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Abstrakt 

Bakalářská práce „Karta Poláka jako aktér: Případ běloruských držitelů“ zkoumá 

vliv Karty Poláka, jako dokladu alternativního státního členství, který se vydává na základě 

etnické příslušnosti, na život svých držitelů. Cílem této bakalářské práce je kvalitativní 

metodou zjistit, popsat a analyzovat, různé roviny aktérského působení Karty Poláka v životě 

svých držitelů s běloruským občanstvím, a to z jejich perspektivy. Teoretická část práce se 

zabývá aktérstvím dokladů legalizujících pobyt z hlediska přístupu material culture a 

detailnějším popisem Zákonu o Kartě Poláka.  Zvolený problém se zkoumal na základě 

analýzy polostrukturovaných rozhovorů s deseti držitelů Karty Poláka s běloruským 

občanstvím.  

Klíčová slova: migrace, legalizace pobytu, Polsko, Bělorusko, občanství, aktérství, Karta 

Poláka.  

 

 

Abstract 

The bachelor thesis "Polish Card as an Actor: The Case of its Belarusian Holders" 

examines the influence of the Polish Card, as an alternative state membership document 

based on ethnical principle, on the life of its holders. The aim of the present bachelor thesis 

is to identify, describe and analyze different levels of agency of the Polish Card in the life of 

its holders from the perspective of its holders with Belarusian citizenship. A qualitative 

research method was used for this purpose. The theoretical part of the thesis deals with the 

agency of documents legalizing the residence of their holders in term of the material culture 

approach and with a detailed description of the Act on the Polish Card. The chosen research 

problem was investigated based on the analyze of semi-structured interviews held with ten 

holders of the Poles Card with Belarusian citizenship. 

Key words: migration, legalization of residence, Poland, Belarus, citizenship, agency, 

Polish Charter.  
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1. Úvod 

  Inspiraci při výběru oblasti a tématu bakalářské práci jsem čerpala z vlastní 

zkušenosti. Ačkoliv moji rodiče jsou příslušníky různých národností (běloruské a bulharské), 

a v současné době osobně bydlím na území České republiky, často jsem se potkávala s 

všemožnými problematickými momenty vyplývajícími z mé migrace. Jsou to například: 

povaha státních legislativ; záměry veřejných správ v oblasti migrační politiky; vztah mezi 

státním občanstvím, národností a identitou. Často jsem se zamýšlela, jaká je funkce 

občanství a identifikačních, resp. cestovních dokladů, jaké jsou významy, které jim přisuzují 

jedinci, a jakou funkci mají v životě svých držitelů. Ve svém zkoumání aktérství Karty 

Poláka jsem se tak či onak dotkla každého ze zmíněných momentů. 

Karta Poláka (polsky: Karta Polaka, anglicky: The Polish Card) je identifikační 

doklad potvrzující příslušnost k polskému národu, který uděluje Polska republika pouze 

občanům bývalých sovětských republik. Jejím oficiálně stanoveným účelem je zachování 

polských tradic, etnického vědomí, polského jazyka a posílení rodinné kontinuity Poláka na 

území států Společenství nezávislých států (SNS), Turkmenistánu, Gruzie, Ukrajiny a 

Baltských států. Cílem této práce bude pochopit, jak Karta Poláka ovlivňuje život svého 

držitele. Tedy identifikovat nejrůznější oblasti života jedince, kdy Karta Poláka vstupuje do 

hry a jako činitel působí v životě jedince. Zajímat mne bude reflexe těchto procesů z pohledu 

držitelů karty s běloruským občanstvím.  

Schopnost Karty Poláka ovlivňovat jedince, společnosti a mezinárodní vztahy stojí 

za detailnější zkoumání. Nelze přehlížet skrytý potenciál Karty Poláka, kterým je 

instrumentální využití dokladu pro dosažení určitých cílů jak jejími držiteli, státy, které 

doklad vydávají, tak i dotčenými státy, kde doklad zprostředkovaně intervenuje (např. 

Bělorusko). Důležitý je i symbolický význam Karty Poláka jako specifický typ 

identifikačního dokladu, který vytváří alternativní druh státního členství a specifický vztah 

jedince a státu. Nacionální aspekt takového dokladu není jediný, ve hře jsou i utilitární 

důvody.  Právě proto se významy přisuzované Kartě odlišují jak v rámci veřejnosti a 

veřejného mínění, tak i ze strany státní správy Polska a států bývalého Sovětského svazu. 

Jedná se navíc o téma, které budí kontroverze ve vztahu k Běloruským reáliím. Jako nástroj 

přeshraniční politiky není zaveden jen polským státem. Poskytování pobytových výhod pro 

ne-občany, kteří jsou nositeli národní identity národního státu, je politikou, která sleduje 
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specifické cíle státní politiky i v dalších zemích. Potud studium Karty Poláka vyžaduje další 

podrobnější zkoumání postojů lidí a dopadů dokladu na společnost, ačkoliv převážná část 

oficiálních dat o počtech žadatelů a držitelů sledovaného dokladu není dostupná pro 

veřejnost. V těchto souvislostech budu promýšlet toto téma na rovině teoretických 

východisek a vlastní interpretace dat 

Předkládaná bakalářská práce je strukturována do dvou klíčových častí. Dělí se 

na teoretickou a empirickou část. První část je věnována problematice aktérství věci v rámci 

teoreticko-metodologického přístupu material culture, pozici Karty Poláka v systému 

dokladů legalizujících pobyt jedince, analýze aktérství dokladů státního členství na základě 

třech odborných textů, a nakonec podrobnému popisu Karty Poláka. Empirická část je 

věnována mému vlastnímu výzkumu. V metodologické části se věnuji procesu vytváření dat, 

volby vzorku, analýze dat a etickým problémům. Stěžejní je pak část popisující a 

interpretující data. V pěti kapitolách dospívám k odpovědi na výzkumnou otázku, která je 

posléze dána do širších souvislostí v závěru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



9 
 

2. Teoretická část 

  Teoretická část dané bakalářské práce byla zpracována na základně dostupné 

odborné literatury. Poskytuje přehled základních informací pro pochopení výzkumného 

problému. Vytváří rámec, z něhož budu vycházet při popisu a interpretaci dat.    

 

2.1 Aktérství dokladu 

Teoreticko-metodologický přístup material culture zvýznamňuje aktérství věci. 

Ukazuje, že předměty a jevy, které člověka obklopují, nejsou jen rekvizitami a kulisami jeho 

aktérství. Naopak se tento přístup snaží zdůraznit, že i tyto neživé předměty a jevy mají své 

vlastní aktérství, svůj zásadní podíl na utváření života člověka.  

Studium v rámci přístupu material culture určuje otázky: „jak lidé používají věci, co 

věci dělají pro lidi a co věci dělají s lidmi“. (Woodward 2007:14) Poskytuje také 

„prostředky k lepšímu pochopení společností a kultur, které vyráběli a používali věci“. 

(Berger 2009:17) Rovněž je předmětem zájmů mnoha společenských vědců: archeologů, 

antropologů a sociologů, protože věci (předměty a artefakty), které jsou projevem kulturních 

hodnot a přesvědčení, poskytují vědění o tom, jací jsme, jak žijeme dnes a jak jsme žili 

v minulosti. Vývoj přístupu ke studiu material culture prošel dvěma etapami. První etapa 

spočívala v důkazu toho, že „nám zaleží na věcech a že důraz na hmotný svět nefetišizuje 

věci, protože tento svět není samostatnou nadstavbou sociálních světů“. (Miller 1998:3) 

Souviselo to s velkým zájmem o studium spotřeby v mnoha disciplínách a v širším měřítku 

s vývojem kulturního obratu ve společenských vědách. (Woodward 2007:5) Druhou etapou 

je vznik rozmanitých přístupů ke zkoumání materiálnosti na základě celkového obratu 

k jazyku, kultuře a prostoru díky vzestupu poststrukturalistické a interpretativní teorie ve 

společenských vědách. (Woodward 2007:5) Základními principy přístupu material culture 

jsou: interdisciplinarita a prolínání oborů, důležitost věcí pro kultury a společnost a jejich 

sociální analýzu, což vyústilo v tezi o sociálním životě věcí. (Woodward 2007:26-31)  

Přestože Karta Poláka není v pravém slova smyslu artefaktem, který bychom 

jmenovali na prvním místě v rámci repertoáru věcí charakterizující naši hmotnou kulturu, 

můžeme na ni jako na materiální objekt nahlížet. Ona podobně jako jiné hmotné artefakty 

na sebe váže a generuje významy a ovlivňuje či přímo ustanovuje podobu jednání a 

prožívání sociální reality jedinců, skupin i politických celků. Ve svém zkoumání Karty 
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Poláka jako aktéra chci řešit právě otázku aktérství (agency) věci a způsobů, jakými věci 

vytvářejí určité účinky anebo dovolují určité chování nebo kulturní praktiky. (Woodward 

2012)  

V akademické sféře se vyskytují různé definice pojmu „aktérství“. Janet Hoskins 

v svém textu zmiňuje definici aktérství Laury Ahern jako „sociokulturně zprostředkované 

schopnosti jednat“. (Hoskins 2006:74) Důležité je, že se v této definici záměrně 

neupřesňuje, zda tuto schopnost mají lidé, věci, stroje anebo kolektivní entity, protože různé 

společnosti mají odlišné „představy o tom, kdo a co má schopnost jednat v určitém 

kontextu.“ (ibid.) Pro následující výklad je důležité zmínit, že zatímco se aktérství může 

vztahovat jak k lidem, tak i k neživým předmětům, úmyslnost je pouze lidskou vlastností. 

(Knappett 2005:22)  

V akademickém diskurzu pohledy na to, kdo může být aktérem a jaká je míra 

„aktérství“ různých činitelů, se měnily v čase a liší se i v současnosti. Jeden z prvních kroků 

k zpochybnění povahy věci, jako inertního či němého (silent) subjektu učinil Arjun 

Appadurai. Jeho koncept „sociálního života věcí“ předpokládá, že každá věc, když vstupuje 

do života lidí, nabývá nové a nové symbolické významy. Tyto významy se liší od hmotné 

podstaty věci, a skrz ni věc začíná žít svým "sociálním životem". Ve své práci „The social 

life of things: commodities in cultural perspective“, která o desítky let předešla svoji dobu, 

autor zkoumá sociální život věcí v rámci systému směny. Cílem textu je ukázat „novou 

perspektivu cirkulace komodit v sociálním životě“ (Appadurai 1986:3) a potvrdit metaforu 

sociálního života věcí v analogii se sociálním životem lidí. Autor se vyjadřuje k tématu věcí 

jako předmětu vědeckého badání. „…Z teoretického hlediska jsou to lidští aktéři, kteří 

připisují věcem význam, přesto z metodologického hlediska pravě věci v pohybu ukazují 

lidský a sociální kontext jejich existence“. (Appadurai 1986:5) Mimo jiné zdůrazňuje, že se 

v ekonomickém, antropologickém a jiných druzích sociální analýzy věcí nelze vyhnout 

metodologickému fetišismu, který spočívá v návratu pozornosti k samotným věcem. (ibid)  

Dalším významným autorem je Kopytoff, který uplatňuje přístup nahlížení na věci 

stejným způsobem jako na lidi. (Kopytoff 1986:66) Ukazuje na mnohovýznamovost věcí 

a následně na jiné uplatňování věcí v souvislosti s významem, který jim lidé připisují. Popírá 

zcela specifickou perspektivu Západního uvažování o polaritě individualizovaného jedince 

a komodifikované věci. Uvádí princip biografického uvažování o otroctví, ve kterém otrok 

neustále prochází procesy komodifikace a singularizace, který lze používat i pro jiné věci. 
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(Kopytoff 1986:64-65) Kopytoff pokračuje s myšlenkou o tom, jak věci, stejně jako i lidé, 

mohou mít jednu a víc „kulturních biografií“ (Kopytoff 1986:67) (rodinných, politických, 

ekonomických atd.), a zdůrazňuje, že „to, co udělá jednu biografii kulturní… je způsob a 

úhel pohledu, kterým se na ní pohlíží“. (Kopytoff 1986:68)  

Janet Hoskins porovnává přístup dvou výše zmíněných autorů s 

modernějším pohledem Alfreda Gella, který rozvíjí přístup material culture v kontextu 

umělecké tvorby. Gell uvádí „„aktivnější“ model biografie věcí“. (Hoskins 2006:75) Podle 

něj mají věci svobodu jednání, protože ovlivňují lidi. Věci mají instrumentalitu neboli 

aktérství (agency), tj. schopnosti povzbudit emocionální rekce a částečně v sobě udržet 

intencionalitu svého autora. Gellovu teorii tvorby uměleckých děl lze aplikovat na všechny 

věci. Tato teorie tvrdí, že umělecká díla a věci jsou stvořené jako „forma instrumentálního 

jednání“ (ibid.), tj. aby ovlivňovaly mysl a činnosti ostatních. Důležitá je Gellova teze, že 

umělecké dílo působí jako aktér ve chvíli, kdy mistrovství umělce je tak velké, že mu divák 

nemůže porozumět, a je upoután a okouzlen vnějším dojmem. (Hoskins 2006:76)  

Odlišný přístup k chápání aktérství v duálním subjekt-objektovém vztahu uvádí Carl 

Knappett, který uvažuje, že mezi lidmi a nelidskými objekty existuje oboustranná 

psychologická vazba, přesto psychologický vliv artefaktů je pouze druhotným projevem 

činnosti člověka - „skutečného“ aktéra. Z toho lze vyvodit, že artefakty nejsou opravdu 

sociálně činnými, a jejich aktérství je podmíněno blízkostí s lidmi. (Knappett 2005:28-29) 

Přesto autor zmiňuje přístup Bruna Latoura, který odmítá dualistické pojetí živého a 

neživého a soustředí se na hybridní společenské formy, které vznikají při spojení lidí a věcí. 

(Knappett 2005:29-30) Na příkladu použití zbraní ukazuje, že ani člověk, ani zbraň nejsou 

samy o sobě aktéry. Novým aktérem je hybrid zbraně a člověka, a aktérství je „rozloženo 

napříč těla, artefakty a prostředí“. (Knappett 2005:30)  

Výše zmíněné příklady ukazují na odlišnou míru „aktérství“ věci ve vztahu k 

člověku. Podle Gella okouzlení lidí věcmi vzniká, když lidé nejsou schopni porozumět, jak 

tato věc vznikla. (Hoskins 2006:76) Uvedená myšlenka nám ukazuje, že věc může 

přesáhnout intence a významy, které do něj vložil její autor, v případě, že se ocitne v jiném 

sociálním a kulturním kontextu. Například fotoaparáty, které s sebou nosili turisté 

v Melanésii v 90. letech 20.století, byly vnímané domorodci jako „kovové krabice…, které 

vysávají krev jejich dětí…“. (ibid.) Pohled domorodců není v žádném případě primitivní, 
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naopak nám ukazuje, jak fotoaparát začal svůj nový sociální život a přesáhl do něj vložené 

významy a potenciální účinky.  

