritériem je zdůrazňování nebo odmítání 

původního významu pojmu identita, tedy to, zda se jedná o silné či slabé koncepce identity. 

„Silné koncepce identity vycházejí z původního významu pojmu identita: základní stejnost 

v čase a mezi osobami.“ Naopak slabé koncepce „identitu považují za měnící se podle 

situace, času, místa, okolností.“149 Dalším kritériem je uváděno zdůrazňování osobní nebo 

sociální identity osoby.  

Jandourek definuje identitu ze třech pohledů. Identita je „hluboký pocit vlastní 

totožnosti založený na prožívání vlastní komunity. (Jakým člověkem jsem a čím se liším od 

druhých).“ 150 Zahrnuje též i hodnoty, kterým člověk věří a na nichž pak zakládá smysl 

života, tzv. osobní ideologii. Druhý pohled nahlíží na identitu jako na ztotožnění jedince se 

svými životními rolemi (kdo jsem nebo budu ve vztahu k druhým). To znamená, že si člověk 

                                                 
146 VÝROST, Jozef; SLAMĚNÍK, Ivan a kol. Sociální psychologie. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2008. 
404 s. Psyché. ISBN 978–80–247–1428–8. 
147 PECHAR, Jiří. Být sám sebou: pojem identity a jeho meze. 1. vyd. Praha: Hynek, 1995. 203 s. KROV: 
kritika, rozum, věda. ISBN 80–85906–13–9, s. 12. 
148 ASSMANN, Jan. Kultura a paměť: písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku. 
V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 2001. 317 s. Obzor (Prostor). ISBN 80-726-0051-6, s. 12. 
149 VÝROST, Jozef; SLAMĚNÍK, Ivan a kol. Sociální psychologie. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2008. 
404 s. Psyché. ISBN 978–80–247–1428–8. 
150 JANDOUREK, Jan. Sociologický slovník. 1.vyd. Praha: Portál, 2001, 285 s. ISBN 80-717-8535-0, s. 104. 
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tvoří tolik identit (tolik sociálního Já), kolik je kolem něj skupin a do kolika skupin patří. 

Jandourek též definuje identitu jako „prožívání příslušnosti k větším nebo menším 

společenským celkům (ke kterým skupinám patřím, a jak je to pro mě důležité.“) 

 Goffman rozlišuje pojetí identity mezi virtuálním Já (Self151), ve kterém se často 

odráží idealizace toho, čeho si jedinec myslí, a aktuálním Já. Aktuální Já vyjadřuje to, co je o 

něm možno poznat mimo jeho přidělenou pozici. Napětí mezi těmito dvěma Já vyjadřuje 

chování152.  

Sociální vědy, jako je antropologie či sociologie, mají tendenci spojovat pojem 

identita s pojmem, kterým je Self. Tímto pojmem se zabývala i Margaret Meadová, která Self 

označila za souhrn vlastností, vznikajících v průběhu sociálních interakcí, při nichž se vytváří 

identita. Meadová je jednou z autorů pojmu Zrcadlová identita, který je spjat s fenoménem 

Self a problematikou osobní identity. Rozlišuje zde tři výrazy pro český ekvivalent Já: Self, 

Me a I. I akceptuje prožívání akce, Me vytváří převzaté role a Self vyjadřuje syntézu obojího. 

Člověk se tedy může nejen identifikovat s různými rolemi, ale i se od nich distancovat 

„Důležitou součástí struktury Já je obraz sama sebe, který zahrnuje tzv. reálné ego153 a 

ideální ego154. Individuum vnímá, vidí sám sebe takovým, jakým ho podle jeho představ vidí 

jeho okolí, a v souladu s tím se také chová“155. 

Identita je spjatá vždy s jedincem a sociálním prostředím, které ho obklopuje. 

„Identita je jev, který je výslednicí dialektiky vztahu jedince a společnosti“156. Assmann 

zmiňuje, že osobní identita lze uchopit jen v případě komunikace a interakce s ostatními. 

„Osobní identita je vědomí o sobě samém, jež je zároveň vědomím o ostatních: o nadějích, 

které s námi spojují, o zodpovědnosti a závazcích, které z toho vyplývají.“157 Toto 

společenství ale nevyjadřuje kolektivní identitu. Tím se stane jen v případě, že se stane 

vědomím a jako takové se uchovává.  

Berger a Luckmann označují identitu za hlavní prvek subjektivní reality, který je 

pozorovatelný, ověřitelný a relativně stabilní: „Identita se utváří během sociálních procesů. 

Jakmile je vytvořena, je udržována, obměňována, dokonce i přebudovávána sociálními 

                                                 
151 V této práci jsou pojmy Self, I, Me a Já psány s velkým počátečním písmenem a kurzívou z důvodu snazší 
orientace v textu. 
152 GEIST, Bohumil. Sociologický slovník. Praha: Victoria Publishing, 1992. 647 s. ISBN 80-856-0528-7. 
153 Představa jedince o tom, jaký je. 
154 Představa o tom, jaký by měl být. 
155 PETRUCIJOVÁ, Jelena. Multikulturalismus, kultura, identita. 1. vyd. Ostravská univerzita, 2005. 66 s. 
ISBN 80-736-8083-1, s. 26.  
156 BERGER, Peter; LUCKMANN, Thomas. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. 1. vyd. 
Překlad Jiří Svoboda. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. 214 s. ISBN 80-859-5946-1, s. 
171.  
157 ASSMANN, Jan. Kultura a paměť: písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku. 
V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 2001. 317 s. Obzor (Prostor). ISBN 80-726-0051-6, s. 119.  
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vztahy. Sociální procesy, jež se podílejí na formování a udržování identity, jsou dány sociální 

strukturou. Identity vytvořené vzájemným působením organismu, individuálního vědomí a 

sociální struktury zpětně danou sociální strukturu ovlivňují, udržují, obměňují a 

přebudovávají.“ 158 Autoři označují identitu za srozumitelnou jen za předpokladu, že je 

umístěna v určité realitě. Proto se dá o identitě mluvit pouze z teoretického hlediska. 

Důležitým faktorem je v jejich sociologickém pohledu na identitu fakt, že považují identitu za 

flexibilní koncept.  

Protipólem tohoto pojetí pojmu identity se může jevit primordialismus, vyznačující 

danost, neměnnost a přirozenost, získanou již narozením159. Proces konstrukce identity je 

fenoménem, který vzniká narozením, vybrušuje se v celé fázi života a zastaví se až smrtí. 

Mimo to se jedná o relativně konstantní integritu160.  

Kolektivní identita 

V 60. letech minulého století se pojem kolektivní identity značně rozvinul. V této 

době probíhal rozmach globalizace, nárůst migrace a prohlubovaly se otázky nacionalismu i 

etnických konfliktů 161. Jenkins je toho názoru, že všechny lidské identity jsou, dle definice, 

sociální identity. Identifikace nás a těch druhých je vždy otázka významu, a ten vždy 

vyžaduje vzájemnou interakci.162„Nemůžeme žít normální lidský život bez identifikace, bez 

vědomí – a někdy úplného nepochopení – kdo jsme my a kdo jsou ostatní“.163 Zároveň Jenkins 

uvádí, že Nás, My, společnost a solidarita jsou slova hlubokého politického významu164.  

Assmann kolektivní identitou rozumí „obraz, který si o sobě vytváří určitá skupina a 

s nímž se identifikují její příslušníci. Kolektivní identita je otázkou identifikace ze strany 

zúčastněných individuí. Tato identita neexistuje o sobě, nýbrž vždy jen v té míře, v níž se k ní 

určití jedinci hlásí.“ 165 Eisenstadt a Giesen konstatují, že kolektivní identita není přirozená, 

ale jedná se o sociální konstrukt. Zároveň tvrdí, že jde o „záměrný či nezáměrný důsledek 
                                                 
158 BERGER, Peter; LUCKMANN, Thomas. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. 1. vyd. 
Překlad Jiří Svoboda. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. 214 s. ISBN 80-859-5946-1, 
s.170. 
159 HIRT, Tomáš. Přehled základních tezí modernistického pojetí nacionalismu [online]. 2007 [cit. 2014-05-14]. 
Dostupné z: http://antropologie.zcu.cz/prehled-zakladnich-tezi-modernistickeho-pojet 
160 Například jméno je dáno na základě domněnky, že naše osobnost má nějaký základ, který bude stabilní po 
celý život (Petrucijová, 2005, s. 24). 
161 ERIKSEN, Thomas Hylland. Etnicita a nacionalismus: antropologické perspektivy. Vyd. 1. Překlad Marek 
Jakoubek. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. 352 s. Studijní texty (Slon), ISBN 978-807-4190-
537, s. 66.  
162 Jenkins uvádí příklad mezi: shodami a neshodami, zvyklostmi a inovacemi, komunikací a jednáním. 
163 JENKINS, Richard. Social identity. 3rd ed. New York: Routledge, 2008. 246 s. ISBN 978-020-3927-410, s. 
27. 
164 Autor uvádí příklad nacionalismu a jeho politického potenciálu. 
165 ASSMANN, Jan. Kultura a paměť: písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku. 
V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 2001. 317 s. Obzor (Prostor). ISBN 80-726-0051-6, s. 117.  
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interakcí, které jsou samy sociálně modelovány a konstruovány.“166 Eriksen doplňuje: 

„identifikace se děje pouze v procesu etablování podobností s někým a jeho opaku – tedy 

prostřednictvím etablování rozdílů vůči někomu jinému. Kontrasty jsou tedy klíčovými 

momenty veškeré identifikace. Bez nich bych já nebyl sám sebou, bez jiných neexistuje pojem 

my.“167 Z tohoto vztahu plyne jeho definice identity jako relační a situační. Relační vztah 

identity byl popsán v sociologické teorii rolí a v antropologické analýze sociálních situací. 

Jedná se o fakt, kdy se člověk definuje na základě někoho druhého a identifikace se stává 

proměnlivou.  

Otázku skutečnosti, že ne všechny identity jsou pro člověka rovné, vysvětluje Eriksen 

na Simmelovu pravidlu168 a definuje princip tohoto pravidla jako případ, kdy je vnitřní 

soudržnost skupiny odvislá od míry vnějšího tlaku. Simmelovo pravidlo je efektivní v rámci 

určování síly příslušnosti k určité skupině. Označuje za nejsilnější faktor příslušnosti ke 

skupině tlak zvenčí. Výsledek vysvětluje mimo jiné na příkladu Katalánců a Španělů, kde 

vnější tlak, vytvářený na skupinu Katalánců, vytváří pocit pospolitosti, a boj o přežití pak 

tvoří silnější národní identitu. Simmelovo pravidlo se dál využívá při zkoumání typů skupin, 

které se vytváří. Vnější tlak není jediný faktor, určující sílu skupiny, ale je doprovázen i 

vnitřní organizací a tím, co nám skupina nabízí. Bez nějaké modly, bez cíle a podpory by 

vnější soudržnost nebyla možná vytvořit. Dále Eriksen vyjmenovává některé z identifikací169 

určující příslušnost jedince, jako je jazyk, domov, příbuzenství, národnost, etnicitu, rodinu, 

věk, vzdělání, politický rozhled, sexuální orientaci, sociální vrstvu, náboženství a pohlaví.170  

Kolektivní identita je tedy sociálně konstruovaná, a vyžaduje se v ní atribut vzájemné 

rovnosti mezi jednotlivými členy společnosti. Nutnost pohledu vzájemné rovnosti mezi členy 

společenství je nezbytná pro vývoj solidarity a vzájemné důvěry. Hranice solidarity nejsou jen 

symbolické, ale vymezují procesy integrace a sociálních vztahů, cizinci a bližními, přáteli a 

nepřáteli apod. Hranice solidarity má vliv i na alokaci prostředků a oprávnění s nimi 

disponovat pro členy společenství oproti těm vně. Každá společnost distribuuje své 

prostředky a statky podle svého systému a mohou se výrazně lišit prostředky, které jejím 

                                                 
166 EISENSTADT, Samuel Noah; GIESEN, Bernhard. Konstrukce kolektivní identity. In HROCH, Miroslav. 
Pohledy na národ a nacionalismus: Čítanka textů. 1. vydání. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. s. 361 – 
374. ISBN 80-86429-20-2, s. 363. 
167 ERIKSEN, Thomas Hylland. Etnicita a nacionalismus: antropologické perspektivy. Vyd. 1. Překlad Marek 
Jakoubek. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. 352 s. Studijní texty (Slon), ISBN 978-807-4190-
537, s.80. 
168 Simmelovo pravidlo, formulováno sociologem G. Simmelem, se používá k interpretaci sociálních identit. 
169 Jednotlivé identifikace se v různých společnostech mohou lišit svoji silou nebo důležitostí. 
170 ERIKSEN, Thomas Hylland. Antropologie multikulturních společností: rozumět identitě. Vyd. 1. Překlad 
Tereza Kuldová a Marek Jakoubek. Praha: Triton, 2007. 268 s. ISBN 978-80-7254-925-2, s.65. 
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členům distribuují. „Konkrétní kódy kolektivní identity jsou tedy spojeny s konkrétními 

sociálními skupinami, které jsou nositeli symbolického kódu a fungují jako tvůrci kolektivní 

identity“.171 

Hlavními kódy konstrukce kolektivní identity jsou kódy prvobytnosti, občanského 

soužití a kultury. Prvobytnost je první ideální typ kolektivní identity, který je považován za 

přirozenou součást struktury světa. Při konstrukci hranice mezi tzv. vnějším a vnitřním se 

soustřeďuje na pohlaví, generaci, příbuzenství, etnicitu a rasu. Hranice nelze odstranit a zdá se 

být složité je překročit. Prvobytné kódy jsou brány jako danost, která nemůže být změněna 

svévolnou vůlí člověka, ačkoliv překročení těchto hranic je někdy nezbytné. Kontrolují je 

propracované sociální obřady, jako je sňatek, pohřeb, nebo inaugurace. Ve skutečnosti tedy 

prvobytnost nevychází z přirozené danosti, ale je v podstatě sociální konstrukcí, která 

potřebuje ke svému vzniku a zachování zvláštní obřady a komunikativní úsilí. Druhým 

nezbytným kódem kolektivní identity je kód občanský. Je konstruován na základě srozumění 

se s implicitními pravidly chování, sociální praxí a tradicemi vymezujícími hranice 

kolektivity. Jádrem jsou v tomto případě tradice, běžné postupy a institucionální a 

konstitutivní mechanismy. Třetí typ kódu překonává křehkost sociálních hranic tím, že 

kolektivitu uvádí do souvislosti s neměnnou a věcnou sférou posvátného a vznešeného, 

například Boha nebo rozumu.172  

Národní identita  

Modernismus považuje národní identitu173 za nepřirozenou. Byla vytvářena politickou 

a sociální historií – státem, nutností sociální pospolitosti a mobilizace, vyjadřováním jejich 

potřeb, upevňováním jistých druhů chování a odmítání jiných, ekonomickým vývojem a 

kulturou své doby. Národní identita měla tendenci nabývat ideologického charakteru. Ta 

vznikala nejen politickým přičiněním, ale i seskupováním sociálních skupin, které tvořily a 

přenášely jakési symboly, které vytvářely ideologickou formulaci národní identity174. 