Pohled na aktérství věci je v literatuře popsán i v souvislosti s průkazem totožnosti. 

Článek Hanny Jocelyn „The Passport and the Holder” v knize “Objects in Context: 

Theorizing Material Culture” se věnuje cestovnímu pasu. Autorka odpovídá na otázky: 

„Jaký vliv má obdržení pasu na jeho držitele? Jaká je pozice ne-držitele? A co nám může 

ukázat důležitost obdržení pasu o současném stavu světa, ve kterém žijeme?“ (Jocelyn 

2013:18) Podle ní je cestovní pas všudypřítomným průkazem totožnosti, který je v první 

řádě prohlášením státní příslušnosti a umožňuje cestování přes hranice. Přesto je i sociálně 

konstruovaným nástrojem, který indikuje status, příslušnost a „vznáší otázky identity, 

exkluze, marginalizace, třídy, nacionalismu, transnacionalismu, globalizace aj.“. (Jocelyn 

2013:97)  

Pokud shrneme obsah výše zmíněného článku, dozvíme se, že pas není pouze 

nástrojem států pro kontrolu hranic a cestování, ale i nástrojem pro kontrolu identit. Samotná 

existence pasu jako dokladu „vytváří hierarchii občanství“ - rozděluje lidi do dvou kategorií: 

držitelé a lidé bez pasu. (Jocelyn 2013:103) Držitelé pasu mají přistup k volnému pohybu 

přes hranice, mají potvrzení příslušnosti k národnosti (ve smyslu občanské příslušnosti), jsou 

považováni za bezpečné a legitimní cestovatele po jiných státech. V protikladu k tomu, lidé 

bez pasu nemají potvrzení své legitimity a příslušnosti a jsou zbaveni možnosti cestovat přes 

hrance legálně a bez doplňujících dokumentů. Skrz veškeré byrokratické záležitosti si stát 

ponechává právo rozhodovat, komu vydá cestovní doklady (pasy, víza, povolení k pobytu) 

a komu ne, v závislosti na svých ekonomických, sociálních a politických potřebách a 

očekáváních. Můžeme si představit, jak stát stanoví obsah kategorie „žádoucí“ 

a „nežádoucí“ občané na příkladu zákazu vstupu ne-občanů s HIV na území Spojených států 

amerických na konci 80. let. (Jocelyn 2013:102) Druhým důležitým bodem je ambivalentní 

povaha cestovního pasu, která umožňuje volný pohyb, ale zároveň vytváří hranice a 

omezení. Pohyb přes hranice existuje v podmínkách složitého sytému státních regulací, 

který určuje, kdo a za jakých podmínek může získat cestovní doklad, kde a jakým způsobem 

přecházet hranice, a to vše ve jménu bezpečnosti jedinců a zájmů sousedních států. Tento 

systém nejen omezuje lidi bez pasu, ale i eliminuje iluzi „svobody“ držitelů pasu, kteří jsou 

ve stejné míře donuceni dodržovat pravidla a zákony svého státu. Ve zkratce, autorka nám 

nabízí nový, kritický, přesto více realistický úhel pohledu na aktérství cestovního pasu, který 

najednou vytváří hranice, místo toho, aby je rušil. Přitom lidé bez pasu nejsou svobodní, 
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protože jsou zbaveni možností, které obdržení pasu poskytuje. A svoboda jeho držitelů je 

docela relativní kvůli závislosti na monopolu státu na pohyb. (Jocelyn 2013:103) 
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2.2 Přehled dokladů legalizujících pobyt jedince 

V současnosti každý národní stát vydává řadu (identifikačních) dokladů, které určují 

a legitimují identitu jedince a stanoví jeho práva a povinnosti. Navíc každý doklad je určen 

pro specifickou situaci jedince. Obyvatelstvo státu lze rozdělit na občany, cizince, tj. občany 

jiných států, a osoby bez státního občanství (apatridy). (Hrbková 2015:169) Navíc se 

v literatuře objevují specifičtějších kategorie a podkategorie definující vztah jedince 

k instituci státu. Například termín „stálý obyvatel“ (denizen) (Hammar 1990) se používá pro 

popis cizince se stálým pobytem, který používá mnoho z nároků občanů, ale nemá volební 

právo.  

Státní občanství je jedním ze základních atributů moderního státu a vytváří nejužší 

vztah mezí jedincem a státem. Podle C. Joppke „občanství je jedním z nejvíce 

ambivalentních, i když velmi využívaných... položek v současném společenskovědním 

slovníku“. (Joppke 2003:429) Obecná formulace tohoto pojmu neexistuje, proto zůstaneme 

u definice Ústavního soudu České republiky, která říká, že se jedná o - „časově trvalý, místně 

neomezený vztah fyzické osoby a státu, který je proti vůli fyzické osoby zpravidla 

nezrušitelný…“. (Zákon č. 207/1994 Sb.) Tento vztah vytváří práva i povinnosti občana a 

odděluje ho od jedince se statusem „ne-občan“ anebo „cizinec“. Ukážeme to na příkladu 

občana České republiky. (Palánová 2016/2017: 40-44) Listina Základních práv a svobod 

plátí pro všechny jedince na území státu bez ohledu na jejich rezidenční status. Přesto jsou 

výjimky, které platí pouze pro občany. Například volební právo, právo zakládat politické 

strany, právo repatriace na území ČR ze zahraničí. Občané třetích zemí v České republice 

potřebují povolení k pobytu, aby mohli nastoupit do práce. Navíc stát má právo vyhostit 

nežádoucího cizince ze svého území. (ibid.)1  

Avšak v dnešní době jsme svědky procesu „rozpadu státního občanství“ (Benhabib 

2006:45) a jeho třech základních složek, kterými jsou: kolektivní identita, výsady 

politického členství a nároky na sociální práva a benefity ve jménu institucionálního rozvoje. 

(ibid.) Navíc díky vlivu globalizace a internacionální migrace vzniká nová kategorie „post-

národního občanství“. (Soysal 1994 in Joppke 2003:429, Sassen 2002) Podle Joppke 

globalizace a internacionální migrace má dvojí protikladný dopad na občanství jako státní 

členství. V případě imigrace jedinců, stát musí zbavit občanství jeho etnické složky („de-

ethnicization“), tj. přidělovat občanství podle místa narození a pobytu lidem jiné etnicity. 

                                                           
1 Více o zvýhodněném postavení občanů a ekonomických a sociálních právech „ne-občanů“ viz Brubaker 

1989, s. 145-162. 
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V případě emigrace jedinců, stát zdůrazňuje etnickou složku občanství („re-ethnicization“), 

což umožňuje udržovat vazbu se svými emigranty a jejich mladšími generacemi v zahraničí. 

(Joppke 2003:430) Ve většině evropských států oba procesy probíhají souběžně, a rozdělení 

států na buď přijímající anebo odesílající migranty není relevantní. (Joppke 2003:431)  

Jak už bylo uvedeno výše, stát legitimuje status jedince skrze doklady. Cestovní pas 

a občanský průkaz se vydávají občanům státu. V některých státech existuje několik druhů 

pasů, které souvisejí se specifickou situací občana: diplomatické, služební pasy, cestovní 

průkaz, jež se vydává při ztrátě cestovního dokladu v zahraničí. Seznam dokladů 

legitimujících status jedince ve státě se rozšířil o dvojí a vícenásobné občanství, cestovní 

doklady na základě mezinárodních smluv, turistická víza, doklady o přechodném a 

dlouhodobém pobytu. 

V současnosti se objevila i řada dokladů a zákonů, které poskytují svému držiteli 

alternativní státní členství. Takovéto alternativní doklady zjednodušující vstup a pobyt v 

jiném státu, tj. umožňují být residentem, nikoliv občanem. (Brubaker 1989:145) Preference 

pro jejich vydání je určena na základě humanitárních důvodů (azyl), ekonomických důvodů 

(evropská modrá karta2, americká zelená karta/ green card) a etnických důvodů (programy 

repatriace, Karta Poláka, průkaz Maďara, Zákon o ukrajinském krajanovi3 aj.). Specifický 

příklad státního členství na základě zdůraznění etnické příslušnosti nám poskytuje 

Maďarsko, kde od roku 2001 platí Krajanský zákon. (Gobert 2012:31; Stewart 2002:2) 

Tento zákon je zacílen na obnovení vztahu a poskytnutí výhod občanům s maďarskou 

národností žijících v sousedních státech, jejichž předci žili v Habsburské monarchii před 

rokem 1918. (Stewart 2002:2) Krajanský zákon je zacílen na „založení právního vztahu“ 

(Stewart 2002:3) mezi státem a etnickými Maďary v zahraničí a tím pádem i na „vytvoření 

přeshraniční podoby „občanství““. (ibid.) Dalším příkladem je udělující status 

„privilegovaného ne-občana“ (Faist 2007:133) turecká růžová karta od roku 1995, která 

poskytuje svému držiteli všechna práva tureckého občana, kromě volebního práva. Toto 

opatření vzniklo po iniciativě turecké diaspory v Německu jako reakce na zákaz dvojího 

občanství v Německu. Smyslem růžové karty je umožnit Turkům žijícím v Německu získat 

                                                           
2 „Modrá karta je dlouhodobý pobyt za účelem výkonu zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci. Modrá 

karta opravňuje cizince k pobytu a zároveň výkonu zaměstnání, tj. cizinec nepotřebuje zvlášť pracovní 

povolení“ (MVČR, © 2018). 
3Law of Ukraine of March 4, 2004 No. 1582-IV "About foreign Ukrainians" (In edition of the Law of 

Ukraine of 09.02.2012 No. 4381-VI). [cit. 2018-04-05] Dostupné z: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T041582.html. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T041582.html
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německé občanství a nezbavit se většiny občanských práv v Turecku. (ibid.) Důležité je, že 

zákony vážící se k dokladům alternativního státního členství jako Karta Poláka a „maďarský 

průkaz“ mají větší šance na schválení než návrhy zákonů o dvojím občanství, protože jsou 

praktickým a jednoduchým „instrumentem pro obcházení restriktivních úprav o občanství, 

na vnitrozemské a mezinárodní úrovni“ a pro zvýhodňující zacházení s etnicky blízkou 

populací v zahraničí“. (Gobert 2012:34)  

Karta Poláka, jako ojedinělý druh státního členství, se staví napříč ustáleným 

praktikám fixace vztahu mezi fyzickou osobou a státem skrz občanské pasy a různé typy 

dokladů legalizace pobytu. Karta Poláka je něčím mezi cestovním pasem, který umožňuje 

volný pobyt na území státu, a dalšími doklady pobytových režimů, které jsou určeny pro 

řešení situace různého typu pobytu. Karta Poláka sama o sobě neopravňuje svému držitele 

překročit hranici nebo se usadit na území Polské republiky, ale je mediátorem, skrz který se 

uplatňují práva a benefity držitele (včetně získání víza, trvalého pobytu a občanství). Tento 

fakt může zpochybnit porovnání Karty Poláka s dalším doklady legalizace pobytu. Přesto 

právě schopnost Karty Poláka otevírat přístup k benefitům ji přidává na výlučnosti. Polské 

vízum by nebylo platné bez prokázání Karty Poláka, a tím lze považovat benefit karty za její 

logické pokračování a tím pádem i součást její charakteristiky. Karta Poláka patří mezi 

doklady alternativního státního členství a poskytuje svému držiteli více práv než běžným 

držitelům polského víza. Přesto držitele Karty Poláka nelze přirovnat ani k residentovi 

s polským dlouhodobým a stálým pobytem, ani k polskému občanovi, čímž vytváří nový 

hraniční status „polo občana“ (Górny et al. 2003: 26) na území Polské Republiky.  
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2.3 Etnicita, doklady a jejich aktérství  

Za účelem ukázat způsoby, jakými se v odborné literatuře promýšlí problematika 

vydávání dokladů na základě etnické příslušnosti pro občany jiných států, byly zvolené texty 

C. Szala, B. Machové Navratilové a V. Biziukové. Tyto vědecké publikace jsou na první 

pohled velice odlišné a zabývají se různými tématy. Nicméně to, co je spojuje, je jednak 

zájem o projekty národních států, které v kontextu současné globální společnosti 

zvýznamňují etnicitu lidí, kteří žijí mimo „vlastní“ stát. A jednak to, že si autoři uvědomují 

zvláštnost takových typů dokladů, skrze které se projekt naplňuje. V této časti bakalářské 

práce bude podáno shrnutí nejdůležitější tezí, které autoři ve vztahu k aktérství dokladů 

formulují. Samozřejmě nelze nezanedbat ani kontext, ve kterém zkoumané doklady byly 

nahlíženy. Témata aktérství dokladů budou zařazená v logice od individuálních angažmá 

po strukturálních záležitosti. Podobným způsobem je systematizován výklad v knize 

„Material Cultures. Why Some Things Matter“ editované Danielem Millerem, kde se 

významy věcí zkoumají na úrovni domácností, veřejnosti a v globálním meřítku. (Miller 

1998: 15) 

 První zvolený text je sociologická studie autora Csaba Szaló „Etno-nostalgie versus 

modernita: konstrukce sociální identity menšinového maďarství“, jehož hlavním úkolem je 

interpretace diskurzu, který vznikl kolem „Krajanského zákona“ na přelomu let 2001 a 2002 

na stránkách literárně-politického týdeníku „Élet és Irodalom“ (dále jen ES). Ve svém textu 

se autor zabývá působením symbolické moci, zejména symbolickou „schopností“ „Zákona 

o Maďarech, žijících v sousedních státech" anebo „statusového zákona“ formovat sociální 

identity, například identitu menšinového Maďara. (Szaló 2003:214) Tato „schopnost“ 

vyvolala spory v zemích obklopujících Maďarko a v příslušných komisích EU. Navíc autor 

zmiňuje dvě kategorie sociální identity: občanství a národnost, a konflikt mezi nimi. Začátek 

výkladu je věnován centrálnímu problému diskurzu ES – erozí menšinových společností, 

které se objevují během procesu migrace a asimilace. Podmínky vzniku eroze popisuje skrz 

„problematiku dilemat modernizace“ (Szaló 2003:215) a jako součást tématu „krize 

legitimity sociálního řadu menšinové společnosti“. (ibid.) Autor končí svůj výklad 

problémem zacházení s otázkou „kdo je Maďar?“ (Szaló 2003:215) na diskurzívní a 

institucionální úrovni.  