                                                 
171 EISENSTADT, Samuel Noah; GIESEN, Bernhard. Konstrukce kolektivní identity. In HROCH, Miroslav. 
Pohledy na národ a nacionalismus: Čítanka textů. 1. vydání. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. s. 361 – 
374. ISBN 80-86429-20-2, s.363. 
172 EISENSTADT, Samuel Noah; GIESEN, Bernhard. Konstrukce kolektivní identity. In HROCH, Miroslav. 
Pohledy na národ a nacionalismus: Čítanka textů. 1. vydání. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. s. 361 – 
374. ISBN 80-86429-20-2, s. 367. 
173 „Není nic mezinárodnějšího než vytváření národních identit“ (Thiesse, 2007, s. 9). 
174 GREW, Raymond. Konstrukce národní identity. In HROCH, Miroslav. Pohledy na národ a nacionalismus: 
Čítanka textů. 1. vydání. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. s. 203 – 216. ISBN 80-86429-20-2. 
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„Národní identita rovněž zůstává velmi atraktivní a efektivní a mnoha lidmi je pociťována 

jako cosi, co uspokojuje jejich potřebu kulturního naplnění, kořenů, bezpečí a bratrství.“175 

V 19. století se pojem národní identity stal středem zájmu vědních oborů176. Teorie 

vzniku národních identit lze podle Grewa177 považovat za výsledek procesu vytváření 

identity, ale i za přirozenost. Šatava uvádí dopad celosvětové integrace a globalizace ve 20. 

století, především po 2. světové válce, na představy o významu, funkci a perspektivách 

národa: „V souvislosti s oslabením role hranic – nejenom státních a národních, ale i 

ekonomických, informačních a komunikačních – význam národní příslušnosti skutečně do jisté 

míry zeslábl.“ 178 O problematiku národů se následně začali zajímat sociální vědci, zejména 

z oblasti politických věd. Ti považovali za důležitý aspekt společnosti politické elity, které by 

měly sdílet národní identitu a působit jí na zbytek společnosti. Tito vědci považovali za 

základ pro vytvoření národní identity vzorce komunikace ve společnosti. Pojem národní 

identity povýšili na měřítko politické kultury a zdroj legitimity státu a základ politické 

participace. „Sociální vědy měly obecně tendenci pohlížet na národní identitu především jako 

na citový postoj, s nímž mohou manipulovat ti, kdo jsou u moci.“179 Postupem času pojem 

národní identity ztrácel svoji důležitost, a to v důsledku dopadu nacionalismu, imperialismu, 

militarismu a rasismu. 

Globalizace v moderní době pojem národní identity neodstranila, naopak ji pomohla se 

opět dostat do veřejného zájmu a podnítit zájem o národní cítění. Důkazem toho jsou národní 

a regionální osvobozenecká hnutí, která se uskutečňovala po celém světě, a která považovala 

identitu za schopnou formovat národy, tvořit je a obměňovat. Příchod globalizace a masové 

kulturní výměny má za následek tedy solidaritu společností a oživení patriotismu. „V úvahu je 

třeba vzít mnohdy silné prolínání etnické/národní identity s pocitem sounáležitosti s určitou 

politicko-teritoriální formací. … Důsledkem hnutí v Katalánsku, Baskicku či Walesu bylo – 

kromě konkrétních výsledků, jichž jednotlivé skupiny dosáhly – rozbití představ o blížícím se 

konci etnicity a etnického vědomí v Evropě a Severní Americe“180 Otázka menšin, úzce spjatá 

                                                 
175 ŠATAVA, Leoš. Jazyk a identita etnických menšin: možnosti zachování a revitalizace. 2. vyd. Praha: 
Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. 215 s. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 978-808-
6429-830, s. 25. 
176 Příklad: Macaulay, Michelet, Scott, Herder nebo Mazzini. 
177 GREW, Raymond. Konstrukce národní identity. In HROCH, Miroslav. Pohledy na národ a nacionalismus: 
Čítanka textů. 1. vydání. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. s. 203 – 216. ISBN 80-86429-20-2. 
178 ŠATAVA, Leoš. Jazyk a identita etnických menšin: možnosti zachování a revitalizace. 2. vyd. Praha: 
Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. 215 s. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 978-808-
6429-830, s. 11. 
179 GREW, Raymond. Konstrukce národní identity. In HROCH, Miroslav. Pohledy na národ a nacionalismus: 
Čítanka textů. 1. vydání. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. s. 203 – 216. ISBN 80-86429-20-2, s. 205. 
180 ŠATAVA, Leoš. Jazyk a identita etnických menšin: možnosti zachování a revitalizace. 2. vyd. Praha: 
Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. 215 s. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 978-808-
6429-830, s. 15. 
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s tématem národů, se stala znovu středem pozornosti, především z právního hlediska a 

ochrany jednotlivých menšinových skupin. 

Aktuálním tématem je vztah národní identity a evropské identity. „Evropská identita je 

konstruktem těch politiků a sociálních vědců, kteří prosazují integrací zemí v rámci Evropské 

unie, nejlépe dovedenou až do federalistické podoby.“181 Průcha prezentuje výsledky 

výzkumů, ve kterých převládá ztotožnění obyvatel všech evropských zemí s identitou 

národní. To by mohly vysvětlovat historické kořeny, vnímané obyvatelstvem daných zemí. 

Evropská identita je dle těchto výzkumů přijímána velmi slabě a pokusy o takovou integraci 

vedou k obavám ze ztráty vlastní národní identity. 

Pojem italské identity  

 
Itálie je mladý stát, kde je těžké najít kořeny identity v jazyku, náboženství nebo 

v historii. Italský právník a profesor Umberto Cerroni považoval za nejzajímavější a 

nejplodnější zkoumání v této oblasti právě spojení anomálií italské identity s obecným 

historickým vývojem společným pro západní část světa, který se odehrával i v Itálii, 

nicméně velmi specifickým a jedinečným způsobem.182 

Calabrese183 nepovažuje italskou historii za jednotnou a italština jako jednotný jazyk je 

používána jen krátce. Itálie je rozlehlý stát a od jihu k severu se velmi liší a pro vytvoření 

národní identity chybí tedy základní předpoklady. Marxismus, Svatá Stolice a ani liberalismus 

netvořili v průběhu dějin základ italské národní identity. Identita se vytvářela především 

v jednotlivých regionech a národní identitě schází také důvěra v ní samou. Podle Calabreseho 

je stát obecně považován za řízený mafií, špatně politicky uspořádaný a vyžadující 

nespravedlivé daně a poplatky. Tyto tři prvky jsou klasickými motory stížností, které 

nepodporují představy nacionalismu. „My Italové jsme inteligentní, kreativní, vychytralí, 

vyrábíme krásné lodě, ale potom popřeme i tuto identitu. Trochu se za ni stydíme,“ uvádí 

Calabrese. V poválečném období se místo budování národní identity budoval směr 

internacionalismu. Kromě období fašismu se tedy v Itálii důraz na konstrukci národní identity 

ve velké míře nedával, ale v tom může být i její síla, síla být schopni chápat a přijímat jiné 

kultury.  

                                                 
181 PRŮCHA, Jan. Interkulturní psychologie: [sociopsychologické zkoumání kultur, etnik, ras a národů]. 2. 
rozš. vyd. Praha: Portál, 2007. 224 s. ISBN 978-80-7367-280-5, s.124. 
182 LELLI, Gabriella. L'identità rimossa: gli italiani e l'Italia : profilo di una dialettica complessa. Roma: A. 
Armando, 2000c, 285 s. Intersezioni (Rome, Italy). ISBN 88-714-4832-4. 
183 Italský semiolog, profesor, novinář. CALABRESE, Omar. Esiste una “identità italiana”? [online]. 2009 [cit. 
2014-05-04]. Dostupné z: http://www.omarcalabrese.net/?p=215 
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Lelli přisuzuje nynější Itálii důležitou roli v systému světové ekonomiky a potenciál ve 

světové obchodní sféře: „i přes takový úspěch se Italům nedaří plně se smířit sami se sebou. 

Pokračují s vyptáváním se: jsme věrní nebo zrádci, upřímní nebo prolhaní, čestní nebo 

podvodníci, významní nebo omezení, géniové nebo neschopní?“ Lelli zároveň přisuzuje 

Italům velký smysl pro humor, který jim dovoluje smát se i sami sobě a jak poznamenává, 

někdy i s nevědomou hořkostí, přisuzovanou bolesti nad minulou slávou184. 

Vlastní výzkum 

Výzkum se zabývá analýzou a interpretací provedených polostrukturovaných 

rozhovorů. Výsledky těchto rozhovorů jsou následovně rozděleny do podtémat, která 

vystihují problematiku konstrukce identit.  

Vztah k České republice a důvod stěhování 

Pro přestěhování do České republiky měli informátoři několik různých důvodů. 

Nejčastějším důvodem k opuštění rodné země byla špatná ekonomická situace v Itálii, která 

trvá doposud a mezi jejíž důsledky patří nedostatek kvalitního zaměstnání, nedostatek 

možností se prosadit a žít plnohodnotný život. Dalším důležitým faktorem bylo následování 

svého partnera. Informátor Edmondo (42 let, 3 roky v ČR, koordinátor mezinárodní 

spolupráce ve firmě Baťa) se do České republiky přestěhoval se svou českou manželkou.  

„Přestěhoval jsem se sem z různých důvodů. Zaprvé, pocházím z jihu Itálie, ostrov 

Ischia, provincie Neapol. Místo, kde je ekonomická a pracovní krize silná, místo, kde 

práce chybí stále víc. … Zadruhé, moje manželka je Češka a v oblasti, kde jsme žili, 

nikdy nenašla normální, dobrou, důstojnou práci. U nás jsou všichni cizinci 

od východní Evropy trochu katalogizovaní. V mé vesnici skoro neví, kde se Česká 

republika nachází.“ Edmondo  

 

Často se informátoři přestěhovali do České republiky a následně si zde našli partnera 

nebo partnerku. To upevnilo jejich pouto k této zemi, ale zároveň ztížilo případný návrat do 

rodné země. Stabilita, kterou zde našli, jim zde dává jistotu, o kterou nechtějí přijít. 

Informátoři se shodovali na faktu, že právě tuto stabilitu, ať ekonomickou nebo sociální, by 

v Itálii aktuálně nenašli. Informátor Lorenzo (30 let, 5 let v ČR, lektor) se naopak do Prahy 

dostal díky svému studiu. Vždy ho bavilo studovat cizí jazyky a na univerzitě v Itálii začal 

studovat i češtinu. Jeho studium mu umožnilo získat několik stipendií a mohl tedy nějaký čas 

                                                 
184 LELLI, Gabriella. L'identità rimossa: gli italiani e l'Italia : profilo di una dialettica complessa. Roma: A. 
Armando, 2000c, 285 s. Intersezioni (Rome, Italy). ISBN 88-714-4832-4. 
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strávit v Praze. Následně si zde našel práci lektora italštiny a přestěhoval se sem natrvalo. 

Práce lektora patří k častým zaměstnáním mezi Italy žijícími v České republice a polovina 

informátorů se živila tímto způsobem – mimo to učili i soukromně a občas se zabývali i 

překladatelskou činností. Všichni informátoři mluví kromě rodné italštiny minimálně aspoň 

anglicky, mnohdy více jazyky. 

Carolinu (21 let, 2 roky v ČR, lektorka) do Prahy přivedla touha poznat něco nového. 

Vyučuje italštinu, a jak říká, najít práci jako lektorka bylo velmi snadné. Do České republiky 

Carolinu následoval i její italský přítel185. 

„Česká republika je rodná země mé mámy, a tím to pro mě má citovou vazbu…. Já se 

cítím být takovým mostem tady. Na jedné straně je tu italská kultura, ve které jsem 

vyrostla a na straně druhé je tu ta kultura, kterou potkávám každý den. Myslela jsem 

si, že ji znám, ale není to tak. Takže je to takový vztah, kde já se učím poznávat 

Česko.“ Carolina  

 

 Někteří informátoři se se svými českými partnery seznámili na studijních pobytech 

v zahraničí. Právě tito jejich partneři měli hlavní vliv na jejich přestěhování do České 

republiky. Informátorka Sonia (41 let, 11 let v ČR, lektorka) si svého partnera vzala v Itálii po 

ukončení svého studia a následně se museli rozhodnout, kde budou žít. Její partner preferoval 

život v České republice, a proto se pár přestěhoval sem. Zaměstnání, které si oba našli 

v poměrně krátké době, jejich volbu potvrdilo. I informátorka Lorena (47 let, 6 let v ČR, 

pokojská) se do České republiky dostala díky svému partnerovi, Italovi, který zde začal 

pracovat jako dodavatel produktů do místních restaurací, a ona mu pomáhala.  