Další text Barbory Machové Navrátilové - „Bulhaři v Makedonii? Možnosti 

etnologického výzkumu „obchodování s identitou“ (Machová Navrátilová 2017) - 

upozorňuje na aktuální téma Makedonců získávajících bulharské pasy. Autorka uvádí 
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shrnutí dosavadních výzkumů a naznačuje otázky, na které musí odpovědět budoucí 

výzkumy. Tento text se dotýká témat důležitých pro pochopení fungování dokladů jako 

Karty Poláka, například: otázka uznání etnické příslušností osob žijících na území patřícímu 

různým státním útvarům v různých dobách; otázka způsobu překonání přísných vízových 

režimů; otázka zvýhodnění v administrativních záležitostech osob majících určitý původ; 

otázka dokumentárního potvrzení pocitu etnické příslušnosti; existence agentur, které 

zařizují získávání občanství za poplatek; otázku, na koho je namířen daný zákon, a otázka 

reakce nadnárodních organizací na snahy členů států k zjednodušení procesu získání 

občanství.  

Poslední uvedený text je diplomová práce Volhy Biziukove „Ethnic Identification in 

the Context of an Alternative State Membership Regime: the case of Belarusians Acquiring 

Karta Polaka“, která se zabývá etnickou identifikací běloruského držitele Karty Poláka 

v situaci, kdy „členství ve dvou státech vytváří specifickou situaci pro etnickou identifikaci“. 

(Biziukova 2013:2) Tato situace charakterizuje výzva, kterou postavily alternativní režimy 

státního členství před klasickým modelem etnické identifikace založené na příslušnosti 

pouze k jednomu státu. Autorka uvažuje o „biografické dynamice etnické identifikace 

v souvislosti s kulturními praktikami a rodinným příběhem, trajektorii identifikace a 

konstrukci kategorie úzkého vztahu“. (ibid.) Na každý případ alternativního státního režimu 

se musíme dívat kriticky a brát v úvahu specifický kontext, ve kterém se odehrává.  (Baubok 

2010 in Biziukova 2013:4) Proto je teoretická část práce věnována: popisu základních 

podmínek zákona, cílové skupině, migrační politice Polska v době vytvoření zákona a jejím 

následkům, obrazu držitele Karty Poláka a reakci běloruského státu. Dále studie poskytuje 

přehled literatury k tématem alternativních státních režimů a etnické identifikaci. 

V empirické části práce je provedena analýza dat získaných z polostrukturovaného interview 

s žadateli o Kartu Poláka, ve kterém byly použity následné oblasti otázek: „rodinný příběhy 

a biografie, kulturní praktiky včetně jazykových a religiózních, vnímání zemí příslušnosti, 

proces získání Karty Poláka a vztah se státem“. (Biziukova 2013:22) 

V následujícím segmentu se uvádí popis společných oblastí aktérství výše 

zmíněných dokladů: průkazu Maďara, bulharského pasu pro Makedonce a Karty Poláka. 
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2.3.1 Motivace pro získání dokladu – „obchodování“ identitou?  

Doklady jako Karta Poláka, průkaz Maďara anebo bulharský pas disponují dvěma 

důležitými charakteristikami, které ve svém spojení často vyvolávají negativní postoje 

veřejnosti. Tento typ dokladu se vydává pouze osobám, které potvrdily a přiznaly svoji 

příslušnost k danému (jinému než státnímu) národu, což jim poskytuje určité benefity ve 

srovnání s jinými občany jejich státu nebo státu poskytujícímu legalizační doklad. Benefity 

přispívají k většímu počtu žadatelů, což vyvolává pochybnost v čistotě jejich úmyslů a 

vznáší obvinění z instrumentálního využití identity pro dosažení materiálních zájmů. Vytváří 

to napětí jak v cílové zemi, tak i v zemi původu.  

Ve svém popisu problematiky normativního obsahu sociální identity maďarství 

podle analýzy diskurzu týdeníku ES Szaló se zmiňuje koncept „emocionální motivace“ 

(Szaló 2003:220) jednání, založeném na vnitřně prožívané identitě, v protikladu ke konceptu 

racionálního jednání, které využívá identitu instrumentálně. Obecně se předpokládá, že 

někteří jedinci budou žádat o průkaz maďarství a nebudou používat benefity, protože je to 

potvrzením jejích autentičnosti. Naopak druzí to udělají ve prospěch svých materiálních 

zájmů. Diskurz ES klade důraz na to, že vzhledem k motivaci jednání, se musejí brát v úvahu 

obě emocionální exprese a racionální zájem jedince, protože je to samotný zákon, který 

umožňuje nejen obdržení průkazu, ale i určitých benefitů. (Szaló 2003:219-221)  

Machová Navrátilová popisuje situaci v Makedonii, kdy obyvatelstvo tohoto státu 

mohlo získat na základě deklarace a prokázání bulharských kořenů a identity bulharské 

občanství. Doklad, o který se reálně jedná, je pak bulharský pas. Autorka uvádí, že zájem o 

bulharské pasy byl vyvolán zaprvé vstupem Bulharska do EU a zadruhé přísnými vízovými 

režimy vůči státům jako Ukrajina, Moldávie, Rusko, Makedonie a Srbsko, což omezilo 

možnost rodinných návštěv a činnost v rámci příhraničních ekonomik. V tomto případě lze 

nahlížet na dvě motivace jedince pro získání dokladu: získání pasu Evropské unie a 

bezproblémový vstup na území Bulharska. V textu se uvažuje i o užívání slov „bulharský 

pas“ a ne „bulharské občanství“ v makedonských mediích a v akademických studiích. 

Příčinou je zájem držitelů o pas jako cestovní doklad, který poskytuje možnost cestování a 

práce v zahraničí, a absence motivace používat svá občanská práva na území Bulharska. 

(Machová Navrátilová 2017:379) Autorka uvádí příklad etnologického výzkumu Vasiliki 

Neofotistos, která zkoumala „dopady vstupu Bulharska do Evropské Unie na makedonskou 

společnost a významy a funkce průkazu totožnosti, které jsou nejen dokladem identity, ale 

často i prostředkem k dosažení určitého cíle“. (ibid:379) V rozhovorech s makedonskými 
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držiteli bulharských pasů se zjistilo, že hlavní motivace pro získání dokladu měla 

ekonomický a praktický charakter: bezvízové cestování po Evropě a pracovní příležitosti. 

Machová Navrátilová stanoví jednu z nejdůležitějších otázek pro budoucí zkoumání tématu, 

a to, zda získání bulharského občanství Makedonci je společensko-ekonomický anebo 

ideologický problém? (ibid:380)  

Biziuková interpretuje alternativní doklad v odkazu na jeho utilitárnost. Její pohled 

se soustředí na ekonomickou krizi, která se odehrála v Bělorusku v roce 2008 a 2011, těsně 

po zavedení Karty Poláka. Podle autorky se Karta Poláka stala aktuálním řešením pro lidi, 

kteří měli zájem o emigraci a větší mobilitu za účelem zlepšit svoji ekonomickou situaci. 

V takových podmínkách se etnické pocity příslušnosti k etnickému společenství odsunuly 

do pozadí motivace získat Kartu Poláka. (Biziukova 2013:9)   

 

2.3.2 Vytváření hranic. Zpochybnění, exkluze a stigmatizace identity držitele. 

 Povaha dokladů alternativního členství, zmíněných ve výše uvedených textech, je 

ambivalentní. Na jedné straně je jejich cílem zajištění možnosti sblížení a návratu do zemí 

„opravdového etnického původu“, tj. eliminace určitých hranic. Přesto samotná existence 

dokladů je i důvodem pro vznik nových hranic. Doklady produkují nové identity, ale zároveň 

definují jejich obsah.  

Csaba Szaló píše, že jedna z na první pohled nečekaných „schopností“ průkazu 

Maďara je vytvářet hranice mezi „opravdovým“ Maďarem a „menšinovým Maďarem“ 

„přistěhovalcem“, který je považován za Maďara „druhé kategorie“ kvůli svému 

„nečistému“ původu. Szaló zdůrazňuje, že tato diferenciace je možná pro sociální identitu 

vytvořenou a ovlivněnou spíše sociálním prostředím než individuálními vlastnosti jedince. 

(Szaló 2003:218) V diskurzu týdeníku ES sociální identita „menšinového Maďara“ je 

„způsob života a souhrn sdílených zkušeností, jež poznamenávají a formují sebe-identitu 

jedinců“. (ibid:217) Pro ni je charakteristické historické trauma spojené s poválečným 

rozdělením zemí podle podmínek Trianonské smlouvy. „Menšinový Maďar“, který 

imigroval do své „mateřské země“, zůstává takovým a jeho identita je stigmatizována 

dominantní maďarskou komunitou. (ibid:218)  

Podle Biziukové Karta Poláka vytváří specifickou kategorii státního členství. „Stát 

oficiálně vytváří status ne-občana, tento člověk patří státu, ale ne občanské společnosti“. 

(Biziukova 2013:7) Držitel karty je „pouze“ členem polské diaspory (Polonie) a odlišuje se 
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od polského občana svým statusem a právy. Držitel Karty Poláka dokáže překonat tuto 

hranici jen na základě získání polského občanství.  

V textu Machové Navratilové se zmiňuje důležité zjištění antropoložky Vasiliki 

Neofotistos o tom, jak makedonští žadatelé o bulharský pas „cítí potřebu vymezit se vůči“ 

(Machová Navrátilová 2017:379) všeobecné anti-bulharské náladě v makedonské 

společnosti. Tito lidé jsou zpochybnění ve své identitě Makedonce a opět je zde doklad 

„bulharský pas“ zodpovědný za vznik hranice mezi držiteli a ostatními občany (v tomto 

případě země pobytu). Navíc informátoři otevřeně sdíleli své motivace a fakt, že se nestydí, 

že mají bulharský pas. Vyplývá to z toho, že pro makedonskou společnost je stigmatem mít 

bulharské občanství. Jeho držitel se bude považovat za podporovatele bulharského vlivu 

v Makedonii, tj. za zrádce, který se nezajímá o suverenitu svého státu. Bulharský pas v tomto 

případě vytváří novou identitu, která je v majoritní makedonské společnosti kritizována.  

Poskytnutí benefitů držitelům dokladu se stává příčinou časté kritiky ze strany 

přijímací společnosti. Tento postoj se promítl do vytváření obrazu „chudého“ a „sociálně 

slabého“ držitele. Szaló zdůrazňuje, že administrativní registrace menšinového Maďara je 

nezbytná pro získání benefitů. Z toho vyplývá, že samotné sestavení zákona vyvolává obraz 

držitelů průkazu jako „traumatizovaných a strádajících jednotlivců vyžadujících pomoc“ 

(Szaló 2003:222) a nikoliv obraz nezávislé menšinové společnosti. Biziuková zmiňuje 

svými respondenty sdílenou představu o nižší životní úrovni Běloruska v porovnání 

s Polskem a nejednoznačné politické klima a omezení svobody jedinců ve státě. (Biziukova 

2013:42-43) Sdílený profil Běloruska ovlivňuje i obraz běloruského držitele Karty Poláka, 

jako „strádajícího“ a „vyžadujícího pomoc“ od polského státu. Navíc autorka zmiňuje popis 

držitele Karty Poláka – potomka polských předků jako „chudého příbuzného“, který musí 

participovat a splňovat očekávání polského státu na oplátku za získané částečné státní 

členství. (Biziukova 2013:52)  

Další důležité téma, zmíněné v textu Szaló, je autenticita maďarství. Tento termín je 

teoreticky popsán jako přihlášení se k národnosti, ale v praxi znamená dokázání znalosti 

jazyka nebo registrování národními organizacemi anebo církví (podobné podmínky se 

vyskytují i v Zákoně o Kartě Poláka). Tím pádem, základem autenticity maďarské identity 

pro držitele dokladu se stává formální členství. (Szaló 2003:221) Je to další důvod pro 

zpochybnění „čistoty“ identity původu menšinového Maďara.  
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Biziuková taky upozorňuje, jak doklad definoval etnickou identitu držitelů. Říká, že 

oficiální zapsání příslušnosti v dokladu podle výkladu státu může ovlivnit stanovení etnické 

příslušnosti na neoficiální úrovní. (Biziukova 2013:28) Například jedna z jejích 

respondentek považuje svého předka za Poláka pouze na základě potvrzení o účasti ve 

volbách v polském Sejmu (a díky tomu získání Karty Poláka), přestože jeho biografie 

ukazuje na to, že neprojevoval žádný zájem o polské tradice, nepraktikoval je a nemluvil 

polsky. Autorka zdůrazňuje, že v případě Karty Poláka „důležitost oficiálního dokladu byla 

zhodnocena byrokratickými procedurami, kde právě ony se stávají hlavním potvrzením 

příslušnosti“. (Biziukova 2013:28) 

 

2.3.3 Evokace dějin 

V sledovaných textech se uvažuje, že doklad má schopnost připomínat historickou 

paměť. Výše zmíněný vliv Trianonské smlouvy na formování identity menšinového Maďara 

je příkladem toho, jak průkaz Maďara evokuje historickou paměť o „nespravedlivém“ 

rozdělení hranic a ztrátě území dnešního Maďarska. (Szaló 2003:218) 

V případě Karty Poláka se evokuje paměť na historické ustanovení polsko-běloruské 

hranice a specifickou situaci dnešního západního Běloruska. V polském diskurzu Karty 

Poláka se klade důraz na „překonání historické nespravedlnosti“ (Biziukova 2013:7), kvůli 

které byl jedinec oddělen od svého vlastního státu. Navíc samotný proces získání Karty 

Poláka vyžaduje od žadatele, aby se zabýval příběhy své rodiny a biografiemi svých předků 

a aby našel potvrzení pro svůj polský původ. Tím Karta Poláka jako oficiální dokument hraje 

důležitou roli v tom, jak žadatel uznává své předky, a může ovlivnit „fixaci, potvrzení a 

přenesení etnické a národní příslušnosti z jedné generace do druhé“. (Biziukova 2013:28) 

Bulharský pas v očích Makedonců se stává připomínkou života za socialistické 

Jugoslavské republiky. Makedonci měli svobodu pohybu a často cestovali na Západ jako 

gastarbeiteři. Se vznikem Republiky Makedonie v roce 1991 začala jejich nová makedonská 

identita kolísat mezi „vyspělou“ Evropou a „zaostalým“ Balkánem. Profesor L. Risteski 

považuje tuto historickou zkušenost za jednu z hlubších příčin motivace Makedonců, kteří 

získávají bulharské občanství. (Machová Navrátilová 2017:379) 
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2.3.4 Změny v legislativě   

Zákon o přidělení bulharského pasu osobám bulharského původu anebo Zákon o 

Kartě Poláka nejsou statickými, ale mění se v reakci na sociální, ekonomické a ideologické 

potřeby vlády určitého státu, čímž odhalují jeho záměry. Většinou jsou tyto změny zacíleny 

na nalákání co největšího počtu žadatelů anebo na jejich rychlejší naturalizaci, občas mají 

změny tyto restriktivní charakter. Dalo by se říci, že doklady zrcadlí potřeby a záměry vlády 

státu a ve svých různých podobách vytvářejí obraz „vhodného, žádoucího“ žadatele. Tím 

pádem osoby, které nepodléhají všem kritériím, jsou zbaveny možnosti požádat o konkrétní 

doklad. 