„Já jsem tady už šest let, ale první čtyři jsem prostě dojížděla. Patnáct dní tady a deset 

dní v Itálii, patnáct dní tady a deset v Itálii. … Také kvůli rodině v Itálii. … Teď tu 

bydlím jen já a můj partner stále dojíždí.“ Lorena 

 

Maurizio (24 let, 2 roky v ČR, koordinátor v mezinárodní firmě) následoval do České 

republiky svoji tehdejší přítelkyni, Češku, kterou potkal ve Španělsku v době, kdy tam 

studoval. Rozhodl se zde zůstat i přes jejich následný rozchod, a to z důvodu zaměstnání 

v mezinárodní firmě se sídlem v Praze, které tu měl.  

Vztah k České republice znamenal pro každého informátora něco jiného. Mimo pocit 

bezpečí a stability, možnosti práce, kvalitních služeb a fungujících systémů, kulturní a 

sociální vyžití nebo nové vyhlídky, které jim nenabízela Itálie. Na životu v České republice 

                                                 
185 Jeden z informátorů, Gianluca 
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nejčastěji oceňovali fungující dopravní systémy a lékařské služby. Informátor Edmondo (42 

let, 3 roky v ČR, koordinátor mezinárodní spolupráce ve firmě Baťa) dodal, že ho život 

v Praze naučil tzv. zůstat na svém místě, nevybočovat. V práci se tedy drží stranou, dělá své 

povinnosti, ale zároveň ví, že se od něj víc neočekává. Dle jeho slov ho jeho italské geny nutí 

dokazovat, že je schopnější, než většina ostatních kolegů. Se svým zaměstnáním byl ale 

spokojen a byl si vědom, že by si se svojí manželkou, pokud by žili stále v Itálii, 

pravděpodobně podobný typ zaměstnání a jistoty nenašli. 

Informátoři často definovali vztah k České republice, a nicméně i k Itálii, slovy láska a 

nenávist. Byli si vědomi výhod, které jim Česká republika nabízí, ale zároveň pociťovali i 

smutek a stesk po tom, co pro ně znamenala rodná země. Informátorka Erica (29 let, 3 roky 

v ČR, lektorka) i Maurizio (24 let, 2 roky v ČR, koordinátor v mezinárodní firmě) zmiňovali 

uzavřenost lidí, které zde v Praze potkávají, a právě tento charakter byl pro ně i impulsem 

k tomu si uvědomit rozdílnost mezi Itálií a Českou republikou. 

„Je mi tu dobře, protože mi tento stát dává možnosti, seznamuji se s lidmi, kteří si mě 

váží a váží si i mé práce. Vidím, jak se moje situace zlepšuje. Děkuji Česku, vlastně, 

dává mi možnost dělat mnoho věcí. I životní podmínky. Sociální život je v pohodě. 

Můžu jít ven, jíst venku a nemusím se stále obávat o peníze a ceny. …. Na druhou 

stranu pokaždé, když odjíždím, si uvědomím, že mi něco chybí, nevím. Lidé jsou tu 

velmi uzavření.“ Erica 

 

Informátoři chápali hlavní rozdíl života v České republice a v Itálii především jako 

úměrnost výdajů a příjmů, která umožňuje kvalitní život i v případě, kdy někdo nevydělává 

enormní částky. Pro informátorku Ericu (29 let, 3 roky v ČR, lektorka) tato skutečnost 

znamenala větší svobodu. Neméně důležitá rozdílnost byl pro informátory fakt, že jsou mladí 

Češi mnohem nezávislejší, než Italové, které považovali za velmi vázané k rodinám, kde jim 

tyto rodiny často až zbytečně pomáhají ve všech aspektech života, i v těch, které si zde 

v České republice lidé často zařídí sami. 

Většina informátorů se shodovala na tom, že se cítí být momentálně více doma 

v České republice. Pro informátora Massimiliana (33 let, 3,5 roku v ČR, IT technik) byl jeden 

z důvodů stabilita zaměstnání, ale i rodina, kterou si zde založil. Někteří informátoři 

zmiňovali, že se někdy cítí být spíše cizinci doma v Itálii. Informátoři si také často dokázali 

představit žít v České republice dlouhodobě. Mají zde zázemí, často i rodinu nebo partnera. 

Informátorka Sonia (41 let, 11 let v ČR, lektorka) dokonce potvrdila, že by se do Itálie nikdy 

dlouhodobě vrátit nechtěla. Ostatní informátoři neměli svůj názor tak hluboce vyhraněný, ale 
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byli si vědomi, že stabilitu a zaměstnání, jaké si našli zde, v Itálii v blízké době nenajdou. 

Informátorka Lorena (47 let, 6 let v ČR, pokojská) byla rozhodnutá zůstat v Praze natrvalo.  

„Zažádám si o trvalé bydliště. Doteď jsem to neudělala, ale teď jsem se už rozhodla. A 

dokud jsem zdravá a schopná, tak tu zůstanu.“ Lorena 

 

Dlouhodobě si naopak život v České republice neuměl prozatím představit informátor 

Maurizio, který žije v České republice dva roky. Tvrdil, že cítí jakousi únavu, a má potřebu 

změnit prostředí. Sám si svůj život uměl představit spíše na rodné Sardinii nebo ve Španělsku. 

Chybí mu zde tamní charakter lidí a klima. Výzkum potvrdil, že Italové, kteří v České 

republice žijí již dlouhou dobu, měli i větší tendenci zde zůstat natrvalo. Mladší informátoři 

byli více nerozhodní a budoucnost si dlouhodobě neplánovali. 

Vztah k Itálii 

K Itálii jako takové měli informátoři kladný a vřelý vztah. Považovali ji za krásnou 

zemi s hodnotnou kulturou. Zároveň pro ně byla i zemí, která jim nezaručovala budoucnost. 

Považovali sami sebe, Italy, jako zodpovědné za situaci, která Itálii dovedla až do tohoto 

stavu bez ekonomického a sociálního zázemí, bez zajištění, které nacházeli v České republice. 

I informátor Edmondo (42 let, 3 roky v ČR, koordinátor mezinárodní spolupráce ve firmě 

Baťa) byl tohoto názoru, i proto je nyní jeho vztah k Itálii plný bolesti. Informátorka Sonia 

(41 let, 11 let v ČR, lektorka) dělila vztah k Itálii a samotný vztah k Italům, ke kterým se 

necítila být propojená. Sama se definovala jako seriózní, málomluvný a nearogantní člověk, 

který za výhodu života v České republice považuje i skutečnost, že nemá klasickou snědou 

pleť. Setkala se zde s častou definicí Itala jako Roma. Soniu zde lidé jako Italku na první 

pohled nepovažovali, což považovala za výhodu. Informátor Gianluca (31, let 10 měsíců 

v ČR, lektor) vidí situaci podobně jako Sonia. 

„Itálie se mi velmi líbí. Mluvím o Itálii, ne o Italech. Líbí se mi vzduch, který se dýchá. 

Mám tam kus rodiny. Mám rád (italskou) kuchyni. Líbí se mi kultura a způsob života. 

To, co se mi nelíbí, je i důvod, proč se tady cítím lépe. Nelíbí se mi zmatek, nelíbí se mi 

dát si schůzku a nepřijít, chodit pozdě. Proto taky nemám výrazný vztah k Italům. 

Italové si taky hodně stěžují, což se mi nelíbí. Mám skvělý vztah k Itálii, ale ne tak 

dobrý k průměrnému Italovi.“ Gianluca 

 

Informátor Massimiliano (33 let, 3,5 roku v ČR, IT technik) definoval svůj vztah 

k Itálii formou lásky a nenávisti. Považoval Italy za hlavní viníky, kteří uvedli svoji zem do 

stavu, v jakém se nachází. Neviděl v Itálii dostatek iniciativ a tlaku k tomu něco změnit. 
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Považoval Itálii za rozmanitou, krásnou zemi bez budoucnosti, pokud se něco nezmění. I pro 

informátorku Ericu (29 let, 3 roky v ČR, lektorka) bylo těžké definovat svůj vztah k rodné 

zemi. 

 „Je to smutné, je to země, které neví, co si počít. Nemá směr, vše jde špatně. Jsou tu 

krásné věci, nejlepší na světě, podle mě, ale jsou tu i další, nejhorší. Politika, 

mentalita, co se mi nelíbí, nevím. Vyhlídky pro mladé. Nefunguje nic.“ Erica 

 

Informátorům se i přes negativní stránky Itálie stále po něčem z domova stýskalo a 

většina informátorů se shodovala, že jim chybí italské klima a počasí. I pro Lorenza (31 let, 5 

let v ČR, lektor) to bylo slunce, které mu chybělo, mimo jiné pak přátelé a italské jídlo. 

Informátor Edmondo (42 let, 3 roky v ČR, koordinátor mezinárodní spolupráce ve firmě 

Baťa) byl názoru, že italská jídla si může člověk bez problémů připravit i tady, někdy dráž, 

ale je to možné. Za to, co mu v České republice chybí nejvíc, považoval svůj rodný jazyk, 

italštinu. Vážil si velmi skutečnosti, že má v práci italského kolegu, se kterým může mluvit 

nejen italsky, ale dokonce i dialektem186 z jeho rodné oblasti, protože oba dva pochází ze 

stejného regionu. I Edmondo se těžce smiřoval s místním klimatem, barvami. Považoval těch 

osm měsíců v roce, které tu nachází šedé, plné sněhu, nebo se zataženou oblohou, jako 

psychicky náročné a jak sám tvrdil, barvy a italské klima je faktor, který mu zde z domova 

chybí. Informátorka Erica (29 let, 3 roky v ČR, lektorka), pocházející z ostrova Sardinie, si 

nyní velmi uvědomila svoji náklonnost ke svému domovu, Itálii. 

„V létě, když se vrátím na Sardinii a jdu k moři, tak mě to dojme, protože, když si 

uvědomím, že je to můj domov, skoro se rozbrečím. Ano, a pak vítr. Předtím jsem ho 

nenáviděla. Teď, když se vrátím do Cagliari187, vyjdu z letadla a dýchám ho, rozcuchá 

mi vlasy a mně se to líbí.“ Erica 

Identita 

Informátory velmi zaujala otázka, zda se cítí být více Italy nebo Čechy. Většina 

informátorů se cítila být stále Italy, ačkoliv uznávali, že je život v České republice v něčem 

změnil. Mají větší rozhled a dokonce se jistou svojí částí považují víc za Čechy, nicméně 

jejich italské jádro je neměnné a silně zakořeněné.  

„Zcela jistě miluji svoji zem. Je normální, že se cítím být Italka, ale v jistém směru se 

za to stydím. Jde o způsob, jakým se řídí různé situace a strach z toho, jít kupředu a 

dělat jiná rozhodnutí. Italové potápí naši zem. Po prvních dvou letech strávených zde, 

                                                 
186 V odlišných italských regionech se mluví kromě italštiny často i odlišnými dialekty. 
187 Informátorčino rodné město 
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když už jsem poznala jinou zem, jiné zvyky, věci, které fungovaly. Jistě, vy máte za 

sebou jinou historii. Omezení, které my jsme neměli. Je to způsob žití, které jsme my 

nezažili. My jsme byli stále velmi svobodný stát. A přesto jsme se za tolik let nenaučili 

vybudovat to, co vy jste zvládly za tak málo let. Podařilo se vám nechat tuto zem růst 

dobrým směrem. S radostí, protože jste chtěli něco jiného. Naopak u nás se všichni 

spokojí se vším a čekají, že přijde někdo jiný to vyřešit.“ Lorena (47 let, 6 let v ČR, 

pokojská) 

 

Informátorka Erica (29 let, 3 roky v ČR, lektorka) si byla jistá, že její italské Já je 

neměnné. Objevila na sobě ale změny, které předtím vůbec nevnímala. Často se cítí být 

odlišná i v rodné zemi. Naučila se nechodit pozdě a být velmi háklivá k tomuto zvyku. 

Tvrdila, že ji nyní vyvede z míry i autobus, který má dvě minuty zpoždění a považovala to za 

velkou změnu od toho, jak by se chovala předtím doma, nebo jak vidí chovat se své italské 

přátele na Sardinii. Sonia (41 let, 11 let v ČR, lektorka) se cítí být Irka pro svoji vášeň pro 

keltskou kulturu. Ani Čech, ani Ital. Naopak se ke svému italskému původu vyjadřuje 

negativně. 

 „Ani jeden z těch národů nemám moc v lásce. … Je to divné, já nejen že se k tomu 

(národu) nehlásím, já jsem přímo nešťastná, že jsem Italka. Pak máš to pouto. Když se 

vrátím domů a vidím ty barvy svého kraje. Něco to dělá. Jinak to nechápu, že jsem se 

tam narodila. Možná je to trest, že musím tu italštinu učit. Pro mě je to hrozně nudný 

jazyk.“ Sonia 

 

 Usměvavost byla jedním z důležitých faktorů, který informátoři zmiňovali jako ten, 

který podporuje jejich italské Já. Dále pak informátoři zmiňovali pozitivní přístup, 

komunikativnost a navazování vztahů. Jak říkal sám informátor Edmondo (42 let, 3 roky 

v ČR, koordinátor mezinárodní spolupráce ve firmě Baťa), jeho italská stránka se projevuje 

tím, že rád dokazuje, jak je schopný. Informátorka Erica (29 let, 3 roky v ČR, lektorka) v sobě 

vidí Italku díky svému estetickému vnímání, klidu a způsobu, jakým si užívá život a různé 

situace. I ochutnání plátku mortadelly188, klidné vypití kávy, vnímání života po malých 

kouscích, jak to málo vidí u Čechů, z ní dělá Italku a i Erica si jistým způsobem připomínala 

svoji italskou identitu. 

                                                 
188 Uzenářský výrobek původem z Itálie 
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„Čtu. Mluvím s přáteli. Když mluvím se Sardy, tak mám často touhu mluvit dialektem, 

i když jsem jím předtím nemluvila. … (Baví mě) mluvit o mé zemi, regionu, se svými 

studenty.“ Erica 

 

Carolininu (21 let, 2 roky v ČR, lektorka) italskou část dle ní definovala její láska ke 

kuchyni a estetické cítění. Česká část naopak vyjadřovala charakter. Považovala Čechy lehce 

za rezervované a často v sobě tuto vlastnost nacházela i sama. 

„Myslím, že vyučovat italštinu je způsob, jak zůstat Italové. Líbí se mi i zvát přátele na 

skleničku vína. Sklenička vína může být i způsob, jak zůstat Italy.“ Carolina 

Vztah k italské komunitě v České republice 

Setkávání a vyhledávání osob stejné národnosti nebylo u většiny informátorů žádané, 

mnohdy naopak. Většina navazovala vyloženě jen spontánní vztahy a přátelství a 

nevyhledávala již žádné uměle konstruované společenství lidí stejné národnosti. Většina 

informátorů měla přátele různých národností, jak mezi Italy, Čechy, tak i jinými. Na 

sociálních sítích byla možnost vyhledat skupiny Italů, kteří se sdružovali za účelem výměny 

informací a i navazování přátelství krajanů v České republice. Existence této komunity nebyla 

přijímána respondenty ryze negativně, ale většina neměla potřebu ji vyhledávat. Informátorka 

Sonia (41 let, 11 let v ČR, lektorka) se ale k italské komunitě stavěla s velkým odstupem a 

neměla vůbec žádný zájem o to, být v kontaktu s jinými krajany a i svoji práci lektorky 

italštiny vnímala negativně z důvodu, že se jí italština jako jazyk vůbec nelíbil a neměla 

potřebu si svůj italský původ připomínat. Ani většina dalších informátorů nevyhledávala 

italskou společnost ve větší míře, než byli jejich bližší přátelé. Považovali za příjemné být 

v nějakém kontaktu s italskými přáteli, ale ne s lidmi, kteří nechtěli žít možná v České 

republice takové, jaká je, ale chtěli si ji přetvořit na jistý druh Itálie. Srazy, které se pořádaly 

mezi Italy žijícími v České republice, převážně v Praze, považovali informátoři za souhrn 

všech možných klišé, které se pod pojmem Ital dá představit. 

Informátor Edmondo (42 let, 3 roky v ČR, koordinátor mezinárodní spolupráce ve 

firmě Baťa) nevyhledával nikdy svoje krajany v Praze a tvrdil, že má nedůvěru ke svým 

krajanům v zahraničí, kteří se často chovají nevhodným způsobem. Samozřejmě informátor 

zdůraznil rozdíl mezi italskými turisty a lidmi, žijícími zde trvale, nicméně si svoje krajany 

držel v jistém odstupu a italskou společnost nevyhledával. Jak sám říkal, byl rád za své italské 

kolegy v práci, a to mu stačilo. Na druhou stranu samozřejmě Edmondovi chyběla i část 

italského charakteru, kterou když ale vyhledával, zároveň nacházel i všechno to, co nechtěl. 
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„Obvykle když potkám nějaké Italy v metru, tak se odtáhnu a zkouším i mluvit česky, 

aby si nevšimli, že jsem Ital taky.“ Gianluca (31 let, 10 měsíců v ČR, lektor) 

 

Lorenzo (31 let, 5 let v ČR, lektor) měl, podle svých slov, vyvážené množství italských 

i českých přátel. Poslední dobou se Lorenzo setkával se svými italskými přáteli převážně na 

fotbale, který považoval za identifikační prvek Italů jak v rodné zemi, tak i mimo ní. 

Italský kulturní institut189 funguje v Praze od roku 1971 a má za úkol podporovat 

kulturní vztahy a výměny mezi Itálií a Českou republikou, dříve Československem. 

Informátorka Carolina (21 let, 2 roky v ČR, lektorka) by uvítala, kdyby Italský kulturní 

institut organizoval nějaký kvalitní filmový festival nebo koncerty méně známých italských 

zpěváků. Erica (29 let, 3 roky v ČR, lektorka) a Gianluca (31, let 10 měsíců v ČR, lektor) byli 

téhož názoru, vzhledem k faktu, že pár akcí již navštívili a byli schopni situaci posuzovat. 

„Myslím si, že Italský kulturní institut je trochu smutný. Myslím, že nabízí zajímavé 

věci pro lidi, kteří studují italštinu a zbožňují Itálii, ale ne pro Italy.“ Carolina (21 let, 

2 roky v ČR, lektorka) 

 

Informátorka Lorena (47 let, 6 let v ČR, pokojská) naopak ráda vyhledávala komunitu 

Italů v Praze, kterou objevila přes sociální síť facebook. Považovala se za osobu velmi 

otevřenou, srdečnou a usměvavou, a proto se cítila být z větší části lépe mezi Italy a ráda se 

účastnila společných akcí a udržovala kontakty s krajany. Viděla ale hluboký rozdíl mezi tzv. 

novou a starou italskou komunitou v České republice.  

„Můžu ti říct, že ta nová komunita, mluvím hlavně o studentech a mladých lidech, se 

dá rozhodně považovat za dobrou komunitu. Na rozdíl od té staré. Té se nepodařilo 

ani zůstat v kontaktu mezi sebou samými. Ti, co jsou tu už hodně let, a mluvím nejen za 

sebe, my je nevyhledáváme, protože jsou to ti Italové, které my nechápeme. Žijí tady, 

ale opovrhují touto zemí. … Mladí mají úplně jiného ducha. Italové, kteří přijeli už 

před mnoha lety, přijeli z naprosto odlišných důvodů, nežli ti aktuální. Mladí teď 

přijíždí najít nějakého ducha a životní poznání, které nenachází v Itálii.“ Lorena 

Rodina 

Italové jsou velmi vázáni na svoji rodinu, proto se stěhování jednoho jejich člena 

mohlo zdát složité. Informátoři postrádali své rodiče, ale někdy jim vzdálenost mezi nimi 

                                                 
189 Kromě organizování kulturních akcí nabízí institut také aktivity spojené s rozvojem a šířením italského jazyka 
a kultury, k nimž se mimo jiné řadí kurzy italského jazyka. Institut se podílí i na organizaci soutěží v oblasti 
poezie a překladů italských textů. Oceněná díla se poté stávají součástí jeho vydavatelské činnosti (Instituto 
italiano di cultura, 2014, http://www.iicpraga.esteri.it/IIC_Praga). 
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pomohla i vylepšit vzájemné vztahy. Rodiče respondentů chápali malé uplatnění svých dětí 

v Itálii, a i proto informátory ve svém rozhodnutí opustit Itálii většinou podporovali. Rodiče 

informátora Lorenza (31 let, 5 let v ČR, lektor) svého syna nikdy nepřesvědčovali, aby zůstal 

v Itálii.  

„Ne, nikdy. Byli vždy velmi otevření, když jsem začal jezdit do zahraničí. Potom možná 

doufali, že se vrátím, možná stále doufají, ale ví, jaká je tam situace, takže na mě 

netlačí. Nikdy jsem nemusel překonávat žádnou překážku od mé rodiny.“ Lorenzo 

 

Poté, co se informátorka Lorena (47 let, 6 let v ČR, pokojská) rozhodla zůstat natrvalo 

v Praze, musela celé své rozhodnutí obhájit před svou rodinou i dcerami, které žily stále v 

Itálii. Její mladší dcera zůstala bydlet u Loreniných rodičů a pokračuje ve studiu v rodné 

zemi. Bylo jí sedmnáct let. Starší dcera měla již svoji rodinu. Lorena se snažila svoji mladší 

dceru přesvědčit, aby s ní v Praze žila. S matkou zde strávila téměř celý rok, ale nebyla zde 

šťastná, proto ji Lorena poslala zpět ke svým rodičům. Lorena měla na počátku potíže 

vycházet se svoji matkou a přesvědčit ji o své volbě života v cizí zemi. Následně se i rozhodla 

svoji matku na dvacet dní pozvat do Prahy, aby sama poznala důvody, které Lorenu, její 

dceru, vedly k této volbě. Nakonec se svoji matkou i ostatními členy rodiny vycházela opět 

dobře. 

Informátoři si udržovali s rodinou dobré vztahy, volali si, psali si i se domů několikrát 

do roka vraceli. Hlavními komunikačními prostředky pro všechny informátory byl telefon, 

skype, facebook a ostatní mobilní aplikace pro komunikaci. Internet byl oblíbenou pomůckou 

především kvůli cenám komunikace mezi vzdálenými členy rodiny. Průměrně si informátoři 

s rodinou volali asi jednou za týden nebo za dva. S příbuznými, kteří používali internetové 

sociální sítě, byli v kontaktu i častěji. 

Za rodinou do Itálie se informátoři vraceli průměrně dvakrát do roka. Nejčastěji se 

vraceli na Vánoce a v létě, kdy si chtěli užít letní počasí a moře. Vánoční svátky byly pro 

rodiny informátorů a i pro ně samotné důležité, a měli potřebu je trávit právě se svoji rodinou 

a proto se většina z nich pokaždé na svátky vracela domů. 

Často informátoři zmiňovali odlišnou sílu vazeb mezi rodinnými členy v Itálii a 

v České republice. Italské rodiny považovali respondenti za více propojené a jejich vztahy 

mezi sebou za užší a hřejivější. Italové dle nich rodinou žijí více, než Češi. Informátorka Erica 

(29 let, 3 roky v ČR, lektorka) uznala, že rodinná pouta se znají být silnější v italských 

rodinách, ale potvrdila, že přítelova rodina v České republice byla velmi silně propojená. 

Erica byla přesvědčena, že česká výchova vede lidi k větší samostatnosti, než ta italská. 
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„Myslím, že italská rodina více pomáhá a nežádají to od tebe. Pokud máš potřebu, 

pomohou ti. Česká máma, když pomáhá svému synovi, se ho ptá, zda to potřebuje. 

Italská máma mu to dá, aniž by se ho ptala. … Tady i v Evropě jsou mladí mnohem víc 

samostatní, u nás méně, protože tam mají obvykle rodiče, kteří jim pomohou. Někdy i 

příliš.“ Erica 

 

Erica (29 let, 3 roky v ČR, lektorka) i Sonia (41 let, 11 let v ČR, lektorka) měly české 

partnery. Informátorka Sonia zmínila negativní přijetí jí, jako Italky, jedním členem rodiny 

svého českého manžela. Negativní vztah přetrval až do teď, ale s ostatními členy manželovi 

rodiny vycházela Sonia dobře. Sonina rodina neměla žádné výhrady k jejímu českému 

manželovi, ale nechtěla, aby odjela. Sonia tvrdila, že pokud by se s manželem rozhodli žít 

v Itálii, nebyla by ze strany její rodiny k jejich vztahu žádná námitka. I informátorka Erica 

popisuje své přijetí rodinou svého českého přítele. 

„(Přítelova) maminka mě na začátku moc nemusela, protože byla žárlivá na svého 

syna, ne, že bych byla Italka. Nemělo to nic společného s národností. Jinak mě všichni 

přijali velmi dobře. Obvykle byli velmi zvědaví.“ Erica 

Jazyk 

Jazyk je jeden z hlavních aspektů, sloužící k integraci do majoritní společnosti. Cizinci 

s nízkou znalostí majoritního jazyka společnosti nemají evidentně takové možnosti 

k zapadnutí mezi majoritu, jako cizinci, kteří jsou ochotni se majoritní jazyk naučit. 

Z odpovědí informátorů byly patrné obě varianty. Část z nich byla schopná v České republice 

žít bez značných jazykových obtíží, bez znalosti češtiny. Tito lidé preferovali být v kontaktu 

s ostatními Italy, dokonce i v zaměstnání, kde používali především italštinu a angličtinu a 

český jazyk ovládali na základní úrovni. Druhá skupina informátorů považovala jazyk naopak 

za nedílnou součást života v cizí zemi a nezbytnost pro kvalitní integraci a život. Český jazyk 

byl pro ně nástroj k poznání a k zapadnutí mezi majoritní společnost. Italové, kteří se aktivně 

učili, nebo naučili, česky, se chtěli vymanit z faktu být jenom cizinec a snažili se udržovat a 

vyhledávat přátelství a kontakty mimo svoji komunitu. Všichni respondenti byli ale na takové 

jazykové úrovni, že se dokázali normálně domluvit v základních denních situacích, jako je 

nakupování apod. Informátorka Carolina (21 let, 2 roky v ČR, lektorka) se česky učila od 

mala. Její maminka byla Češka. Byla ochotná provést rozhovor i v češtině, ale nakonec 

preferovala italštinu. 