 Například, od roku 2001 „osoby bulharského původu“ byly osvobozeny od čtyř z 

šesti podmínek pro získání bulharského pasu. Jsou to: znalost jazyka, vzdání se původního 

občanství, trvalý pobyt a pracovní činnost anebo podnikání v Bulharsku. Navíc proces 

naturalizace pro takovou osobu trvá tří měsíce namísto jednoho roku. (Machová Navrátilová 

2017: 377) Tím pádem „osoba bulharského původu“, která neumí bulharsky a dříve nemohla 

získat bulharské občanství, je nyní zařazena do kategorie „vhodného“ žadatele a může využít 

tuto možnost. V případě Karty Poláka se v roce 2016 ustanovil benefit v podobě zrychlení 

procesu získání polského občanství. Přesto od začátku roku 2018 se zpřísnily podmínky pro 

žádání o samotnou kartu, což naznačuje snahu vybírat žadatele podle určitých kritérií.  

 

2.3.5 Mocenské napětí a zóny kontroly  

Doklady, popsané v této kapitole, ovlivňují život svého držitele i v kontextu napětí 

a konfliktu mezí státy. Jedná se například o zpochybnění občanské pozice držitele a jeho 

„loajality“ ke státu, kvůli jeho částečné anebo celkové příslušnosti k jinému státu. Někdy 

obdržení dvojího občanství anebo Karty Poláka představuje i potenciální problém pro vládní 

zaměstnance.  

Paralelně s tématem získání bulharských pasů Makedonců se zmiňuje neustálý 

„strach z bulharizace“ (Machová Navrátilová 2017:379) v makedonské společnosti a 

posílení bulharského kulturního a politického vlivu v Makedonii v důsledku vydání velkého 

počtu bulharských pasů. Tamtéž je popsán výzkum profesora L. Risteskiho, který se zakládal 

na analýze médií. V průběhu zkoumání badatel narazil na několik investigativních článků 

žurnalistů, kteří prošli celým procesem naturalizace. Z jejich obsahu zjistil, že hlavními 

úkoly makedonských médií jsou odhalení motivace žadatelů a postavení bulharské a 
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makedonské vlády vzhledem k dané otázce. (Machová Navrátilová 2017:379) Autorka 

zdůrazňuje rozpor mezi strachem ze zvýšení bulharského politického a kulturního vlivu 

v Makedonii a poměrně velkým počtem žadatelů makedonského etnika o bulharský pas (15 

% z celkového počtu etnických Makedonců). Navíc popisuje zkušenost údajného kandidáta 

na pozice primátora Skopje s bulharským pasem, který neskrýval své pro-bulharské postoje, 

a za to byl odsouzen a zesměšněn veřejností. (ibid.)  

Doklady alternativního státního členství a existence dvojího občanství mají i globální 

dosah. Proto je nezbytné zmínit reakce nadnárodních organizací na přidělení takových 

dokladů. Například se uvádí opakující se kritika a omezení masového udělování bulharského 

občanství Makedoncům vedením Evropské unie. (Machová Navrátilová 2017:378) Tato 

reakce poukazuje na vyšší mobilitu a rozšíření práv Makedonců s bulharskými pasy, kteří se 

najednou podílejí na politickém, ekonomickém a kulturním životě nejen dvou sousedských 

států regionu Balkánu, ale i členských států EU.  

Na přijetí Zákona o Kartě Poláka lze nahlížet v širším kontextu jako na reakci na 

masovou emigraci polských občanů, která se odehrála po vstupu Polska do EU. (Biziukova 

2013:8) Jako kompenzaci Polsko vytvořilo specifický druh státního členství a tím i zónu 

kontroly, do které vstupují občané jiných zemí. Pro držitele karty to znamená větší mobilitu 

a výběr z různých možností zapojení do polské reality. Přesto státy jako Bělorusko a Litva, 

které jsou ovlivněné tímto zákonem, ho považují za intervence do vnitřních záležitostí a za 

diskriminaci některých skupin občanů. Jedním z protiopatření v Bělorusku bylo přijetí dvou 

dodatků k Zákonu o státní službě v Běloruské republice, které zakazují vládním 

zaměstnancům mít Kartu Poláka. (ibid.) Taková opatření vyvolávají u běloruských držitelů 

karty pocit omezenosti, strachu o svoje zaměstnání a o budoucnost.  

 

2.3.6 Činnost agentur „na hranici legality“ 

Prokázání původu se většinou provádí dvěma způsoby: buď skrz dokumenty 

potvrzující etnickou příslušnost předků, anebo skrz aktivní účast v životě menšinových 

organizací. Potřebnost v takových dokumentech způsobila rozšíření působení služeb matrik, 

agentur zabývajících se rodokmeny a menšinových organizací, které vydávají oprávnění pro 

získání dokumentů ohledně účasti v životě diaspory. Přesto vznikly možnosti pro vydání 

těchto dokumentů za vysoké poplatky, falzifikace dokumentů a korupce. Vytváří to prostor 
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pro účast některých žadatelů v nelegální činnosti anebo vynaložení poměrně vysokých 

nákladů za účelem získání určitého dokladu.  

Například bulharský původ se dokazuje potvrzením Státní agentury Bulharů 

v zahraničí na základě dokumentů předků a doporučení bulharských organizací v zemí 

pobytu anebo na základě prohlášení, že se jedinec cítí být Bulharem. Dalšími prostředníky 

pro získání občanství jsou soukromé agentury, které připravují všechny potřebné dokumenty 

za poplatek až tisíc euro za osobu. (Machová Navrátilová 2017:377-378)  

 

 

*** 

Souhrnně řečeno, ve zmíněné literatuře se vyskytuje několik úrovní aktérství 

dokladu alternativního státního členství. Za prvé na úrovni působení dokladu na samotného 

jedince doklad evokuje identitu, ke které se jedinec hlásí, ale zároveň ji zpochybňuje či 

redefinuje a otevírá otázku autenticity identity. Za druhé na úrovni vztahu jedince 

a společnosti doklad představuje zvýznamnění hranice, jelikož držitelé jsou chápáni 

přijímací společností jako lidé „druhé kategorie“ anebo jako nedůvěryhodní ve vztahu ke 

společnosti svého vlastního státu. Ve vztahu jedince a státu, lze nahlížet na to, jak stát 

používá doklady, aby mobilizoval etnicitu v souvislosti se svou politikou pro řešení 

vlastních ekonomických záležitostí. A nakonec literatura uvažuje o dopadech dokladů 

alternativního státního členství na mezinárodní vztahy a zmiňuje vznik nových institucí 

za účelem vyřízení žádosti.  
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2.4 Profil Karty Poláka  

V této časti kapitoly bude poskytnuto shrnutí informací o obecných podmínkách 

získání Karty Poláka, o právech držitele, záměrech polské státní správy, změnách, které se 

odehrály v Zákoně o Kartě Poláka během deseti let jeho existence, o přibližném počtu 

vydaných karet za dobu její existence o a reakci běloruské vlády. Tento popis má za cíl 

přispět k lepšímu pochopení fenoménu Karty Poláka jako celku a porozumění kontextu 

odpovědí informátorů v empirické časti této bakalářské práce.  

 

2.4.1 Obecné podmínky 

Ze Zákona o Kartě Poláka ze 7. září 2007 (vstoupil v platnost 29. března 2008) 

s posledními úpravami 8. prosince 2017 se dozvíme, že „Karta Poláka je doklad, který 

potvrzuje příslušnost svého držitele k polskému národu“. (Dz. U. 2007 Nr180 poz.1280, čl.1, 

odst.3) Klade se důraz na to, že Karta Poláka neuděluje držiteli polské občanství, ani 

nepotvrzuje polský původ, ani není dokladem, který opravňuje svého držitele překročit 

hranici nebo zabydlet se na území Polské republiky. Karta Poláka je potvrzením o vztahu 

s polským národem a podmínkou pro uplatnění práv a benefitů držitele. Karta je platná po 

dobu deseti let a podléhá obnovení. (Dz. U. 2007 Nr180 poz.1280, čl. 4, odst.17)  

 Karta Poláka se vydává jedinci prohlašujícímu svoji příslušnost k polskému národu 

a splňujícímu následující podmínky: 

- základní znalost polského jazyka a považování ho za svůj mateřský jazyk, což 

demonstruje vztah k Polsku, a projevení znalosti a péče o polské tradice a zvyky;  

- podepsání prohlášení o tom, že žadatel je příslušníkem polského národa, za 

přítomnosti polského konzula; 

- prokázání polské národnosti nebo skutečnosti, že alespoň jeden z rodičů nebo jeden 

z jeho prarodičů nebo dva praprarodiče měli polskou národnost, anebo předložení 

osvědčení vydané polskou organizací nebo polskou diasporou působící na území 

jednoho ze států (uvedených v přespříštím bodu), kterým potvrzují svojí aktivní roli 

v činnostech propagujících polský jazyk a kulturu nebo polskou národnostní menšinu 

v posledních třech letech nebo déle; 

- prohlášení, že on nebo jeho předkové se nevraceli nebo nebyli repatriováni z území 

Polské republiky, nebo z Polské lidové republiky v rámci repatriačních dohod 
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uzavřených Polskou republikou v letech 1944-1957 nebo Polskou lidovou 

republikou s Běloruskou socialistickou republikou, Ukrajinskou socialistickou 

republikou, Litevskou socialistickou republikou a Svazem sovětských 

socialistických republik do států účastníků těchto dohod. (Dz. U. 2007 Nr180 

poz.1280, čl. 1, odst.2)  

  Z hlediska státní příslušnosti žadatele Karty Poláka může být udělena pouze osobě, 

která má status „osoby bez státní příslušnosti“ anebo je občanem Arménie, Ázerbájdžánu, 

Běloruska, Estonska, Gruzie, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Litvy, Lotyšska, Moldavska, 

Ruska, Tádžikistánu, Turkmenistánu, Ukrajiny a Uzbekistánu. Přičemž většina těchto zemí 

nepovoluje dvojí občanství. Toto naznačuje, že Karta Poláka je kromě všeho ostatního i 

řešením, jak obejít zákaz dvojího občanství a tím umožnit své cílové skupině – občanům 

postsovětských republik s polským původem – mít potvrzení své příslušnosti k polskému 

národu, uplatňovat některá práva polských občanů, a přitom neztrácet své původní 

občanství. (Górny et al. 2003:27)  

Procedura získání Karty Poláka se obecně skládá z následujících kroků. Karta se 

vydává na základě písemné žádosti (polsky: wniosek4) s osobními údaji žadatelé, ukázání 

originálu dokumentů, které prokazují příslušnost k polskému národu, a odevzdání jejích 

kopií, a prokázáním alespoň základní znalosti polštiny, a to vše v průběhu pohovoru s 

konzulem. Důkazem znalosti polštiny může být osvědčení o jazykové znalosti, osvědčení 

ukončení školy anebo studia v polštině anebo na základě ústního pohovoru s konzulem. (Dz. 

U. 2007 Nr180 poz.1280, čl.4, odst.12,13) Zápis na pohovor probíhá podle podmínek 

jednotlivých konzulátů: například telefonicky, e-mailem anebo skrz elektronický systém. 

V průběhu pohovoru se konzul také zeptá, zda žadatel zná anebo rozvíjí polské tradice a 

zvyky, a jaké je místo polských tradic v jeho rodině. Přesto tyto otázky se nepokládají ve 

formátů zkoušky. Konzul se ptá na tradice a zjišťuje jazykovou kompetenci žadatelé, aby si 

uvěřil motivace žadatelé a splnění požadavků o přidělení karty. (MSZ, 2012 b) Po 

rozhodnutí konzula ve prospěch žadatelé, poslední musí podepsat prohlášení o tom, že je 

příslušníkem polského národa. Udělení Karty Poláka se provádí v průměru 1-3 měsíců od 

provedení pohovoru. Podle možnosti musí být provedeno slavnostním způsobem. (Dz. U. 

2007 Nr180 poz.1280, čl. 4, odst. 18) 

                                                           
4 Formulář žádosti o udělení Karty Poláka. Viz. http://brzesc.msz.gov.pl/resource/b342a5fd-5ed2-44b4-835e-

1e8be7af2517:JCR. 

http://brzesc.msz.gov.pl/resource/b342a5fd-5ed2-44b4-835e-1e8be7af2517:JCR
http://brzesc.msz.gov.pl/resource/b342a5fd-5ed2-44b4-835e-1e8be7af2517:JCR
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Poměrně nenáročný charakter požadavků na udělení Karty Poláka lze nalézt 

v migrační politice státu. Je zdůvodněn nepatrným vlivem Repatriačního aktu od roku 2000, 

zpřísněním vízových povinností po vstupu Polska do Evropské unie a NATO a následným 

novým politickým programem v roce 2005 zvoleného polského prezidenta Polska Lecha 

Kaczynského, jež usiloval o „návrat národně homogenní tradiční společnosti“. (Gobert 

2012:32) Cílem Repatriačního aktu byla repatriace deportovaných a etnicky a politicky 

pronásledovaných jedinců polského původu a jejich potomkův v Centrální Asii. (Gobert 

2012:31-32) Tento akt garantoval získaní polského občanství po přechodu polské hranice a 

možnost ponechat si dosavadní občanství. (Górny et al. 2003:12) Přesto měl repatriační akt 

striktnější podmínky. Například vyžadoval zajištění ubytování na území Polska a 

disponování určitou peněžní částkou potřebnou pro výdaje v prvních měsících po návratu, 

anebo pozvánku od polské komunity, která by tyto potřeby zajistila.  Počet víz vydaných 

repatriantům se, s výjimkou let 2001 a 2002 ihned po vstoupení v platnost Repatriačního 

aktu, pohyboval pouze mezi 200 a 300 vyhotovení za rok. (Górny, Pudzianowska 2013:8) 

Důvody k takovému nízkému počtu repatriantů byly neschopnost polských komunit 

adekvátně podpořit potenciální repatrianty a složitost osvojení polštiny pro mladší generace 

repatriantů. (Alscher 2008:4) V případě Karty Poláka se polská vláda „poučila ze svých 

chyb“ a zajistila lepší podmínky pro širší působení tohoto zákona.  

 

2.4.2 Práva držitelé Karty Poláka 

Držitel Karty Poláka je osvobozen od poplatků při zpracování polského víza a při udělení 

polského občanství. Dále má držitel právo:  

- legálně pracovat na území Polska bez pracovního povolení;  

- účastnit se a vykonávat obchodní činnosti za stejných podmínek jako občané Polska; 

- studovat zdarma na středoškolské a vysokoškolské úrovní jako občané Polska; 

- profitovat ze vzdělávacích forem, například obdržet stipendium a jiné formy podpory 

pro cizince;  

- využívat služby zdravotní péče v naléhavých zdravotních situacích; 

- využívat 37% slevu na jednorázové jízdenky ve veřejné železniční dopravě; 

- na volný vstup do státních muzeí; 
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- na ochranu konzula ve věcech, které spadají do jeho kompetencí v situaci ohrožující 

bezpečnost držitele, za uplatňování a respektování mezinárodních zvyklostí a práv. 

(Dz. U. 2007 Nr180 poz.1280, čl. 5, 5 a, 6)  

  Držitel Karty Poláka, který požádal o trvalý pobyt, může žádat o peněžní dávku pro 

úhradu nákladů v průběhu prvních 9 měsíců pobytu na území Polska. Vyšší dávky pro první 

tři měsíce se rovnají 50 % minimální mzdy pro daný rok (pro rok 2018 by dávka byla 

přibližně 250 eur), a 25 % na každé dítě. (FRIC 2018:4) Pro zbývající čtyři měsíce 60 % 

z předchozí částky. (Dz. U. 2007 Nr180 poz.1280, čl. 8 a, 8b, 8c)  

  

2.4.3 Záměry polské státní správy 

Nad návrhem a podobou Zákona o Kartě Poláka se debatovalo víc než deset let. 

(Górny, Pudzianowska 2013:16) Oficiální záměry projektu „Karta Poláka“ jsou zmíněné na 

začátku samotného zákona. Jedná se o: „poskytování pomoci Polákům žijícím v zahraničí a 

udržování jejich vztahů s národním kulturním dědictvím“; „splnění morálního závazku vůči 

Polákům ve východní Evropě, kteří ztratili své polské občanství v důsledku měnícího se 

osudu vlasti“; „splnění očekávání těch, kteří neměli polské občanství, ale přejí si získat 

potvrzení své příslušnosti k polskému národu“; „posílení vazby mezi Poláky ve východní 

Evropě a jejich vlastí a podpora jejich úsilí o zachování polského jazyka a prosazování 

národních tradic“. (Dz. U. 2007 Nr180 poz.1280, předmluva)  

Je jasně napsané, že zákon je zaměřen na polskou diasporu (Polonii) na Východě, a 

ne na její příslušníky po celém světě. Je vidět, jak zákon vytváří obraz žadatele o Kartu 

Poláka, který obnoví své spojení s vlastí nejen díky pocitu příslušnosti k polskému národu, 

ale i díky historickému sentimentu, určitému pocitu historické nespravedlnosti, která vznikla 

v důsledku válek, politického pronásledování a změn hranic. Na území Polska bude mít tento 

jedinec oficiální status „polo občana“, který přesto patří k polskému státu a může používat 

poměrně atraktivní benefity.  

Jiné druhy motivace polského státu nejsou vyslovené oficiálně. Těmto motivacím 

se přisuzuje společensko-ekonomický charakter a „soft power“5. Sebastien Gobert (2012) ve 

                                                           
5 “Soft power” je pojem, který poprvé použil Joseph Nye. Označuje schopnost jedné strany přesvědčit druhou 

stranu, že ona chce to, co chce první strana. Soft power sleduje logiku přesvědčení a spolupráce. Vymezuje 

se vůči tvrdé/ přikazující moci. (Nye 1990:166) Tento termín se široce používán v popisu mezinárodních 

vztahů a politiky. 
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své publikaci „Karta Poláka: v zájmu Polonie anebo Polska“ tvrdí, že projekt Karty Poláka 

byl zamýšlen, aby vyhovoval více zájmům polské státní správy než zájmům polské diaspory. 

Tyto zájmy v sobě zahrnují mezinárodní vliv a ekonomický prospěch pro stát díky přilákání 

lidí s určitými dovednostmi a investicemi do státu. Navíc autor tvrdí, že snaha neopakovat 

chyby s „Repatriačním aktem“, zpřísnění požadavků pro přidělení víz kvůli vstupu do EU 

a nedostatečná konzultace s polskou diasporou a dotčenými státy při psaní zákona, „vedla 

k uvolnění koncepce polské identity a k zvyšování mezinárodního napětí“. (Gobert 2012:26) 

Takové negativní důsledky by měly být odůvodněny důležitým cílem pro polský stát. Na 

zákon o Kartě Poláka lze pohlížet i jako na migrační taktiku pobízení k návratu polských 

etnických pracovních imigrantů, kteří jsou podle obecných předpokladů kulturně blízkými 

díky svému původu. (Gobert 2012:31) Tito migranti nahradí Poláky, kteří odjeli za lepší 

pracovní příležitostí do západní Evropy po vstupu Polska do EU a Schengenského prostoru. 

(ibid.35) 

Kvůli jednostrannosti oficiálních informací a nemožnosti prokázat neoficiální 

záměry ovšem nelze dospět k jednoznačným závěrům. Přesto lze považovat existenci i 

dalších skrytých záměrů za velice pravděpodobnou. V empirické části této bakalářské práce 

se výše popsané oficiální a neoficiální strategie polské vlády pro uplatnění Karty Poláka 

budou dávat do vztahu s názory držitelů Karty Poláka o tom, jak tento systém funguje 

v realitě.  

 

2.4.4 Změny v zákoně 

Vzhledem k tomu, že polský státní aparát určuje podobu, podmínky a cíle Karty 

Poláka, obsah zákona se měnil a bude měnit v závislosti na okolnostech, aktuálním stavu 

vnitřní a vnější politiky státu a cílů, které tento aparát prosazuje. Počáteční verze Zákona o 

Kartě Poláka poskytovala méně práv držitelům, protože polská vláda se chtěla vyhnout 

obvinění z podplacení občanů jiných států. (Berardi, 2016) První změny se objevily velice 

rychle - 24.října 2008. Týkaly se článků: Čl.2 odst.1 bod 3, odst. 2, Čl.13 odst.1 bod 5, Čl. 

17 odst.1, 2 a, Čl. 23 odst. 2 bod 5. (MSZ, 2012 c) Avšak, kvůli časovému odstupu 

v zveřejňování dokumentu, se mi nepodařilo najít výchozí verzi zákona a provést detailnější 

analýzu změn. Gobert zmiňuje, že jedna z úprav spočívala v možnosti získat Kartu Poláka 

jedincům bez státního občanství (apatrida) v Lotyšsku a Estonsku. (Gobert 2012:33) Další 
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výhoda spočívá v možnosti prokázat polský původ pouze na základě osobních dokladů 

(např. rodného listu).  

 Dne 2. září 2016 se uzákonily změny v Zákoně o Kartě Poláka, které byly obecně 

zaměřené na zjednodušení pobytu a adaptaci držitele na území Polska a získání polského 

občanství. Nejdůležitějšími z nich byly: právo získat trvalý pobyt (polsky: pobyt stały) 

zdarma, automaticky obdržet polské občanství po roce nepřetržitého pobytu na území Polska 

(dříve bylo toto období dva roky), možnost získat peněžní dávku na období devíti měsíců a 

částečná úhrada kurzů zvýšení kvalifikace. (MSZ, 2012 c) 

  Od roku 2018 změny v zákoně (Dz. U. 2017 poz.2282) mají spíše restriktivní 

charakter a jsou zaměřené na omezení počtů uchazečů o Kartu Poláka. Nejdůležitější změna 

se týká povahy doložení „polskosti“ předka. Dříve bylo možné použít doklady o polském 

občanství, osvědčení o účasti ve volbách do polského Sejmu, o vojenské službě anebo křtu 

v kostele předků. V současnosti se akceptují pouze dokumenty potvrzující, že předek 

žadatele byl Polákem podle národnosti, což je problémem, jelikož dnes se v novějších 

identifikačních dokladech národnost zpravidla nezmiňuje; v přístupných dokladech se 

sloupec „národnost“ vyskytuje zejména v sovětských pasech anebo v rodných listech.  

 Důvěryhodnost zápisu národnosti v dokladech a sebeidentifikace jedinců žijících 

na pomezí dnešního Polska a Běloruska lze zpochybňovat. Někteří jedinci se bez svého 

souhlasu stávali občany různých státních útvarů, např. Polsko-Litevské unie, anebo nebyli 

loajálními občany. Existuje mnoho příkladů nekonzistence mezí tím, co je zdokumentováno, 

a co je skutečnou identitou osoby. Tato nekonzistence může být vyvolána obavou o 

bezpečnost a budoucnost jedince, záměrnou falzifikací informací, lhostejností k oficiálním 

záležitostem, a dokonce i čirou náhodou. Například obyvatelé západního Běloruska po 

vstupu do BSSR se registrovali jako Bělorusové, aby se vyhnuli represím v letech 1939-41. 

(Мицкевич, 2017) Dalším příkladem je výpověď jedné z mých informátorek o tom, jak její 

babička nahodile nechala připsat svým třem dcerám různé národností (ruské, polské a 

běloruské), což se v současnosti nikterak nekryje s jejich preferencemi.   

  Není překvapením, že v Bělorusku 400 lidí zareagovalo na nová omezení v Zákoně 

o Kartě Poláka a zaslalo do Varšavy žádost s prosbou ponechat možnost získat Kartu Poláka 

potomkům obyvatel z území Druhé Polské Republiky (1918-1939). Argumentem ve 

prospěch nových omezení Anželiky Boris, reprezentantky Sdružení Poláků Běloruska 

(polsky: Związek Polaków na Białorusi), spočíval v tom, že na území Druhé Polské 
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Republiky bydlelo více národností a, že Karta Poláka se týká pouze původu držitele a ne 

občanství. (Буриева, 2017) 

 

2.4.5 Počet vydaných karet 

 Podle oficiálního sdělení Ministerstva zahraničních věcí Polska od roku 2008 do 

roku 2012 bylo vydáno celkem 100 000 Karet Poláka. (PAP 24.10.2012, MSZ ©2012) 

Pozdější zpráva z prosince roku 2015 hlásí, že polské konzulární úřady přijaly více než 170 

000 žádostí o Kartu Poláka, a vydaly kartu více než 160 000 obyvatelům bývalého SSSR. 

(MSZ, 2012) Přičemž více než 76 000 žádostí bylo podáno v Bělorusku, téměř 70 000 v 

Ukrajině a méně než 6 000 v Litvě. (ibid.) V roce 2017 ve svém interview pro „Eurorádio“ 

velvyslanec Polska v Bělorusku Konrad Pavlík sdělil, že Bělorusům bylo vydáno „kolem 

100 tisíc“ Karet Poláka, což je přibližně polovina celkového počtu vydaných karet. 

(Малиновский, 2017) Navíc pro budoucí analýzu rozhovoru by bylo vhodné zmínit, že 

podle něj se pouze „tisíc Bělorusů“ přestěhovalo do Polska. (ibid.) Zástupce vedoucího 

Ministerstva zahraničních věcí Polska Janusz Cisek zdůraznil, že zrušení represí vůči 

držitelům karty v Bělorusku, by zvýšilo počet žádostí o Kartu Poláka minimálně dvakrát. 

(MSZ, 2012 a) Přitom nezapomínejme, že oficiální zpráva o běloruských držitelích Karty 

Poláka přestěhovaných do Polska nebyla vydaná. 

Pro konkrétnější představu počtu vydaných Karet Poláka v globálním kontextu 

předložím počty obyvatelstva Běloruska a Polska a příslušníků Polonie. Obyvatelstvo 

Běloruska na začátku roku 2018 čítalo 9 491 800 lidí (НСК РБ, 1998-2017) a polská 

populace v Bělorusku podle sčítání lidu v roce 2009 činila 294 549 lidí. (НСК РБ, 2009) 

Obyvatelstvo Polska v roce 2017 činilo 38 422 346 lidí. (Statistics Poland, 1995-2018) Podle 

odhadu Goberta přibližný počet polské diaspory je 15-20 milionů. Největší komunity jsou 

v USA (10 milionů), Německu (cca 2 miliony) a Brazílii (1,5 miliony). Počet lidí s polským 

původem se podle dat pro rok 2000 v post-sovětském prostoru pohybuje mezi 1,5 a 3 

miliony. (Gobert 2012:27) Sdružení „Polské společenství“ (polsky: Stowarzyszenie 

„Wspólnota Polska”), které existuje pod patronátem Senátu Polské Republiky, uvedlo, že 

v roce 2007 na postsovětském prostoru žije více než 2,6 milionu etnických Poláků. 

(Wołłejko 2011:151) Pokud porovnáme tento počet se sdělením Konrada Pavlíka o 

celkovém počtu držitelů Karty Poláka pro rok 2017 (kolem 200 tisíc), můžeme odhadnout, 

že kolem 7,7 % z celkového počtu etnických Poláků, pro které byl vytvořen projekt Karty 
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Poláka, se zúčastnilo iniciativy. Chtěla bych zdůraznit, že toto porovnání nelze považovat 

za reprezentativní. Důvodem pro jeho uvedení bylo získat alespoň přibližnou představu o 

dosahu Karty Poláka na její cílovou skupinu v situaci absence oficiálních dat a statistik 

k danému problému.  

Wołłejko6 vyjádřil mínění, že Karta Poláka nedosáhla velkých úspěchů a neovlivnila 

většinu Polonie v postsovětském prostoru. Navíc tento doklad není atraktivní pro občany 

evropských států jako Litva a Estonsko. V případě občanů Kazachstánu je obtíží pro získání 

karty neznalost polštiny a vzdálenost polských konzulátů. (Wołłejko 2011:156-157) 

Nicméně podle některých z mých informátorů delší čekání na zápis pro interview na 

konzulátu a prodloužení čekajících lhůt, ve spojením s nedávnými restriktivními změnami 

v zákoně, by mohly svědčit o tom, že Zákon o Kartě Poláka je populární v Bělorusku.  