 „Máma na mě odmala mluvila česky, táta italsky. Když mi byly čtyři roky, moje máma 

přestala mluvit česky. Neví se proč. Myslím, že měla strach, abych si nezačala plést 



Proces konstrukce identity na příkladu Italů žijících v ČR 

 

 
85 

dva jazyky ve škole. … Pokračovala jsem mluvit česky s příbuznými, s tetou, prarodiči, 

ale to nebylo moc vážné až do doby, kdy jsem se sem přestěhovala a začala se česky 

vážně učit. … Teď mohu říct, že rozumím všemu.“ Carolina 

 

Soniu (41 let, 11 let v ČR, lektorka) začal češtinu trochu učit nevlastní otec jejího 

manžela. Následně si pořídila učebnici češtiny a učila se sama. Nyní je v České republice již 

přes jedenáct let a česky rozumí a mluví na vysoké úrovni. Jako jediná informátorka 

prováděla rozhovor v češtině. Dle jejích slov ji s češtinou velmi pomohla její práce lektorky 

italštiny a její studenti. Informátoři, kteří se živili jako lektoři italštiny, považovali své 

zaměstnání i za dobrý způsob učit se česky a považovali své studenty za své učitele jazyka. 

Naopak informátoři, pracující v mezinárodních firmách, si většinu času vystačili bez češtiny. 

Maurizio (24 let, 2 roky v ČR, Koordinátor v mezinárodní firmě) byl nicméně schopen se 

jazyk naučit na dobré komunikativní úrovni. 

Odpovědi informátorů na otázku, jaký jazyk považovali za ten, který denně používali 

nejčastěji, se značně lišili. Situaci ovlivňoval i druh zaměstnání, lidé, s kterými pracovali a 

národnost partnera.  

„Během týdne angličtina, protože v práci používám jen angličtinu. A doma češtinu. … 

Moje přítelkyně nemluví italsky. Takže já doma s ní mluvím na půl česky, na půl 

anglicky. A s (přítelkyniným) synem mluvím jen česky.“ Massimiliano (33 let, 3,5 roku 

v ČR, IT technik) 

 

Lektoři italštiny naopak definovali italštinu jako nejpoužívanější jazyk v jejich denním 

životě. Informátorka Carolina (21 let, 2 roky v ČR, lektorka) používala denně nejčastěji 

italský jazyk, i kvůli práci lektorky, i díky svému italskému příteli. Edmondo (42 let, 3 roky 

v ČR, koordinátor mezinárodní spolupráce ve firmě Baťa) také nejčastěji mluvil italsky i díky 

tomu, že jeho manželka, Češka, uměla italsky velmi dobře. Informátoři Lorenzo (31 let, 5 let 

v ČR, lektor) i Sonia (41 let, 11 let v ČR, lektorka) používali nejčastěji češtinu. Sonia označila 

jako druhý jazyk italštinu. Z tohoto hlediska byly zvyklosti respondentů velmi odlišné. 

 

Znalost českého jazyka byl pro informátory základní prvek pro integraci do české 

společnosti a k adaptaci, a proto se hlavně mladší část informátorů česky aktivně učila, nebo 

stále učí. 
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„Když (lidé) vidí, že se Ital aspoň snaží učit česky, už je to lepší. Když ale vidí Itala, 

který mluví jen italsky a chová se jako klasický Ital, tak je brán trochu stranou.“ 

Gianluca (31, let 10 měsíců v ČR, lektor) 

 

Informátor Edmondo (42 let, 3 roky v ČR, koordinátor mezinárodní spolupráce ve 

firmě Baťa) byl přesvědčený, že pro život v Praze není nutné mluvit česky, pokud člověk 

nemá jisté aspirace poznávat místní lidi. Erica (29 let, 3 roky v ČR, lektorka) se s tímto 

názorem také ztotožňovala. Edmondo zároveň uznával, že nízká schopnost mluvit česky 

cizince odsunuje trochu mimo společnost. 

„Český jazyk je nezbytný, pokud se chceš integrovat. To je pravda. Otázka je, jestli se 

ten někdo chce integrovat. Jaký život vede, co chce dělat, k čemu ti je (jazyk), s kým 

musíš mluvit. Samozřejmě je znalost češtiny dobrá, pokud se chceš integrovat. … 

Abych se vnitřně vylepšoval. … já se tím nyní nezabývám, protože necítím potřebu 

integrace nebo vyhledávání místní společnosti. Já žiju tak, jak jsem ti říkal. Pracuji, 

jdu domů, jím, spím.“ Edmondo 

 

Velmi důležitou otázkou pro informátory bylo, jak a v jakém jazyce si vyhledávali 

informace a odpovědi byly značně rozdílné. Jednalo se o lidi, kteří ovládali více méně 

minimálně tři jazyky – angličtinu, italštinu a češtinu. Často vyhledávali informace dle země, 

která je momentálně zajímala, a jen pár jich preferovalo skutečně italštinu. Informace 

vyhledávali informátoři převážně na internetu, proto byli jazykové preference takto rozdílné. 

Z českých novin informátoři upřednostňovali deník Metro. 

Televizní programy sledovali informátoři převážně v češtině, jen dva se přiznali, že 

měli satelit. Velká část informátorů pak filmy a podobné sledovala v originálním jazyce, 

s českými titulky, pokud to bylo možné. V češtině si většina nevěřila natolik, aby v ní četli 

knihy nebo sledovali filmy. Informátorka Sonia (41 let, 11 let v ČR, lektorka) se toužila stále 

zdokonalovat v češtině, a proto četla často v tomto jazyce. Italštině se vyhýbala jak v mluvě, 

tak čtení a jiném. 

„Čtu furt (česky), protože jazyk nikdy nepřestaneš zdokonalovat. Televizi nemáme, ale 

filmy jasně, sleduju. A spíš než noviny čtu literaturu. Nějakou dobu jsem četla Lidové 

noviny, ale nemám ráda deníky a celkově jsem začínala s Reflexem, ale pak jsem 

přešla k literatuře. V italštině nevyhledávám vůbec.“ Sonia 

Informátoři Daniele (34 let, 5,5 roku v ČR, organizátor lékařských událostí) a Lorena 

(47 let, 6 let v ČR, pokojská) přiznali, že měli doma satelit, aby mohli sledovat italské a 



Proces konstrukce identity na příkladu Italů žijících v ČR 

 

 
87 

zahraniční programy. I přes tento fakt se ale informátoři češtině nebránili a snažili se jí 

pomalu přijímat a chápat, často formou sledování filmů, kde si nastavili české titulky. 

Náboženství 

Italové jsou známi pro svoje náboženské cítění190. Velká část informátorů přijímala 

Českou republiku, jako z velké části ateistickou, kladně. Mezi informátory byli jak ateisté, tak 

věřící, i věřící nepraktikující. Část informátorů se vyjádřila ve smyslu, že náboženství už není 

slovo boží, ale slovo člověka, a proto mu již tolik nedůvěřovali. Informátor Edmondo (42 let, 

3 roky v ČR, koordinátor mezinárodní spolupráce ve firmě Baťa) přičítal slabý zájem o víru 

české historii i komunismu, který zde zájem o náboženství limitoval. 

„Co se říká v sociologických knihách? Češi jsou ateisté. … Pokud mluvíme o lidové 

zbožnosti, jako její vnější projevy, tak ano. Tady tedy není zbožnost jako v Itálii. Pak 

naopak mluvíme o pohledu na zbožnost v životě. Ta není ani v Itálii. Necháme to být. 

Myslím, že nedostatek náboženského zájmu, který pochází z těch padesáti let 

komunismu, z kultury a z toho, co udělali, že udělali z Čecha osobu tichou, tak z něho 

udělali i osobu prakticky bez tužeb a nadějí. … Nic neočekává. Na ničem nelpí.“ 

Edmondo 

Informátoři Lorenzo (31 let, 5 let v ČR, lektor) i Erica (29 let, 3 roky v ČR, lektorka) o 

sobě tvrdí, že jsou ateisté, a v České republice se cítí dobře. 

„Bylo zvláštní vidět, že tu skoro nikdo není křtěný. Ale pozitivně, protože já jsem 

ateista. Zrušila jsem svůj křest. Teď je možné to udělat, na byrokratické úrovni.“ Erica 

 

Eričino rozhodnutí nemělo nic s faktem, že žila tady v Praze, jelikož se k němu 

rozhodla před mnoha lety. Momentálně o jejím rozhodnutí neví ani celá její rodina. Rodiče 

její rozhodnutí přijali, ačkoliv její otec trošku hůře. Její rozhodnutí jim připadalo jako postoj 

proti rodině, nebo aspoň proti jejím kmotrům. 

Informátorka Sonia (41 let, 11 let v ČR, lektorka) byla přesvědčená, že je zde v České 

republice velký zájem o alternativní náboženství, například buddhismus. O ten se i 

informátorka konkrétně zajímala od doby, kdy žila ve Skotsku a podle jejího názoru je i 

v Itálii velký zájem o podobná náboženství. Byla přesvědčena, že jsou Italové samotným 

Vatikánem již unavení, a to zvláště ženy, jelikož se Vatikán často vměšuje do záležitostí, kam 

by neměl. 

                                                 
190 Většina obyvatelstva v Itálii patří historicky mezi katolíky, tj. asi 85–95 % lidí. (Itálie, 2013, 
http://itálie.net/nabozenstvi) 
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Informátoři si uvědomovali, že se v Itálii náboženství chápe mnohem hlouběji, než 

v České republice. Přisuzovali to i náboženské výchově, které byla většina vystavována od 

mala. Katechismus191 je oproti České republice v Itálii běžnou součástí výchovy. 

 „Když jsi malý, chodíš na katechismus, pak ve škole jsou hodiny náboženství. Což 

tady není, tady to nikdo nedělá. Možná jen děti na Moravě. … Náboženská výchova je 

aspekt kultury. Samozřejmě tady je to slovo vymazáno padesáti lety komunismu. Silou. 

… Dítě s náboženskou výchovou má možnost, ale není jistota, že se mu to podaří, 

vylepšovat vztahy k druhým až do konce svého života. To tady není nabídnuto. Nebo je 

to nabídnuto, ale nikoho to nezajímá.“ Edmondo (42 let, 3 roky v ČR, koordinátor 

mezinárodní spolupráce ve firmě Baťa) 

Velká část informátorů se shodovala, že náboženská výchova dokáže dětem už od 

mala ukazovat, a podporovat v nich samých, jisté životní hodnoty, především pak respekt 

k rodině a bližním a právě i díky této výchově mohou mít Italové z větší části hlubší smysl 

pro rodinu. Informátor Massimiliano (33 let, 3,5 roku v ČR, IT technik) byl toho názoru, že 

nevěry a podobné záležitosti se dějí zcela jistě i v Itálii, ale Italové mají tendenci tyto poklesky 

více skrývat. Informátorka Erica (29 let, 3 roky v ČR, lektorka) to přisuzovala většímu smyslu 

viny, který lidé získávají právě formou náboženské výuky. Odsouzení je pro Italy hrozivá 

představa, ale u Čechů se informátoři s takovým chápáním nesetkali. Náboženství je v Itálii 

skutečně vážným tématem. Někteří informátoři ale nebyli přesvědčeni upřímností, s jakou se 

tam víra projevuje navenek. Informátoři chápali některé Italy jako oběti náboženské morálky, 

často jen hrané pro okolí. Informátorka Lorena (47 let, 6 let v ČR, pokojská) se v Praze 

setkala se zvláštností, která ji velmi překvapila. 

„První Vánoce, co jsem byla tady, jsem se šla podívat do kostela Jezulátka a tam jsem 

našla všechny vánoční stromečky. Vánoční stromek je u nás pohanský zvyk, ne 

katolický. Takže když jsem viděla všechny ty dekorované stromky uvnitř toho kostela, 

byla jsem překvapená. U nás v Itálii toto neexistuje. … Jedná se o dvě rozdílné věci, 

které nejdou míchat.“ Lorena 

 

Informátor Maurizio (24 let, 2 roky v ČR, Koordinátor v mezinárodní firmě) vyrůstal 

ve věřící rodině, ale nepraktikující. Život v Praze ho naopak k víře malinko navrátil.  

„V Itálii jsem už roky nechodil na mše, ale když jsem přijel do Prahy, tak v neděli, 

když je italská mše, tam jdu. Vrátil jsem se k tomuhle zvyku. Možná, abych se cítil víc 

doma, nevím.“ Maurizio 

                                                 
191 Křesťanská nauka 
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Svátky 

Mezi obecně nejvíce přijímaný svátek patřily mezi informátory Vánoce, popřípadě 

ještě Velikonoce, a informátoři vnímali rozdílnost slavení obou svátků. Často Vánoce slavili u 

svých rodin v Itálii a na české Vánoce si většina informátorů špatně zvykala. Bylo pro ně 

těžké přijímat zvyky, kdy se Vánoce slaví jen v okruhu velmi blízké rodiny, protože samotní 

Italové slaví Vánoce s širokou rodinou ve velmi veselém duchu. Massimiliano (33 let, 3,5 

roku v ČR, IT technik) si ještě nezvykl na slavení Vánoc po česku, proto přemýšlel o 

možnosti slavit je příští rok napůl italské. 

„Tady se Vánoce slaví 24. prosince, zatímco my v Itálii 25. I otázka rozbalování 

dárku, ne. Tady se rozbalují po večeři, v sedm, v osm večer, zatímco my jsme čekali 

buď to následující ráno, nebo půlnoc. To je věc, co mi ještě není blízká.“ Massimiliano 

 

„V Itálii je takové rčení: Vánoce s tvými a Velikonoce s kým chceš. Takže to byla 

taková povinnost se vrátit na Vánoce domů.“ Gianluca (31, let 10 měsíců v ČR, 

lektor) 

 

Informátorka Carolina (21 let, 2 roky v ČR, lektorka) má matku Češku žijící v Itálii, 

proto od mala slavila Vánoce smíšeně. 24. prosince připravovali s rodiči a s partnery velkou 

slavnostní večeři, ale dárky rozbalovali většinou příští ráno, kdy následoval slavnostní oběd. 

Velikonoce patřily také k oblíbeným svátkům a informátoři přiznávali, že v nich byl 

velmi zakořeněný vztah k oslavám Velikonoc po italsku, s přáteli venku v přírodě. Česká 

tradice se jim zdála zajímavá, ale nijak ji nepraktikovali a teprve se ji učili poznávat. 

„České Velikonoce jsem slavila, když jsem byla mladší. Bylo to trochu divné. Byli jsem 

u mé babičky, která připravila všechna ta typická jídla, dělali jsme vajíčka, potom nás 

honili s pomlázkami. … Myslím, že to byla zábava, ale nedostala jsem svoje velké 

čokoládové velikonoční vejce192. Bylo to zvláštní.“ Carolina (21 let, 2 roky v ČR, 

lektorka) 

 

„Na začátku jsem se tomu (české tradici pomlázky) smála. Pak jsem si o tom něco 

přečetla. A překvapilo mě, že si na tuhle věc hodně žen stěžuje a na druhou stranu to 

vypadá, že se vám nesmí odepřít. Tohle se mi nelíbilo. Já jsem to s Ondrou (přítelem) 

jednou zkusila, ale řekla jsem mu, že další rok už nechci. Když nechci, tak nechci. A on 

to chápe. To je důležité.“ Erica (29 let, 3 roky v ČR, lektorka) 

                                                 
192 V Itálii se na Velikonoce darují veliká čokoládová vejce, obvykle s překvapením uvnitř 
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Informátoři odpovídali, že ostatní svátky moc neslaví, a tím méně, aby slavili nějaké 

italské svátky zde v České republice. Výzkum také potvrdil, že informátoři stále preferují 

slavit svátky jako Vánoce a Velikonoce tak, jak byli zvyklí v Itálii. Informátorka Carolina (21 

let, 2 roky v ČR, lektorka) zmiňovala ještě dva další svátky, které ráda trávila s rodinou a 

které tvořily momenty, kdy je se svými bližními. Jednalo se o svátek sv. Štěpána a italský 

Den osvobození, 25. dubna. Oba tyto svátky slaví s rodinou a blízkými přáteli a pokud se 

Carolina nenachází zrovna v Itálii, snaží se tyto svátky oslavovat i v Praze, s přáteli. 

Zvyky 

Každodenní realita života v České republice přinášela informátorům nové a nové 

objevy, i v oblasti zvyků. 

„Jedna věc, které jsem si tu všimla, je zvyk, který tu všichni máte, když vstoupíte do 

nějakého obchodu a všichni zdraví. A když odcházíš, tak tě pozdraví znovu. … Tady 

jste zvyklí, že se (v obchodech) nejdříve pozdraví a pak požádáš o to, co chceš.“ 

Lorena (47 let, 6 let v ČR, pokojská) 

Obecně se informátoři shodovali na tom, že jsou Češi v úzkém vztahu s přírodou a rádi 

tráví čas venku. Informátorka Sonia (41 let, 11 let v ČR, lektorka) zmiňovala i sympatii ke 

sbírání hub a poznávání přírody, které je pro Čechy typické. Líbil se jí i fakt, že jsou české 

děti zvyklé chodit v létě na kolo a v zimě na lyže a často tráví čas venku. Dokonce považovala 

Čechy za kulturně založené, co se týče návštěv divadel. Carolina (21 let, 2 roky v ČR, 

lektorka) pak zmínila další ze zvyků, který ji zaujal. 

„Líbí se mi jeden český zvyk, chodit o víkendu na chatu. Ital, který má druhý dům, je 

obvykle hodně bohatý, takže jich není moc. Musím říct, že skoro všichni Češi mají 

chatu a mě se líbí ten zvyk zvednout se a jít pryč na víkend.“ Carolina 

Kuchyně 

Italská kuchyně byla u informátorů vnímaná velmi kladně a často ji vyzdvihovali mezi 

jednu z nejlepších na světě. Zcela jistě ji chápali jako své propojení s italskou kulturou a 

tradicí. Oceňovali její variabilitu, rozmanitost ingrediencí a zároveň jednoduchost. Všichni 

informátoři se shodli, že je pro ně italská kuchyně pýchou a vzájemnou identifikací mezi 

Italy. Zároveň uvedli, že italská kuchyně je základ jejich jídelníčku a obvykle doma vaří právě 

ji. 

„Mě chutná velmi italská kuchyně. Nakonec já vařím italská jídla. … Obvykle česká 

jídla jíme venku. Doma vaříme italská, i můj přítel vaří italská jídla. Jsou lehčí, na to, 
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jíst je každý den. A pak já jím hodně těstovin, ty mám za dvě vteřiny hotové.“ Erica (29 

let, 3 roky v ČR, lektorka) 

 

Ve smíšených vztazích bylo běžné českou a italskou kuchyni kombinovat, ačkoliv 

z rozhovorů vyplíval stále fakt preference té italské. Informátoři Sonia (41 let, 11 let v ČR, 

lektorka) i Edmondo (42 let, 3 roky v ČR, koordinátor mezinárodní spolupráce ve firmě Baťa) 

mají za partnery Čechy a ve vaření se většinou střídají – informátoři vaří po italsku a jejich 

partneři po česku. 

„Italská kuchyně jsem já, u sporáku. Jak ji vnímám? Je to zdravá kuchyně, především. 

Česká kuchyně není příliš zdravá. Pokud jím hodně cibule nebo česneku, tak je jasné, 

že pokud se potím v autobuse, smrdím. A já z práce jezdím autobusem a připadám si 

jako v plynové komoře. Ne proto, že by se lidé nemyli, ale protože základ jídelníčku je 

špatný. Příliš cibule, příliš česneku. Příliš tuku, omáček, chleba. Nedělá dobře 

smažené, tučné, ani sádlo. Italská kuchyně používá cibuli i česnek, ale ne 

v průmyslovém množství.“ Edmondo  

 

Informátorka Lorena (47 let, 6 let v ČR, pokojská) se stavila ke kultuře italské kuchyně 

v České republice negativně. Jak se sama vyjádřila, Češi jsou zvyklí jíst italská jídla v tom 

nejhorším slova smyslu. Často se zde v České republice informátoři setkali s italskými 

recepty, které v jejich rodné zemi ani neexistují. 

„Pizzu jím, u nás blízko je jedna dobrá pizzerie, ale recepty jsou teda hrozné. Jsou tu 

dva typy, které můžu jíst, protože ty kombinace jsou hrozné pro mě. Nikdy to nebude to 

samé, ale je potřeba si zvyknout.“ Erica (29 let, 3 roky v ČR, lektorka) 

 

Většina informátorů uznala, že česky moc doma nevaří, a to z několika důvodů. Mezi 

hlavní patřila především zdlouhavá doba přípravy, složitost a fakt, že se jedná většinou o jídla 

velmi těžko stravitelná v porovnání s italskou kuchyní. Někteří informátoři, jako Edmondo 

(42 let, 3 roky v ČR, koordinátor mezinárodní spolupráce ve firmě Baťa) nebo Lorena (47 let, 

6 let v ČR, pokojská) se pokoušeli české recepty trošku odlehčit. Česká kuchyně připadala 

informátorům ale chutná, ačkoliv možná málo rozmanitá. Někteří informátoři se shodovali na 

tom, že jim z české kuchyně velmi chutná maso, ale chybělo jim v ní více zeleniny a ovoce. 

„Z české kuchyně mi chutná maso, ale jinak je na mě příliš těžká. … Vařím spíš tu 

středozemní kuchyni, zeleninu, těstoviny. Preferuji italskou kuchyni, protože jsem na ni 
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zvyklý. Máme tepleji a jíme více zeleniny a ovoce. Nemohl bych si asi nikdy zvyknout 

na českou kuchyni.“ Maurizio (24 let, 2 roky v ČR, Koordinátor v mezinárodní firmě) 

 

Pokud se informátoři rozhodli jít na jídlo do restaurace, z větší části preferovali jít na 

české jídlo. Z rozhovorů se dá říct, že česká jídla informátoři neradi vařili doma, ale rádi 

ochutnávali a poznávali venku. Italskou kuchyni naopak preferovali vařit sami. Samozřejmě 

se nejednalo o pravidlo, ale vždy o aktuální preferenci. Ve většině případů preferovali 

informátoři nakupovat potraviny, i ty italské, v obyčejných supermarketech.  

„Já chodím nakupovat do supermarketů. Jdeš do Lidlu a najdeš italské produkty, jdeš 

do Tesca a najdeš je také. Nechodím do italských obchůdků. Vždy říkám, že jsem 

v Česku zchudla. Co se týká peněz. … Máme jiné zvyklosti. I v jídle. … Já když jdu 

nakupovat, tak dělám italský nákup. Mám své zvyky. Nejdu koupit jen klobásu, chleba, 

nebo eidam. … Vidím, co nakupují další lidé. … Logicky jsou tedy moje výdaje vyšší, 

než ty, co máte třeba vy. … Ale ačkoliv jsem možná zchudla, co se peněz týká, tak jsem 

zbohatla na dalších věcech.“ Lorena (47 let, 6 let v ČR, pokojská) 

 

Do italských prodejen chodili informátoři většinou jen pro vybrané produkty193, 

například lokální potraviny, které nesehnali v běžném supermarketu. Dále jsou to místa, kam 

chodili za kvalitou, za kterou byli ochotni si připlatit. Nevyužívali ale příliš často služeb 

italských prodejen z důvodu vyšších cen zboží, které jsou proti Itálii, a často i běžného 

českého supermarketu, několikanásobně vyšší.  

„Může se stát dvakrát, třikrát do měsíce, že zajdu do italské prodejny pro šunku a 

parmazán, ale jinak jsem spokojený. … Jednou jsem šel i do sicilské prodejny pro 

sardský sýr194. Preferuji supermarkety. Italské prodejny jsou příliš drahé – za některé 

věci, za které dám doma jedno euro, tady zaplatím tři nebo čtyři eura.“ Maurizio (24 

let, 2 roky v ČR, Koordinátor v mezinárodní firmě) 

 

Žádný z informátorů se nevyjádřil negativně k dostupnosti italských produktů v České 

republice a všichni byli přesvědčeni, že v dnešní době se dá sehnat vše, s menšími nebo 

většími obtížemi. Většina informátorů nebyla velmi spokojena s kvalitou zeleniny a ovoce 

v České republice. Informátorka Lorena (47 let, 6 let v ČR, pokojská) si zvykla hledat 

kvalitnější zeleninu na farmářských trzích. Informátoři si často jisté produkty, jako jsou 

salámy a sýry, dováželi od svých rodin z Itálie a samozřejmě byly i produkty, které 
                                                 
193 Často zmiňované jsou (mimo jiné) italské uzeniny, sýry, vína a konzervy 
194 Pecorino sardo 
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informátorům z domova chyběly a bez kterých se naopak vůbec v kuchyni neobešli. Jednalo 

se především o olivový olej, kvalitní těstoviny a ryby. 

 „Nechutnají mi tady uzeniny. Nelíbí se mi, jak je balí a že už jsou nakrájené. 

Čerstvost je jedna z nejdůležitějších vlastností uzenin.“ Erica (29 let, 3 roky v ČR, 

lektorka)  

Kultura stolování 

Kultura stolování byl jev, který informátoři považovali za velmi odlišný. Čas k jídlu 

byl pro ně i moment, kdy se rodina a přátele sejdou společně a popovídají si a stůl se pokaždé 

prostírá a připravuje. Dle informátorky Ericy (29 let, 3 roky v ČR, lektorka) na stole nikdy 

nechybí sůl a olivový olej. Stolování je pro Italy jakýsi rituál, který informátoři u Čechů 

nenacházeli v takové míře, a jedná se o zvyk silně zakořeněný. 

„Když se Italové potkají u stolu, je to i k mluvení. Tady je to ale moment k jídlu. Je 

pravda, že vánoční oběd v Itálii trvá čtyři, pět hodin. Nosí se zákusky, mluví se, pak se 

nosí první chody, mluví se. Stolování je pro Itala rituál.“ Gianluca (31, let 10 měsíců 

v ČR, lektor) 

 

„Během týdne mi vyhovuje jíst rychle, ale když jdu do restaurace a vidím, že mi 

odnášejí talíř hned, jak odložím vidličku, mě dovádí k šílenství. … Tohle je i kulturní 

odraz. Když jsem v Itálii, tak vědí, že se najíš v klidu, povídáš si, prostě v pohodě.“ 

Lorenzo (31 let, 5 let v ČR, lektor) 

Diskriminace 

Informátoři se shodli, že se v České republice s velkým projevem diskriminace 

nesetkali. Praha pro ně byla kosmopolitním městem, kde jsou různé kultury zvyklé žít vedle 

sebe. Problém informátoři viděli především v oblasti předsudků české společnosti proti 

Italům, jako takovým a tyto předsudky pak často považovali za jistou obdobu diskriminace. 

Často se tu setkávali s jistým druhem smyslu pro humor proti italské národnosti. Informátor 

Gianluca (31, let 10 měsíců v ČR, lektor) uvedl, že jsou Italové nahlíženi často z legrace 

například jako na charakter Silvia Berlusconiho195. 