 

2.4.6 Reakce běloruské vlády 

Vnímání Zákona o Kartě Poláka v Bělorusku ovlivnil nejen současné bělorusko – 

polské vztahy, ale i společná minulost odvíjející se od společného sousedství obou národů. 

Významnou roli hraje historický kontext a poměrné časté změny bělorusko – polské hranice. 

Území současného Běloruska se dlouhou dobou nacházelo v společných státních útvarech, 

například Polsko-litevská unie (1569–1795), Ruská říše do 1917, Druhá Polská republika 

(1921-1939), částečně se za takové dá považovat období 1939-1941, když část východních 

oblastí Druhé Polské republiky jako Bělastocká oblast byly součástí BSSR. (Silitski, 

Zaprudnik 2010: I-Ivii) 

Oficiálně polské úřady trvají na tom, že projekt Karty Poláka je pouze akt historické 

solidarity. Podle Goberta základním konfliktním bodem byla absence konzultace polské 

vlády ohledně podoby zákona se zeměmi, ke kterým se vztahuje. Proto následný vstup 

v platnost Zákona o Kartě Poláka byl vnímán jako zásah do vnitřních věcí post-sovětských 

států. (Gobert 2012:35) Na začátku roku 2008 Ministerstvo zahraničních věcí Běloruska 

sdělilo, že realizace Zákona o Kartě Poláka "je schopna vážně destabilizovat mezietnické 

vztahy v naší zemi, vyvolat napětí v běloruské společnosti, narušit její stabilitu a vytvořit 

nedůvěru mezi běloruskými občany různých národností". (БелаПАН, 2008 a) Později 

                                                           
6 Michał Wołłejko je doktorandem na Univerzitě kardinála Stefana Wyszyńského ve Varšave. Zabývá se 

problematikou nelegální migrace, evropské azylové politiky a národnostních menšin. Od ledna roku 2007 

pracuje v Národním bezpečnostním úřadě Polska (Bezpieczeństwo Narodowe). Dostupné z: 

http://www.bbn.gov.pl/download/1/7023/12_Biogramy_autorow.pdf. 

http://www.bbn.gov.pl/download/1/7023/12_Biogramy_autorow.pdf
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Ústavní soud Běloruské republiky stanovil, že Zákon o Kartě Poláka porušuje všeobecně 

stanovené principy suverénnosti a rovnosti států a neintervence do vnitřních záležitostí 

ostatních zemí, které jsou určené Chartou OSN, Vídeňskou úmluvou o konzulárních stycích, 

Bělorusko-Polskými regulacemi. (Королевич, 2011) Jako reakce na toto ustanovení se 

v roce 2011 k Zákonu o státní službě v Běloruské republice přidaly dva dodatky. (Ulasiuk 

2013:20) První právní předpis zakazuje státním úředníkům obdržet doklady nabízené jinými 

zeměmi v souvislosti s politickými a náboženskými názory a etnickým původem jedince a 

používat z toho vyplívající výhody a výsady. (Zákon № 204–З, změny № 325-З – čl. 22, 

odst.1.13) Další změna stanoví, že jedinec, který vlastní výše zmíněný doklad, ho musí 

odevzdat oddělení lidských zdrojů po dobu trvání své státní služby. Nesplnění tohoto 

požadavku je důvodem pro propuštění zaměstnance. (Zákon № 204–З, změny № 333 – Čl. 

22, odst.3, odst.4) Kupodivu běloruská vláda oznámila svůj zájem o zavedení Karty 

Bělorusa, která se bude vydávat osobám, které mají „historickou minulost“ (БелаПАН, 

2008) spojenou s Běloruskem a aktivně spolupracují se státem na všech úrovních. Karta 

Bělorusa bude mimo jiné přispívat k řešení demografického problému v podobě postupného 

poklesu obyvatelstva. (Ulasiuk 2013:20)  

Reakce Běloruské vlády na Zákon o Kartě Poláka je ovlivněna jak vztahem 

s Polskem, který se formoval v posledních dvaceti letech, tak i napětím mezí běloruským 

režimem a polskou menšinou v Bělorusku. (Ulasiuk 2013:20; Górny, Pudzianowska 

2013:16) Gobert zmiňuje, že autoritativní vláda se bojí ztratit kontrolu nad polskou populací 

v západní časti Běloruska. Navíc existuje předpoklad, že velký zájem o Kartu Poláka může 

odhalit nesprávně uvedená demografická data o polské populaci v Bělorusku a tím pádem 

zvýšit polské politické působení v regionech. (Gobert 2012:36) K negativní reakci přispívá 

současné politické klima Běloruska. V roce 1994 se ustanovil autoritativní vládní režim, 

ekonomika je řízena centrálně. Navíc, přestože 80 % obyvatelstva se považuje za Bělorusy, 

neexistuje přesná definice „Bělorusa“. Nakonec stojí za zmínku marginalizované postavení 

běloruštiny oproti ruštině, která dominuje při oficiálních příležitostech, úředním styku a v 

běžné komunikaci mezi lidmi, přestože oba jazyky jsou úředními jazyky v Bělorusku. 

(Biziukova 2013:8,9)   

Kromě vnitřních záležitostí Běloruska, nás bude zajímat i vnější politika země. 

Základním principem běloruské vnější politiky je „mnohovektorovost“, tj. působení 

v několika směrech a popření existence dilematu Západ (Evropa) - Východ (Rusko). 

V podstatě to znamená vzájemně prospěšnou spolupráci s partnery (národy a státy) ve všech 
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částech světa za podmínky dodržování několika principů. Jedním z nich je zákaz zásahu do 

vnitřních věcí tohoto státu. V tomto ohledu běloruský státní aparát považuje Zákon o Kartě 

Poláka za porušení tohoto principu a za „akt otevřeného zásahu do vnitřních věcí 

Běloruska“. (Poluyan 2013:4) Katolická církev a polská diaspora se považují za „soft 

power“ instrumenty šíření polských zájmů na území Běloruské republiky. Polsko je 

kritizováno za vytváření napětí v prostředí polské národnostní menšiny v Bělorusku; za 

obrod myšlenky o obnovení Polska „od moře do moře“ a snahy připojit „východní kresy“ 

(polsky: Kresy Wschodnie) - území Západního Běloruska a Ukrajiny, které patřily Polsku 

mezi roky 1918-1939; za informační vliv na politickou situaci v Bělorusku skrz financování 

médií a podporu ekonomických sankcí ze strany EU atd. (Poluyan 2013:3-4) Navíc se 

důvěryhodnost oficiálních běloruských statistik vždy zpochybňovala a velký počet zájemců 

o Kartu Poláka muže ukázat, že státní aparát záměrně snižuje počet etnických Poláků 

v Bělorusku a jejich potenciální vliv. (Gobert 2012:36) 

Na otázku vztahu občanů Běloruska ke Kartě Poláka jde těžko odpovědět. Jeden 

z důvodů je monopol běloruské vlády na právo provádět sociologické výzkumy. (Kasmach, 

2016; Preiherman 2012) Po dlouhém hledání výzkumů veřejného mínění Bělorusů, 

vztahujících se k tématu Karty Poláka, se nenašel ani jeden, který by se věnoval zmíněnému 

tématu. Otázka vztahu ke Kartě Poláka se objevila pouze jednou – v Národním průzkumu 

z roku 2008 nejstaršího nevládního běloruského výzkumného centra, zaregistrovaného 

v Litvě, IISEPS („Independent Institute of Socio-Economic and Political Studies“). (ISEPS, 

2015) Na otázku: „Jak vnímáte zavedení takzvané „Karty Poláka“ Polskem – dokladu, který 

opravňuje etnické Poláky žijící mimo Polsko, včetně Běloruska, získávat víza a další 

výhody?“, 44,4 % respondentů si vybralo odpověď „nezajímá mě to“, 42,6 % - „pozitivně“ 

a 12,6 % - „negativně“. (ibid., otázka č. 27) Opět, výsledky jednoho výzkumu nemohou 

poskytnout ucelenou představu o veřejném mínění Bělorusů, a proto bych v tuto chvíli chtěla 

upozornit na potřebu důkladného zkoumání dané problematiky na území Běloruska.  

Na jedné straně, běloruská vláda podniká opatření pro omezení vlivu Karty Poláka, 

čímž ještě víc omezuje mobilitu svých občanů. Nejvíc diskutovaným příkladem negativního 

postoje k dokladu byl zákaz běloruských úředníků vlastnit Kartu Poláka. (Гуштын, 2015) 

Na druhé straně běloruská vláda se nezabývá otázkou zjednodušení mobility svých občanů. 

Dne 30. ledna 2018 ministr zahraničí Běloruska Vladimír Makey diskutoval s Johannesem 

Khanem o liberalizaci vízového režimu mezi Běloruskem a Evropskou unií. 

(president.gov.by, 2018) Přesto nebylo vysloveno žádné konkrétní datum podepsání Dohody 
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o zjednodušení vízového režimu, která by umožnila zlevnění schengenského víza pro 

Bělorusy z 60 na 35 euro. (БЕЛТА, 2018) V podstatě nejnovější a progresivní krok 

Běloruska směrem k zjednodušení cestování přes hranice bylo na začátku roku 2017 

zavedení pětidenního bezvízového vstupu na území Běloruska skrz letiště v Minsku. Navíc 

od 1. ledna 2018 byla prodloužená doba dočasného turistického pobytu na teritoriu 

Hrodenské a Brestské oblasti z pěti na deset dnů. (mfa.gov.by, 2007-2017) Přesto jsou tyto 

vstřícné kroky doprovázeny přísnými pravidly a jsou zaměřeny na rozvoj cestovního ruchu, 

nikoliv na zlepšení postavení vlastních občanů. Tím pádem Karta Poláka může mít jak 

pozitivní, tak i negativní vliv na svého držitele: na jedné straně umožňuje využití benefitu 

na území Polska, avšak často se stává příčinou problémů držitelů ve státě jejich občanství a 

jejich znevýhodněného postavení.  

Výmluvným závěrem této časti kapitoly bude odkaz na článek Yeliseyeva 

„Bělorusové mezi „Kartou Poláka“ a ruským „krajanem“, který ukazuje na instrumentální 

použití specifických forem státního členství a zákonů o poskytnutí občanství a jejich 

potenciálu ovlivňovat vztahy sousedních států a jejich budoucí směr vnitřního vývoje. 

Obtížná situace pro lidský kapitál v Bělorusku je ovlivněná imigrační politikou sousedních 

států: Polska a Ruska, které vytvářejí nové zákony lákající přistěhovalce a různé odborníky, 

aby vyřešily ekonomické a demografické problémy. Autor konstatuje, že zatímco Bělorusko 

bojuje se Zákonem o Kartě Poláka, která nevyžaduje změnu občanství, bylo by vhodné 

upozornit na potenciálně více vážnější nebezpečí ze strany dvou návrhů ‚Zákona o 

radikálním zjednodušení získání ruského občanství pro „ruské krajany z jiných států“‘. První 

návrh zákona předpokládá vzdání se předchozího občanství, druhý umožnuje mít dvojí 

občanství. Přičemž definice pojmů „cizí krajané“ umožnuje cíleně vybírat 

„upřednostňované“ jedince, které se stanou budoucími občany Ruska. (Yeliseyev 2013:1-

3,5) Yeliseyevou ústřední myšlenkou je návrh pro běloruskou vládu nejen reagovat (jak to 

dělala doposud) na podobné jevy ohrožující státní bezpečnost, ale předvídat a podniknout 

určité kroky vůči nim: „modernizovat systém řízení migračních procesů, liberalizovat trh 

práce, provádět strukturální reformy a aktivizovat zjednodušení vízového režimu s 

Evropskou unií“. (Yeliseyev 2013:6) 
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2.5 Doklad alternativního státního členství – Karta Poláka – jako 

aktér. 

           Teoretický rámec mého výzkumného projektu se věnoval problému aktérství věci 

z hlediska přístupu material culture, přehledu dokladů legalizujících pobyt jedince 

a podrobnému popisu Karty Poláka. Z výše uvedeného jsme se dozvěděly, že doklady 

alternativního státního členství mají velký vliv na řadu oblastí života člověka a států. Na 

základě studií, které se týkaly bulharského pasu, průkazu Maďara a Karty Poláka, jsme 

viděli, že aktérství dokladů se projevuje na několika úrovních a to: ve vztahu držitele k sobě 

samému, vztahu držitele a společnosti, vztahu držitelé a státu, a na úrovni mezinárodních 

vztahů. V této souvislosti nás bude zajímat, jaké je aktérství Karty Poláka v reflexi jejich 

držitelů s běloruským občanstvím.  
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3. Empirická část  

 

3.1 Metodologie výzkumu  

Aktérství Karty Poláka může být reflektováno na mnoha úrovních. V rámci této 

práce se zaměříme na vztah jedince k sobě, na vztah se státem a společností, na úrovně 

mezinárodních vztahů a na úrovně institucí. Jestliže je naším cílem řešit otázku aktérství 

Karty Poláka v reflexi jejich držitelů s běloruským občanstvím, promýšlíme jí skrz 

následující dílčí podotázky: 

- Jak aktérství Karty Poláka vystupuje ve výpovědích držitelů s odlišnou zkušeností? 

- Co Karta Poláka držiteli umožňuje, čemu napomáhá, a to ve vztahu jedince k sobě? 

- Jak karta působí na vztah k národnímu státu? 

- Jaký vliv má Karta Poláka na postavení svého držitele ve společnosti? 

- Jaké instituce generuje či posiluje? 

Pro řešení výzkumného problému byla zvolena kvalitativní výzkumná strategie, jež 

umožňuje porozumět jevům vyskytujícím se v sociální realitě a získat podrobný popis široké 

škály jevů, které se v mém výzkumu vztahují ke Kartě Poláka. Chci nalézt nečekané vazby 

a pravidelnosti mezi těmito jevy a za pomoci induktivní logiky vytvořit předběžné závěry, 

eventuálně i novou teorii. (Hendl 2005:50) Navíc je tato strategie vhodná pro pochopení 

emické perspektivy držitelů Karty Poláka a otevírá badatelovi detailnější přístup k myšlení, 

představám, motivacím a postoji informátorů.  

 Jako techniku tvorby dat byl použit polostrukturovaný rozhovor. Jeho výhody 

spočívají v možnosti dotknout se nejen předem daných otázek a okruhů, ale i nových témat, 

která se objeví v průběhu rozhovoru, a tím pádem zjistit nečekané odpovědi a souvislosti. 

Navíc zmíněná technika dovoluje měnit pořadí a počet otázek vycházejících ze specifičnosti 

každého rozhovoru, zpřesňovat odpovědi informátorů a jít do hloubky. Jedna z nevýhod této 

techniky je složitost analýzy poměrně neuspořádaných odpovědí.  

Rozhovor se skládal ze sedmi tematických okruhu s dílčími podotázkami. Každý 

okruh očekával odpovědi na následující souhrnné otázky: 

- Proč se informátor rozhodl pořídit si Kartu Poláka? 

- Jak splňoval veškeré požadavky k obdržení karty?  
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- Jaký byl proces získání Karty Poláka, resp. pohovor s polským konzulem? 

- Jak vypadá karta? Jak s ní držitel zachází? Na jaké reakce naráží? 

- Jaký je podle mínění držitele vliv Karty Poláka na jeho život? 

- Jak karta ovlivnila jeho etnickou, národní a náboženskou příslušnost?  

- Jak držitel vykládá fenomén Karty Poláka na úrovní běloruského a polského státu?  

Vzhledem k obsahu, pořadí a logickému uspořádání otázek, se začínalo jednoduššími 

otázkami o přítomnosti, potom následovaly otázky o poměrně nejednoznačné minulosti 

a budoucnosti. Byl uplatněn kreativní přístup ve formulaci otázek a využívaly se sondážní 

otázky. Mimo jiné skrz otázky o každodennosti bylo možné najít nečekané odpovědi 

na důležitá témata. Po vytvoření určitého kontextu a atmosféry důvěry, jsem pokládala 

otázky na názory a pocity informátorů (Hendl 2005:169). V případech, kdy odpověď 

informátora směřovala k jinému tématu, posloupnost otázek se měnila. Požádala jsem navíc 

o dovolení zkontaktovat informátora pro upřesnění nejasností, které se mohly vynořit při 

zpracování získaných dat.  

Jako strategie výběru byl zvolen účelový výběr, jelikož pro řešení výzkumného 

problému jsem se potřebovala dozvědět mínění jedinců, kteří obdrželi Kartu Poláka. Pro 

výběr informátorů byla zvolena dvě kritéria: informátor musel být v minulosti a současnosti 

držitelem Karty Poláka. Zároveň musel mít běloruské státní občanství. Počet informátorů 

činil deset osob. Jako techniku konstrukce vzorku bylo zvoleno „nabalování (snowball 

sampling)“. (Disman 2002:114) V roli badatelky jsem byla zvýhodněná tím, že jsem měla 

ve svém okolí jednoho držitele Karty Poláka a okruh známých Bělorusů, kteří poskytli 

kontaktní informace na potenciální informátory. Díky většímu počtů zájemců sdělit svoji 

zkušenost s Kartou Poláka, jsem měla možnost vybírat z 20 potenciálních informátorů a 

vytvořit vyvážený vzorek. Skládal se z pěti žen a pěti mužů. Čtyři z nich bydleli na území 

Polska (ve Varšavě), stejný počet na území Běloruska (v Minsku a v západní časti 

Běloruska) a poslední dva informátoři bydleli na území České republiky a Lotyšska. Věk 

informátorů byl od 19 do 46 let. Dva z nich měli status studenta, tři nedávno skončili 

vysokou školu. Devět informátorů mělo oficiální zaměstnání, jeden studentskou brigádu. 

Navíc byl zvolen typ vzorku – běloruští občané, kteří měli anebo mají Kartu Poláka – bez 

ohledu na věk, gender, rodinný stav a trvalé místo bydliště. Zdůvodněním tohoto vymezení 

je zkoumání specifické zkušenosti obdržení Karty Poláka, která nezáleží na genderu, věku a 

statusu, a řeší vztah mezi občanem a státy. Tento typ vzorku neposkytuje vysokou 

vypovídací hodnotu na úrovni zobecnění, avšak jeho výhodou je rozmanitost informátorů 
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v rámci zkoumaného problému, jež poskytla odlišné životní příběhy a vice způsobů, jakými 

Karta Poláka ovlivnila život svých běloruských držitelů.  

Rozhovory trvaly v rozmezí 60 až 90 minut. Souhlas informátorů s nahrávkou byl 

požadován před začátkem nahrávání a byl zaznamenán po zapnutí diktafonu v mobilním 

telefonu. Ve formě osobního setkání v kavárně v Praze proběhl pouze jeden rozhovor, tři 

rozhovory – pomocí audiovizuální spojení přes sociální síť Facebook 7  a aplikaci pro 

telefonování a psaní zpráv Viber a zbývajících šest rozhovorů se uskutečnilo pouze za 

pomoci audio spojení. Původně jsem plánovala provést alespoň půlku rozhovorů na bázi 

osobního setkání. Nepovedlo se to kvůli neschopnosti organizovat moji návštěvu Běloruska 

a Polska takovým způsobem, aby to vyhovovalo jak mým časovým možnostem, tak i 

informátorům, kteří bydlí ve třech městech Běloruska, ve Varšavě a v Lotyšsku. Vztah 

s informátory jsem navazovala za pomoci sociálních sítí, a pravděpodobně proto většina 

informátorů preferovala online spojení, které je méně zavazující a přijatelnější z časového 

hlediska. (Lo Iacono et al. 2016:17) Přesto nevýhody audio-spojení částečně 

ovlivnily komunikace s informátory, tvorbu a následující interpretaci dat. Tyto nevýhody 

spočívaly v absenci neverbální komunikace informátora, což pro mě bylo obtížné. 

Vyžadovalo to jak větší soustředění na intonaci hlasu informátora, která poukazovala na 

různé emoce jako radost a rozčílení a příznaky projevů jako sarkasmus, tak i hlubší analýzu 

palety slovní zásoby a poznamenání důležitých momentů bezprostředně po ukončení 

interview. Výhody audio spojení spočívaly v možnosti přizpůsobit se časovým možnostem 

informátorů, odsunout anebo přerušit na chvílí rozhovor podle jejich přání. Mluvila jsem 

rusky, většina informátorů také, kromě jednoho, který použil pro komunikaci běloruštinu.  

     Analýza dat v kvalitativním výzkumu probíhala po dobu celého výzkumu, nikoliv 

pouze na jeho konečné fázi. (Hendl 2005:269) Ve výzkumu byla analyzována primární data 

získaná z provedených rozhovorů. Na začátku jsem audionahrávky transformovala 

(redukovala) do textové podoby. Přitom sdělení v ruštině a běloruštině jsem přepisovala 

přímo do češtiny, protože má bakalářská práce je psána česky, a protože jsem považovala za 

důležité, aby vedoucí práce mohl zkontrolovat průběh a provedení interview. Tento překlad 

byl časově náročný a ho lze chápat jako první interpretaci dat. Dále s pomocí textového 

                                                           
7 Přestože klasická etnografická metodologie klade důraz na interakci „tváří v tvář“, provádění interview za 

pomoci nových medií nejsou v současnosti nic zvláštního. Sally Seitz popisuje, jak vytvořit úspěšné 

partnerství mezi badatelem a informátorem v online interview, ve svém článku „Pixilated partnerships, 

overcoming obstacles in qualitative interviews via Skype: a research note“. (Seitz 2015) Víc o tématu (Lo 

Iacono et al. 2016) 
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editoru „Word“ byla provedena segmentace textu a otevřené kódování textu. 

Poznámkováním se vysvětlovaly kódy a prováděla se předběžná interpretace dat. Po zjištění 

různých typů vztahů mezi kódy a roztřídění výsledků do kategorií, byla provedena konečná 

interpretace získaných dat. Další oporou pro analýzu výsledků byly moje poznámky 

o průběhu rozhovoru a tabulka, která umožnila přehlednost, celkový pohled na data a 

možnost komparace sdělených informací.  

Kvalitativní výzkum se vyznačuje nízkou reliabilitou a vysokou mírou validity – 

výzkumník zkoumá to, co opravdu zamýšlel. Pro zvýšení posledního kritéria jsem prováděla 

každý krok výzkumu záměrně a hlídala, aby tyto kroky byly konzistenční. Lincoln a Guba 

vymezují tři druhy nebezpečí pro validitu výzkumu. (Hendl 2005:148) Za prvé jsem brala 

v úvahu reaktivitu výzkumu, tj. to, že moje přítomnost ovlivňovala průběh rozhovoru. Za 

druhé, za účelem omezit zkreslení ze strany výzkumníka jsem stále reflektovala, v kterých 

momentech moje subjektivní mínění a předsudky ovlivňovaly formulaci výzkumných 

otázek a správnost v interpretaci dat. Nakonec jsem se snažila minimalizovat zkreslení ze 

strany informátorů, jako utajování detailů a lži, vytvořením důvěryhodného vztahu s 

informátory a kontrolními doplňujícími otázkami.  

Pečlivě jsem zvažovala radu Chenaila nepřipustit, aby se moje výhoda, v podobě 

vlastní zkušenosti v běloruském prostředí a poznatků v oblasti výzkumu, které jsem získala 

skrze media a své známé, stala slabinou výzkumu, respektive to, že v roli výzkumníka 

"musím vědět, jak nevědět" (Chenail 1998:30). Navíc velká pozornost byla věnována 

reflexivitě ve výzkumu, což je permanentním procesem kritického zvažování výzkumníkem 

jednotlivých výzkumných poznatků a způsoby, kterými se k nim dostal. (Guillemin, Gillam 

2004:25) 

V průběhu celého výzkumu jsem se řídila základními principy etiky: dobrovolná 

participace, důvěryhodnost, neubližování, správnost a integrita. (Ezzeddine et al., 2010) 

Nejdříve informátoři získali informace o detailech výzkumu, průběhu interview a následně 

ústně souhlasili zúčastnit se studie. Výhodou byla povaha výzkumu, která nepředpokládá 

zatajení informací o jeho cílech a okolnostech. (Hendl 2005:155-156) Účastníci interview 

byli upozorněni, že mají právo zastavit průběh rozhovoru kdykoliv budou potřebovat, anebo 

odmítnout další účast ve výzkumu. Anonymita soukromí a důvěrností dat, byla zajištěna 

díky anonymizaci osobních údajů pseudonymy a heslovitými poznámkami a oddělením 

těchto údajů od citlivých. Emocionální bezpečí informátorů bylo zajištěno pečlivým 
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zacházením s citlivými otázkami a úctou k osobitosti každého dotazovaného. Nakonec je 

nezbytné zmínit, že se dodržovaly požadavky publikační etiky: správné citování a parafráze 

a bránění falzifikaci v podobě zkreslení získaných dat a vytvoření nepravdivých výsledku 

výzkumu. 
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3.2 Interpretace dat  

Různé projevy aktérství Karty Poláka v reflexi jejích běloruských držitelů budou 

seřazeny směrem od individuálních k strukturálním záležitostem. (viz Kap. 2.3) Vztah 

jedince a státu se popisuje dříve než vztah se společností, jelikož je to jedna z hlavních 

charakteristik Karty Poláka jako dokladu. Navíc občas se implicitně anebo explicitně budou 

porovnávat oficiální záměry stanovené polským státem s tím, co podle držitelů se vyskytuje 

ve skutečnosti. Před začátkem této analýzy považuji za vhodné zmínit několik tendencí 

(postojů), které se objevovaly ve výpovědích informátorů.  

Působnost Karty Poláka záleží na situovanosti, časovosti a jedinečnosti životního 

příběhu jejich držitelů. Lze vyčlenit několik pravidelností působení Karty Poláka s ohledem 

na věk, ve kterém jedinci žádali o kartu, a stát momentálního bydliště držitele. Jedinci se 

v závislosti na věku vztahují různým způsobem k otázkám své identity a budoucnosti, 

vzdělání, mobility, kariery, zabezpečení své rodiny, patriotismu aj., což se přímo promítlo 

do výpovědí o Kartě Poláka. Navíc stát bydliště držitele posiloval buď symbolismus Karty 

Poláka, anebo její faktické využití jako dokladu, který poskytuje určitá práva na území 

Polska. Například Bogdana, Honza a Branislav sdělili, že pro ně karta má symbolickou, 

nikoliv praktickou hodnotu. Oproti tomu Petr a Pavla, kteří bydlí v Polsku, vnímají Kartu 

Poláka zcela pragmaticky. 8 

Karta Poláka jako doklad alternativního státního členství vytváří prostor pro nové 

pocity, zkušenosti a jednání, které držitelé zažívají ve svém osobním a společenském životě. 

Když informátoři mluvili o Kartě Poláka, často slovesa jako „usnadňuje“, „pomáhá“, 

„umožňuje“ a „zjednodušuje“ provést určitou činnost. To vyvolává celkový dojem, že Karta 

Poláka je svým způsobem „kouzelnou hůlkou“, která nejen řeší „historickou 

nespravedlnost“ a umístění jedinců různých etnik v rámci určitého státu, jak to určují 

oficiální záměry zavedení toho dokladu, ale pomáhá též vyrovnat se s každodenními 

problémy souvisejícími s prací, studiem, mobilitou, cestováním do zahraničí, a která 

poskytuje nové alternativy pro budoucnost svých běloruských držitelů.  

 Vzhledem k materiální povaze Karta Poláka (viz. Příloha č. 1.) byla jako oficiálního 

dokladu a díky svému vzhledu, přirovnáváná k dokladu ID, který lze používat v Polsku a 

dalších státech EU. (Bogdana) Honza sdělil, že Karta Poláka je pro všichni velmi potřebný 

                                                           
8 Pro snadnější orientaci ve sdíleních mých informátorů, je označím přezdívkou podle prvního písmena státu 

bydliště. Bogdana, Bazyl, Branislav, Boris jsou informátoři bydlící v Bělorusku, Polina, Pavla, Pamela a Petr 

– v Polsku, Honza momentálně bydlí v České republice a Lesya v Lotyšsku. 
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„kousek plastu“, který je mimo jiné esteticky půvabný. Naopak pro Bogdanu, která ztratila 

svoji peněženku spolu s Kartou Poláka, významnost Karty Poláka spočívá v uvědomění si, 

že je držitelem, nikoliv v samotném dokladu.  

  

3.2.1 Aktérství Karty Poláka na úrovni osoby držitelé   

Základní charakteristikou Karty Poláka je její ambivalentnost. Karta mění identity 

svých držitelů a vytváří nové, avšak zároveň diktuje obsah a hranice těchto identit a 

vymezuje je vůči dalším identitám. Nový status vázaný na Kartu Poláka nalákal některé 

držitelé znovu zvážit vnímání sebe sama, naopak se pro některé v tomto ohledu nic 

nezměnilo. Budeme nahlížet na aktérství Karty Poláka na úrovní samotného držitele ve třech 

rovinách: v rovině identity, benefitů a zážitků. Tyto roviny odpovídají charakteristice Karty 

Poláka jako dokladu, který se oficiálně vydává ze symbolických a ideologických důvodů, 

ale zároveň poskytuje i praktické benefity. V jejím aktérství se zrcadlí tedy různé typy 

motivací mých informátorů, proč Kartu Poláka získat. 