„Nemluvím o diskriminaci, ale o předsudcích. Jako, že Italové sem přichází jen kvůli 

jednomu, ženám, že přichází jen oklamat lidi. Podnikat trochu divně. Nemůžu popřít, 

že to tak není, ale ne všichni jsme takoví.“ Massimiliano (33 let, 3,5 roku v ČR, IT 

technik)  
                                                 
195 Bývalý italský předseda vlády, který je známý iniciátor různých skandálů 
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Lorena (47 let, 6 let v ČR, pokojská) uznala, že se občas v České republice setkala 

s jistým druhem diskriminace, ale pouze v jazykové oblasti. Mimo to se všichni informátoři 

ale shodli, že se nejedná o žádný velký projev tohoto fenoménu. Informátorka Sonia (41 let, 

11 let v ČR, lektorka) dokonce uvedla, že měla v práci samé výhody, oproti českým lektorům 

italštiny, jako rozená Italka. 

„Jedna věc, které jsem si tu všimla, je způsob, jakým k tobě mluví. Víš, my Italové, 

kteří nemluvíme česky, když jdeš nakoupit, slyšíš to: česky, prosím! Trošku s tou zlostí 

v hlase. Česky prosím! To s tebou vždy trochu hne. Nebo třeba takové to: ha, Ital! … 

Nebo tady je ten problém, že je tu vše psané jenom v češtině, ne v angličtině.“ Lorena 

Shrnutí výzkumu 

Výzkum objasnil, že se Italové žijící v České republice považují stále, i po letech, za 

Italy. Jak tvrdili sami informátoři, jejich italské Já je stálé a nelze jej nijak změnit. Někdy si 

na sobě ale všímají jistého ovlivnění. Jedná se především o změnu chování v jistých situacích. 

Příkladem lze uvést situaci, kdy někdo přijde na smluvenou schůzku později, než bylo 

domluveno. Pokud by se tato situace stala v době, kdy někteří informátoři žili ještě v Itálii, 

chápali by to jako běžnou záležitost, nyní je však taková situace rozčílí. 

Informátoři vnímají velmi pozitivně možnosti, které jim Česká republika nabízí. Život 

v Itálii jim podle jejich výpovědí v současné době nenabízí lepší příležitosti. Někteří 

přiznávají, že pokud by se situace v Itálii razantně změnila k lepšímu, tak by se rádi vrátili. 

Část informátorů si zde ale již založila rodinu, a proto je pro ně méně přijatelné vrátit se do 

rodné země. Mladí lidé uznávají, že v České republice mají mnohem více možností osobního 

růstu a získávání zkušeností. 

Informátoři byli ateisté i věřící, ačkoliv většinou víru nepraktikovali. Často se 

s náboženstvím nedokážou identifikovat, protože už mu nevěří. Preferují ve víru věřit po 

svém, ale nepraktikovat navenek. Ačkoliv jsou Italové považováni za národ hluboce katolicky 

založený, informátoři nevěřili, že se jedná vždy o víru upřímnou a přiznávali, že se často 

setkali s případy praktikování víry hlavně „navenek“. 

Italové jsou velmi citliví k otázce být posuzováni okolím a jsou velmi opatrní, aby 

vždy na ostatní působili dobře, upraveně a chovali se na první pohled slušně. Neustálá obava 

ze špatného hodnocení od okolí je důležitým aspektem italského charakteru. K otázce slavení 

svátku a zvyklostí měli informátoři velmi jednoduché postavení. Důležitost tradice pro ně 

představovaly hlavně oslavy Vánoc a Velikonoc. Ostatní svátky pro ně neměly zvláštní 
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hodnotu. České tradice znají, ale bližší vztah mají k italskému způsobu slavení, především 

Vánoc, kdy je pro ně důležité být se svoji rodinou. 

Italský jazyk je pro většinu důležitým faktorem identifikace. Český jazyk umí 

informátoři aspoň na základní komunikativní úrovni. Mladí lidé jsou více ochotni se jazyku 

učit a aspoň polovina z nich je schopná komunikace na velmi dobré úrovni. Shodují se na 

tom, že bez dobré znalosti českého jazyka je možnost integrace do české společnosti slabá. O 

integraci mezi majoritní společnost má zájem většina informátorů, ve větší či menší míře. 

Znalost českého jazyka považují za nezbytnost ke kvalitní integraci, ale ne za nezbytnost k 

životu v České republice. Česká republika znamená pro respondenty tedy pocit bezpečí, 

jistoty a možností, které jim v této situaci nemůže dát Itálie. Přátelství vyhledávají spontánně, 

jak mezi Čechy, tak Italy a ostatními národnostmi bez rozdílu. 

Vyhledávání informací mezi informátory není jasně jazykově vymezené. Všichni 

informátoři se dokáží domluvit minimálně italsky, lehce česky i anglicky, proto mají vysokou 

variabilitu výběru. Totéž platí pro výběr jazyku u sledování televize a filmů, popřípadě čtení 

knih. Je znát lehká preference italštiny, díky snadnosti. 

Italská identita je u absolutní většiny neměnitelná, informátoři se cítí být Italy a necítí 

téměř žádnou formu diskriminace vztahující se k jejich národnosti. Vidí rozdíly v 

charakterových vlastnostech obou národností, a ačkoliv ty české nepovažují vždy za 

negativní, italský veselý charakter je jim bližší, ačkoliv si dokáží vážit i klidného českého 

přístupu. 

Závěr 

Studie poukázala na to, v jaké míře si Italové faktory ovlivňující jejich identitu 

připouštějí, jakou důležitost jim přikládají a jak tuto identifikaci vnímají. Dále se zaměřovala 

na to, jak se Italové v majoritní české společnosti cítí, jak vnímají spoji kulturu, svoje Já a své 

okolí. Svoji italskou identifikaci vidí informátoři především ve svém původu a v prostředí, ve 

kterém vyrůstali. Jedná se v jejich případě o emoční vztah ke své rodné vlasti a jazyku. K 

samotné rodné zemi mají velmi kladný vztah a považují ji za krásnou zemi, která je ale v 

situaci, kdy nenabízí žádnou budoucnost. Za tuto situaci se viní právě samotní respondenti 

jako Italové. Většina informátorů se rozhodla odjet z rodné země do České republiky z 

důvodu ekonomické krize a slabých sociálních opatřeních, doprovázených zájmem o 

zkušenost v cizí zemi. V České republice pak nalezli jistoty, které jim v Itálii chyběly. 

Svoji italskou identitu si Italové v České republice udržují a konstruují především 

skrze komunikaci s rodinou a italskými přáteli. Rodina je pro Italy velmi silným pojítkem s 
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Itálii a Italové, dle informátorů, jsou ke své rodině skutečně silně poutaní. Rodný jazyk je pro 

většinu z nich také velmi důležitým aspektem k identifikaci. I kontakt s italskými přáteli jim 

dodává příjemný pocit, kdy mohou čerpat z italského veselého charakteru, který jim často 

chybí u Čechů. Srazy, pořádané komunitou, nejsou pro informátory důležitým prvkem jejich 

identity. 

Neméně důležitým faktorem je pak udržování tradiční italské kuchyně a informátoři se 

shodovali na tom, že jejich kuchyně slouží jako identifikační prvek Italů nejen v rodné zemi, 

ale i mimo ni. Svoje italské Já si Italové v České republice často připomínají i pomocí 

běžných maličkostí, jako může být pouhé vychutnání kávy v kavárně, čtení knih, srazy s 

velkým množstvím přátel nebo touha promluvit si s přáteli v rodném dialektu, kterým v Itálii 

často ani nemluvili. Estetické cítění a působení dobře na okolí je také jedním z faktorů, který 

patří k italské identifikaci. 

Náboženství se neprojevilo jako faktor, který by Italům pomáhal udržovat jejich 

identitu. Informátoři byli ateisté i věřící, ale ve velké míře neprojevovali svoji víru navenek. 

Nenavštěvovali téměř mše, jako je častým zvykem v Itálii, a svoji víru si udržovali uvnitř 

sebe. Náboženská výchova Italům poskytuje jisté množství hodnot, které v nich zůstávají, ale 

pochopení samotné víry je podle informátorů otázkou času, věku a zkušeností. 

Výzkum ukázal, že si Italové v České republice udržují a zároveň vnímají svoji 

italskou identitu pomocí několika faktorů, především jazykem, rodinnými vztahy, zvyklostmi 

a udržováním tradiční italské kuchyně. Zajímavým zjištěním byl fakt, že většina informátorů 

neměla zájem o setkávání s ostatními členy italské komunity ve formě organizovaných 

kulturních akcí. Informátoři se shodovali v tom, že své přátele nemusí vyhledávat jen mezi 

Italy, a také v tom, že jim srazy pořádané Italy připadají jako srazy pravého italského klišé.  
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Etnické minority ve Finsku 

Roman Klepetko 

Severské země jsou často označovány za typicky imigrantské, imigrace převýšila 

emigraci ve Švédsku (1932),1 Norsku (1968), Dánsku (1969) i Finsku (1981). V minulém 

roce podíl cizinců ve Finsku (5,4 %) poprvé převýšil počet švédsky mluvících Finů (5,3 %)2. 

Nejedná se ovšem o fenomén posledních let, jak by se z médií mohlo zdát. Imigranti byli ve 

Finsku často vnímáni jako zdroj inovací a nových nápadů. První a velmi oblíbená 

čokoládovna ve Finsku (známá výrobou Geishy) byla například založena Švýcarem Karlem 

Fazerem. Jedna z největších finských textilních továren sídlící v Tampere vznikla pod rukama 

skotského továrníka Jamese Finlaysona. 

Imigranti byli do severských zemí dříve zváni jako výpomoc při moderní výstavbě a i 

nyní jsou významnou součástí pracovního trhu. Somálci jsou například často zaměstnáni jako 

kuchaři nebo řidiči autobusů, zatímco Estonci jako dělníci na stavbách či odklízeči sněhu ze 

střech. Ačkoliv se vždy objevují hlasy proti imigrantům, jak v médiích, tak i na politické 

scéně (např. populistická strana Praví Finové), integrace zde probíhá většinou úspěšně. 

V severských zemích se nacházejí také různé autochtonní etnické minority, přitom za 

tu nejstarší jsou považováni Sámové žijící v Laponsku, které se rozléhá v polární oblasti 

Finska a části Ruska (poloostrov Kola) a také na severu Skandinávie (Norsko, Švédsko). 

Severní sámština je v dnešní době hojně propagována a její výuka je na školách podporována. 

V programu finské veřejnoprávní televize například najdete pravidelný zpravodajský blok 

v sámštině. Sámové mají také svůj parlament, který sice nemá zákonodárnou moc, ale může 

vetovat zákony národních parlamentů Norska, Švédska a Finska. Přestože Sámové převzali 

moderní způsob života, někteří z nich se stále živí výhradně chovem sobů. Nikdo však neví, 

kolik která rodina sobů vlastní. Ptát se na jejich počet je prý stejně neslušné jako se ptát na 

výši bankovního konta. 

Přibližně 5 % finské populace tvoří finští Švédové, nejvíce žijící na jihozápadním 

pobřeží, dále pak ve městech Helsinky a Turku. V těchto oblastech jsou všechny místopisné 

                                                 
1 Podle informací z kurzu: Miika Tervonen: Nordic Melting Pot? Minorities and Migration in the 19-21th 
Century Nordic countries, 2014 
2 It’s official: Finlands’s Swedish speakers now outnumbered by foreign language speakers [online] YLE, 
24. 4. 2014 [cit. 18. 4. 2015]. Dostupné z: 
<http://yle.fi/uutiset/its_official_finlands_swedish_speakers_now_outnumbered_by_foreign_language_speakers/
7205382>. 
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názvy, včetně názvů autobusových zastávek, dvojjazyčné (stejně tak v Laponsku v případě 

sámštiny). Původní název často bývá ten švédský ještě z dob švédské nadvlády. Všechna 

hlavní finská média nabízejí variantu také ve švédštině, veřejnoprávní televize a rozhlas mají 

celý švédský kanál, resp. stanici. Zvláštní postavení pak mají Ålandy, výhradně švédsky 

mluvící autonomní provincie Finska. 

Další minoritou jsou Karelové žijící poblíž hranic s Ruskem v historické oblasti 

Karélie nebo ingrijští Finové. Mezi tradiční minority, které jsou na území dnešního Finska již 

po staletí, patří finští Romové (Kaale), tzv. travellers (Resande), finští Tataři (sunitští 

muslimové) nebo židovská menšina. Poslední zmíněné minority se v minulosti musely 

vyrovnávat se stigmatizací a byly v určitých periodách historie omezovány na osobních 

svobodách. Oproti tomu se ale v Helsinkách nachází nejstarší muslimská kongregace v 

„západním světě“.3  

Folk a doba normalizace 

Irena Cejpová 

Nedávno vyšla zajímavá publikace Intelektuální protest, nebo masová zábava: Folk 

jako společenský fenomén v době tzv. normalizace od Přemysla Houdy. Folk lze jako hudební 

žánr v období 70. a 80. let charakterizovat jako ne zcela povolený, ale ne ani striktně 

zakázaný směr. Stal se hraničním fenoménem, který balancoval na obou stranách – systému i 

antisystému. Stal se „povoleným ventilem“, který umožňoval jeho příznivcům vypustit páru, 

ale na druhé straně byl pod kontrolou nastoleného systému. O to zarážející je v dnešní době, 

že je často vnímán jako „boj proti totalitě s kytarou v ruce.“ 

Sami písničkáři nejsou v názoru jednotní. Jejich pohledy by se daly rozčlenit na čtyři 

narativy. V duchu hesla „dobro zvítězilo nad zlem“ se bude o oblíbeném žánru hovořit 

v romantickém pohledu, ironický narativ pak zpochybňuje jakýkoli přínos společnosti, 

tragický se snaží vyrovnat se všemi aspekty folku a komediální poukazuje na drobné chyby a 

zasazuje všechny postavy a události do kontextu doby. Je na každém z nás, aby nejen u folku 

takto zhodnotil všechna pro a proti. 

Již od roku 1948 sdružovala Národní fronta všechny československé instituce skrze 

národní podniky, folkové umělce nevyjímaje. Jestliže umělec s tímto systémem nesouhlasil, 

                                                 
3 Podle informací z kurzu: Miika Tervonen: Nordic Melting Pot? Minorities and Migration in the 19-21th 
Century Nordic countries, 2014 
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byl vytlačen do undergroundu, do prostoru, ve kterém se střetával nezájem systému o umělce 

a nezájem umělců o systém. Kdo však nechtěl přímo do „hudebního podzemí“, mohl využít 

mezery ve vyhlášce Ministerstva kultury. Tento dokument nespecifikoval statut tzv. osobnosti 

čs. života (původně cílila na lidové milicionáře po roce 1948, aby jim umožnila přivýdělek 

např. za přednášení o únoru 1948 na školách), a tak ho využívali právě folkaři, kteří se tak 

mohli dostat na pódium legálně i s vidinou honoráře. 

Po roce 1968 se situace na hudební scéně značně zkomplikovala. Umělci museli od 

roku 1974 na tzv. přehrávky, kde se vedl nejen politický pohovor, ale hodnotila se také jakási 

umělecká zdatnost. To byl pro některé písničkáře kámen úrazu, neboť někteří z nich neuměli 

noty a pohybovali se tak na pomezí amatérské tvorby. Důvod pro neprojití přehrávkami byl 

poté zcela jednoznačný. 

Folk byl v ČSSR v zájmu STB v podstatě až od roku 1975, kdy byl hlavně kvůli 

písním a angažovanosti Jaroslava Hutky, považován za protistátní. Hutka spolu s dalšími 

folkaři – Mertou, Třešňákem, Noskem – působili ve volném neoficiálním sdružení písničkářů, 

Šafrán. Konec tohoto formálně neexistujícího uskupení přišel v roce 1977, kdy byl zničen 

administrativně, tj. přes zákazy koncertů. 

 

Vytvořit více a přitom šetrněji 

Jan Procházka 

Mezinárodní agentura pro energii na jaře přinesla důležitou a nadějnou zprávu, která 

tvrdí, že poprvé po 40 letech došlo k alespoň zastavení nárůstu oxidu uhličitého, 

produkovaného energetickým průmyslem. Pro přesnost to není úplně poprvé, ke stejnému 

stavu došlo i v letech 1980, 1992 a 2009. Ovšem v těchto letech došlo celosvětově k poklesu 

hrubého domácího produktu, neboli celosvětová ekonomika nerostla. Rok 2014 je výjimečný 

tím, že i přes celosvětový 3% růst hrubého domácího produktu se podařilo zastavit narůstání 

skleníkových plynů. To dokazuje, že lidé se mohou mít lépe jak z pohledu ekonomického, tak 

i z pohledu životního prostředí. 

Důležitým údajem, který zpráva přináší, je ovšem to, kdo se na tomto jevu mimo 

jiných zemí podílel. Jedná se o zemi, která udivuje svým ekonomickým růstem, ale také o 

zemi, kterou řídí komunistická strana, místo čerstvého vzduchu dýcháte čerstvý smog a lidská 

práva v ní nejsou zrovna tou nejcennější hodnotou. Ano, jedná se o Čínskou lidovou 
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republiku. Podle mezinárodní agentury pro energii za tím stojí kromě měnící se spotřeby 

energie hlavně to, jak se energie vyrábí. Povzbudivou zprávou je, že i země jako je Čína, která 

disponuje obrovskými zásobami, ale také značnou spotřebou uhlí, začíná, alespoň malými 

krůčky, přecházet k obnovitelným zdrojům energie. Pokud bychom se podívali na zprávy o 

stavu ovzduší zejména ve velkých městech, kde se soustřeďuje výroba, příznivé zprávy 

najdeme jen stěží. Nicméně nelze očekávat, že když někdo ničí životní prostředí po několik 

desítek let, že bude po jednom roce vše vyřešeno. To rozhodně ne, ale je to sympatický první 

krok, který dává naději do budoucna. 

V poslední době se objevuje mnoho námětů ohledně obnovitelných zdrojů, mě zaujal 

ten o konstrukci solární elektrárny, která možná není nejlepším řešením, přesto ale 

představuje způsob jak nezabírat půdu a využívat prostory, které tvoří 70 % plochy Země. 

Názor si udělejte sami: 

http://news.nationalgeographic.com/news/energy/2015/01/150116-floating-solar-power-

japan-yamakura/. Pokud si chcete podívat na zajímavá data o životním prostředí, zde 

naleznete obrovské množství informací a zajímavé publikace: 

https://data.oecd.org/environment.htm. Zmíněnou zprávu Mezinárodní organizace pro energii 

naleznete zde: http://www.iea.org/newsroomandevents/news/2015/march/global-energy-

related-emissions-of-carbon-dioxide-stalled-in-2014.html.  

 

Na co se zapomnělo v televizním pořadu Kmeny: Cosplay 

Kateřina Rybenská 

 Na začátek tohoto článku by se hodilo říci, že jsem součástí této subkultury. Nejdříve 

mě udivilo, jak zásadní informace v tomto dokumentu vůbec nezazněly, o faktických chybách 

autorů radši ani nemluvím. Dovolte mi proto, abych vám tuto tématiku aspoň z části 

přiblížila. Především, cosplay sám o sobě není subkulturou. Jedná se pouze o jeden (ovšem 

nejvíce vizuálně zjevný) projev členů subkultury nejčastěji nazvané fandom. Existuje spousta 

definic fandomu, ale nejčastěji bývá označován za společenství fanoušků filmů, seriálů, 

literatury, fantasy, sci-fi a dalších žánrů. 

Například fanoušci seriálu Star Trek se označují jako trekkies a patří do Star Trek 

fandomu nebo pro sherlockians je domovem fandom Sherlocka Holmese. V USA je velmi 

rozšířeným pojmem geek, který se používá pro všechny fandomy. (Tématikou geeků se 
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zabývá i populární seriál Teorie velkého třesku, který však autorům přerostl přes hlavu do 

takové míry, že se z něj stala vlastní karikatura). 

Mezi projevy této subkultury (fandomu) patří tvorba fanouškovských povídek, tzv. 

fanfikcí, umění (fanarty) a v neposlední řadě to je cosplay. Kmeny se zaměřily na cosplaye 

z oblasti fandomů komiksů, Star Wars a anime. Do všech těchto činností jsou fanouškové 

ochotni věnovat obrovské množství svého volného času a nadání. Příslušníci fandomu jsou na 

ulici jen málo rozpoznatelní, většinou mají tašky ozdobené tematickými plackami, ale potkat 

cosplayera na ulici v kostýmu mimo con (od angl. „convention“ – sraz fanoušků), nebo jinou 

„fandomem zavánějící událostí“ je takřka nemožné a aby své kostýmy nosili doma, je totální 

nesmysl. 

Být součástí fandomu je jako mít druhou rodinu. Kamarádství tu začíná tím, že vám 

někdo odpoví, že sleduje, hraje nebo čte to samé, co vy. Nakonec o vás vaši přátelé vědí víc 

než vaše rodina a jsou vám schopni pomoci v situacích, se kterými byste se rodinným 

příslušníků nesvěřili. Ve fandomu může být člověk sám sebou nebo být tím, kým chce být. 

Většina mých přátel si po odvysílání tohoto dílu Kmenů oddychla s tím, „že z toho aspoň 

cosplayeři nevyšli jako úplní úchylové, což je aspoň malý vítězství.“ 

Závěrem ještě musím zmínit další problém, a to, že autoři této série dokumentů o sobě 

hrdě prohlašují, že se inspirovali kulturními antropology a využili jejich metody. Zde se opět 

projevila celková nepropracovanost a hlavně neinformovanost autorů dokumentu, protože 

jaký antropolog by se zeptal: „Nepřijde ti tahle celá soutěž šílená?“. Což je dotaz, který nemá 

v antropologickém výzkumu co dělat. Ostatně, pokud chcete zažít fandom i cosplay, přijeďte 

v červenci na Festival Fantazie do Chotěboře. 

Skauting pro všechny 

Pavel Hanuš 

V posledních letech se i ve skautských oddílech čím dál více skloňuje myšlenka 

inkluze, ostatně i proto vznikla část „Skauting pro všechny“. Rád bych se s Vámi podělil o 

moji vlastní zkušenost jako vedoucí oddílu. Když jsem poprvé přišel do oddílu, byl jsem ještě 

malý, takže jsem rozhodně nepřemýšlel nad tím, co jsme vlastně za tým. V té době jsem již 

chodil do školy s klukem, který byl paralyzovaný a na vozíku. Jako dítě jsem to nikdy 

nevnímal jako problém, spíše naopak! My kluci jsme byli rádi, že našemu spolužákovi 

vždycky pomáhal nějaký civilkář. Díky němu jsme si o přestávkách mohli z balzy vyřezávat 
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letadélka, na školách v přírodě se v noci toulat lesem. Civilkáři (dnes často osobní asistenti či 

asistenti pedagoga) totiž nebyli učitelé, ale naši kamarádi. 

Vyrostl jsem i skautsky. Dostal jsem nejdříve na starost družinku skautů, potom jsem 

se věnoval vlčatům (cca od 6 do 11 let). To mě pořád ještě netížila žádná inkluze. Popravdě 

jsem to slovo v té době asi neznal. O tom, že mezi dětmi v oddíle jsou někdy i propastné 

rozdíly, jsem ale věděl. Začal jsem na to narážet i díky tomu, že jsme tehdy měli v oddíle 

mentálně postiženého kluka, kterého se naši vedoucí obětavě ujali. Nakonec s námi vydržel 

více jak 10 let. Mít v oddíle dítě, které vyžaduje víc pozornosti je náročné, rozhodně to ale 

není nemožné. Vím to moc dobře, brali jsme s námi těžce mentálně postiženého kluka všude, 

kde to jen šlo. 

Teď když už jsem zase o něco starší, oddíl máme relativně nedaleko proslavené tržnice 

Sapa. Díky tomu jsme často přemýšleli, že by bylo super mít v oddíle Vietnamce či další 

zástupce menšin žijících v Praze. Ta zatím nedořešená otázka ale zní, jak je oslovit? Do 

skauta se totiž stále zástupci menšin většinou nehlásí a nikdo z nás neumí pořádně vysvětlit, 

proč tomu tak je. Každého přijmeme rádi, s aktivním oslovováním zástupců menšin je to 

bohužel komplikovanější z jediného důvodu – oddíly mají nedostatek vedoucích, kteří na 

podobnou systematickou práci nemají čas. 

Osobně jsem se s inkluzí setkal jako žák ve třídě, jako člen oddílu i jako vedoucí. Jako 

žákovi a členovi mi to pomohlo zbořit spoustu bariér. Jako vedoucímu mi to dalo mnoho 

zkušeností a naučilo pochopení, proto to mohu všem jen doporučit. Jděte do toho! Pomáháte 

tím nejen ostatním, ale i sobě. 

Posvátné místo v indické Vradži 

Olga Ageicheva 

Vradža je historická oblast v indických státech Uttarpradéš, Rajasthan a Haryana a 

představuje posvátné poutní místo pro Vaišnavy, jelikož se v tomto místě kdysi narodil a 

prožil své mládí Kršna. Místní kultura je tak neoddělitelně spojena s náboženstvím – 

vaišnavizmem, který za nejvyššího pána uctívá Kršnu. Kršna se zde zjevil ve své původní 

podobě jako syn pastýře. Jako malé dítě rozbíjel hrnce jogurtu a čerstvého másla a rozdával 

jejich obsah svým přátelům – opicím. Když byl trochu starší, začal chodit spolu se svými 

vrstevníky pást telata. Čas od času byla tato pastevecká idyla narušena nějakým démonem 
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zaslaným Kamsou. Když Kršna trochu vyrostl, tajně se v lesích setkával s gopi, krásnými 

pasačkami krav. V 16 letech pak odešel z Vradže, a už se tam nikdy nevrátil. 

Atmosféra Vradže je úžasná. I když se zde stále staví nové budovy či silnice a 

přibývají turisté, atmosféra zůstává stále stejná, a to zejména v malých vesnicích. V ulicích se 

procházejí krávy a projíždí zde vozy tažené voly. Kráva je zde považována za matku, protože 

krmí lidi svým mlékem. A mléko představuje projev lásky. Zvířata zde nejsou zabíjena, 

protože jsou to stejné duše jako my, jen v jiném těle. 

Ženy (gopi) ve Vradži pořad nosí sárí a přenáší věci na hlavě. Dělají koláče 

z kravského hnoje, které pak suší je na slunci a používají jako palivo pro vaření. Každá rodina 

má doma svoje vlastní božstva, se kterými má každý své osobní vztahy. V historii Vradže 

existuje hodně příběhů o tom, jak božstva, o které se rodiny starají s láskou, ožijí. Dokonce i 

zdejší ptáci, stromy a květiny byli v minulosti svatými sádhu (svatí, kteří se zřekli veškerého 

majetku). Mnozí lidé se v okolí dotýkají stromů a prosí je o splnění zbožných přání. Říká se, 

že je velký úspěch, když se duše zrodí v této zemi, i kdyby se zrodila stéblem trávy. Na 

ulicích je ovšem také možné potkat mnoho „falešných“ sádhu, kteří pouze žebrají o peníze od 

turistů. 

Srdcem Vradže je posvátné jezero, které má magické schopnosti – pokud se v něm 

omyjete, můžete dosáhnout konečného cíle života a najít božskou lásku. Proto každý poutník i 

turista jezero s posvátnou úctou obchází a opatrně se v něm koupe čekajíc na nalezení tohoto 

cíle života. I vy to na své cestě po Indii můžete vyzkoušet.  
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