Identita 

Z výpovědí mých informátorů lze vyvodit, že Karta Poláka působí na identitu svého 

držitele. Dokáže ji legitimizovat ve vztahu k sobě samému. Předkládá důkaz samotnému 

držiteli, že opravdu je Polákem. Karta Poláka dokáže zároveň materializovat vztah mezi 

předky a jedincem a mezi skupinou a jedincem. Umožňuje prožít moment identifikace. 

Dokáže iniciovat tázání „kdo jsem?“ vzhledem k etnicitě a občanství. Poskytuje lidem další 

rozměr identity a ozvláštnění jedince. Může znamenat zřeknutí se něčeho. Iniciuje revizi 

běloruské identity.  

Pro žadatelé, kteří měli blízký vztah s Polskem ještě před získáním Karty Poláka, 

poskytuje doklad oficiální uznání jejich vnitřního pocitu etnické příslušnosti k „velkému 

národu“ (Honza). Karta poskytuje vnitřní uspokojení a legitimizaci vlastní etnicity, formální 

potvrzení svých vnitřních pocitů. Tato schopnost karty nabývá ještě většího významu, když 

máme na paměti, že běloruský pas neposkytuje možnost uvést etnicitu držitele. Karta Poláka 

dokáže identifikovat etnicitu a vyloučit tak konkurenční etnicitu: „přiznáváš, že jsi Polákem, 

že máš polské kořeny, že nejsi Bělorusem“ (Paula).  

Pro Borise se Karta Poláka stala možnosti, jak uctít památku svého dědečka. Pro něj 

Karta Poláka není „dokladem příslušností k polskému obyvatelstvu“, ale především 

„uctěním památky předků“, a za následně „menší sociální pomocí“, která se projevuje 
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v možnosti cestovat se slevou a navštěvovat polská muzea. Zavedení karty vyvolalo u 

Branislava pocit povinnosti získat kartu, protože je Polákem, který žije v Bělorusku. Kromě 

toho Branislavova motivace byla ovlivněna konformitou jeho příbuzných a sociálního 

prostředí, ve kterém dominovali etničtí Poláci, kteří vlastnili Kartu Poláka – „ve svém okolí 

jsem získal kartu asi posledním“. Karta potvrdila jeho členství ke komunitě lidí s polskými 

kořeny.  

Pro některé informátory Karta Poláka umožňuje prožít moment identifikace 

s polským národem, vyvolává emoce. Bogdana pojala podepsání prohlášení o příslušnosti 

k polskému národu velice vážně – „zaškrtnout tuto políčku pro mě bylo vyzvou… prožila 

jsem ten moment, chápala jsem jasně, co dělám…“. Naopak pro někoho je podepsání 

součástí povinnosti, kterou musí udělat, aby získal kartu – „…podepsala jsem to a všechno“ 

(Pavla), „rozuměla jsem, že je to jedna z podmínek získaní karty, a proto jsem to přijala s 

„otevřenýma očima““ (Pamela). Karta Poláka působí vyvolává emoce především u starších 

informátorů. Informátoři mladšího věku se vyznačovali „chladným“ vztahem k otázkám 

etnické identity. Petr nepovažuje kategorii etnické příslušnosti za důležitou, a Paula v tuto 

chvíli o tom nepřemýšlí. Získání Karty Poláka a život v multietnickém prostředí neovlivnily 

jejich emoce k etnicitě.  

Získání Karty Poláka vyvolává otázku „kdo jsem?“. Moji informátoři se automaticky 

zamýšleli nad svou etnickou příslušností a nad svým postavením vzhledem k běloruskému 

a polskému státu. Například pro Bazyla bylo podepsání prohlášení o příslušnosti k Polskému 

národu morální výzvou. Rozhodl se požádat o kartu až s postupem času, když se ujistil, že 

Kartu Poláka opravdu potřebuje. Pamela popisuje Kartu Poláka jako „potvrzení toho, že 

člověk má polské kořeny, ale není občanem Polska“, tj. všímá si svého legálního postavení 

v polském státu a uvědomuje si, že jí karta neposkytuje tento typ členství.  

Karta Poláka často zvýrazňuje komplexitu etnické identity svého držitelé – „s Kartou 

Poláka seš víc, než pouze Bělorus“ (Polina). Podobně působí i na Bogdanu. Ta ze své strany 

nikdy neměla zformovanou národní identitu, což je ovlivněno životními příběhy a 

různorodým původem jejích předků, ale identifikuje se nejvíc s Běloruskem, kde vyrostla. 

Pro ni Karta Poláka je jakýmsi „rysem osobní zvláštnosti“, který ji odlišuje od ostatních.  

Karta Poláka pro jiného informátora naopak stvrzuje propojenost Polska a Běloruska: 

„Poláci a Bělorusy… žili jsme v jednom Litevském velkoknížectví.“ (Boris), „běloruský a 

polský národ jsou bratské národy“ (Petr). Pro jedince, kteří se přestěhovali do Polska, Karta 
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Poláka umožňuje vznik dvojí etnické příslušnosti, která je situována v závislosti na stát 

pobytu, a navíc vymezuje svého držitele jak vůči Poláků v Polsku, tak i vůči Bělorusů 

v Bělorusku – „po návratu doma z Polska mám takový pocit, že jsem Polka… když jsem 

v Polsku… cítím, že jsem jakoby oddělená, že jsem Běloruska“ (Polina), „cítím se jako 

cizinka v Bělorusku“ (Pavla). Někteří informátoři si uvědomují, že Karta nějakým způsobem 

zpochybňuje jejich identitu ve vztahu k Bělorusku – „…to, že jsem podepsala dokument, 

neznamená, že teď jsem Polkou a se zříkám všeho běloruského. Příslušnost znamená, že 

podávám důkaz o tom, že mám příbuzné Poláky… a mám v sobě polskou část.“ (Lesya)  

Karta Poláka poskytuje možnost výběru mezi různými etnickými identitami, ke 

kterým se hlásí/hlásil jedinec a někdy i zřeknutí se jedné z nich. Honza, který se kdysi cítil 

jak Polákem, tak i Bělorusem, připouští možnost existence dvojí etnické příslušnosti, ale 

„zřekl“ se své běloruské identity, protože běloruský „stát sám „zabil“ patriotismus“ v něm.  

Nakonec proces přípravy k obdržení a samotné získaní Karty Poláka vcelku 

nezměnily pocit etnické příslušnosti mých informátorů podle jejích explicitních odpovědí, 

donutily však některé zamyslet se nad svým etnickým původem a někdy i přehodnotit svou 

„běloruskost“ anebo „polskost“. Karta Poláka zvýrazňuje a zrcadlí, že Bělorusové nemají 

vyřešenou otázku své národní identity. Běloruská identita se vnímá jako „občanský postoj“ 

(Polina) nebo v souvislosti se socializací v běloruském prostředí. Vznik Karty Poláka 

odhaluje časté neshody mezi vnitřním pocitem etnické příslušnosti Bělorusa, jeho 

sebeprezentací na veřejnosti a informací zapsanou v jeho rodném listu a dalších dokladech 

(např. vojenský průkaz).  

Benefity 

Karta Poláka díky svým benefitům usnadňuje pohyb svým držitelům, např. jím 

umožňuje získat bezplatné vízum, snadněji cestovat po celé Evropě a emigrovat z Běloruska. 

Karta Poláka pro Pavlu je v první řádě „možnost přestěhovat se“ a až potom potvrzením 

polských kořenů. Petr zmiňuje, že „… dříve byla cesta do Polska přirovnávána cestě do 

vesmíru. A pro některé lidi je to tak dodnes.“. Pro něj držitel Karty Poláka má větší mobilitu 

než mnozí jiní Bělorusové. Bogdana zdůrazňuje pozitivní působení Karty Poláka jak na 

jedince, tak i na státy v podobě větší mobilnosti a kulturní výměny. Vznik Karty Poláka 

ovlivňuje i třetí strany. Například kamarád Pamely získal polské občanství zrychlenou 

procedurou díky Kartě Poláka pouze za účelem odjet na studia a práci v Německu. Takže 

získání Karty Poláka se stává pouze časti plánu odjezdu do států Evropské unie.  
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Podle informátorů Karta Poláka v budoucnosti jim zjednoduší vyřízení formálních 

záležitostí souvisejících s odjezdem z Běloruska a následujícím pobytem v Polsku. Navic 

pro snadnější procedura získání různých dokumentů usnadnila Petrovu integraci a asimilaci 

do polské společnosti. Říkal, že mohl strávit čas se svými polskými kamarády ve chvíli, kdy 

ostatní cizinci museli trávit čas na cizinecké policii. 

Dále karta umožňuje získat kvalitní a levné vzdělání – „tady (ve Varšavě) je studium 

na vysoké škole zdarma a poskytuje se dokonce stipendium“ (Pavla) - a byla podmínkou pro 

získání finanční podpory pro studentky Polinu a Pavlu. Karta umožňuje získat pracovní 

zkušenost v Polsku - „zjednodušení procesu hledání práce v Polsku a některých 

byrokratických záležitosti“ (Bazyl). Její držitel nepotřebuje pracovní povolení a může se 

„cítit svobodněji vzhledem k práci a zaměstnavatelům“ (Polina). Podobnou přednost 

v nástupu do práce mají pouze cizinci, kteří absolvovali polskou univerzitu. Trochu jinak 

formulovala svojí motivaci Lesya, která kdysi bydlela a studovala v Polsku, avšak později 

se přestěhovala do Lotyšska. V její případě získání Karty Poláka může zjednodušit její 

potenciální nástup do magisterského studia anebo do práce a proces legalizaci pobytu 

v případě, že se rozhodné vrátit se do Polska. Tyto benefity se stávají základem pro tzv. 

pragmatický důvod pro získání Karty Poláka. 

Přestože informátoři přiznávali Kartě Poláka, že její nezbytnou součásti jsou 

benefity, málokterý z dotazovaných ji takto využil. Bogdana, Lesya a Bazyl doposud 

nepoužili ani jeden z benefitů, dalších tři si pořizovaly vízum a využili slevu na vlak, Honza 

použil kartu pro návštěvu muzea a na cestu domů, Pavla získává stipendium na vysoké škole, 

Pamela získala stálý pobyt díky kartě a pouze Polina využila téměř všechny benefity Karty 

Poláka. Ukazuje se, že aktérství, které kartě přisoudila strategie benefitů polského státu 

s cílem přilákat zahraniční Poláky, není na úrovni praxí klíčové.   

Zážitky 

Zavedení dokladů alternativních pobytových režimů jako Karta Poláka vyvolává 

zájem o proceduru jejich získání, jak z různých vnitřních motivacích jako hledání nových 

zážitků 9  a zkušeností, tak i z profesionální zvědavosti sociálních vědců anebo 

investigativních žurnalistů (jak tomu bylo v případě makedonských žurnalistů získávajících 

                                                           
9 Hledání zážitků a dojmů je charakteristické pro turistu, jako jednoho z čtyř typu postmoderních 

osobnostních vzorců Baumana. (viz. víc Bauman 2002:49-53) Turista „hledá nové „zkušenosti“; a nové 

zkušenosti mu může dodat pouze jinakost, něco, co ještě nikdy neviděl, něco, co se liší od jeho 

každodennosti“. (viz. víc Bauman 2002:51) 
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bulharský pas). Proto na úplně jiné rovině se nachází motivace Bogdany, která si pořídila 

Kartu Poláka pouze ze zájmu o samotný proces získání toho dokladu – „Hlavně proto, že 

mě zajímalo, nakolik je složitá tato procedura, zda se mi podaří uspět u jazykových, 

historických a kulturních testů“.   

 

3.2.2 Aktérství Karty Poláka na úrovni vztahu držitelů se státem 

Polsko 

Karta Poláka legitimizuje přítomnost Bělorusů v Polsku a jim potvrzuje, že jsou 

žádoucí v tomto státu, že jsou „občané, do nichž Polsko vkládá jisté naděje“. Podle sdělení 

mých informátorů aktérstvím Karty Poláka je pozvednout Polsko z hlediska nacionálních 

ideálů. Karta Poláka je způsobem, jak znovu spojit všechny Poláky, „vyřešit komplex 

císařství od moře do moře“ (Pamela) a způsobem, jak na úrovni politického národa tento 

požadavek realizovat - „polský stát se stará se o lidí, kteří se pokládají za Poláky“ (Bazyl). 

Podle Lesyi je Karta Poláka doklad, který „…vyjadřuje loajalitu ze strany polského státu 

pro lidi, kteří se považují za blízké k němu“. Z hlediska užitečnosti Honza uvažuje, že Karta 

Poláka už není tak potřebná pro polský stát, ale spíše pro Polonii. – „teď není tak velká 

potřeba v Kartě Poláka pro Polsko, jako dříve, ale ta potřeba existuje pro Poláci 

v zahraničí“. (srov. Gobert 2012) 

Díle Karta Poláka řeší demografické problémy, potřebu pracovní sily a posiluje 

ekonomiku Polska. Karta umožnuje přitahovat pracovníky, kteří se podle obecného 

přesvědčení budou lehce asimilovat, na rozdíl od „migrantů z Blízkého východu a 

vzdálenějších států“ (Boris). Nakonec je karta velmi užitečným nástrojem pro vyřešení 

problému odlivu mozků (tzv. brain drain) (Polina) a nedostatku studentů mimo Varšavu 

(Pavla). Podle Petra je karta prospěšná jak pro držitele, tak i pro polský stát – například 

minimalizace papírování a času pro vydání stálého pobytu je výhodné jak pro cizince, tak i 

pro polské úřady. 

Zároveň Karta Poláka dává najevo svým držitelům, že jsou „jiným typem občana“, 

že jejich status se odlišuje od statusu polského občana. Vzhledem k postavení držitele 

v Polsku Karta Poláka vytváří pro něj nový liminální status. Držitel karty má více práv než 

jiný cizinec v Polsku (zjednodušení procesu legalizace pobytu, finanční podpora, právo 

obrátit se o pomoc na konzulát Polska v zahraničí), ale méně práv než polský občan. Karta 

Poláka umožnila Petrovi „cítit se více plnoprávným členem společností i bez polského pasu“. 
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Pro Polinu a Pamelu Karta Poláka na jedné straně „dovoluje držiteli nazývat se Polkami na 

oficiální úrovni“, přesto jim „nedovoluje nazývat sebe Polkami ve smyslu občanství“.   

 Zvýhodněný status dotázaných držitelů Karty Poláka oproti dalším cizincům 

v Polsku se ukazuje na několika rovinách. Karta Poláka zjednodušuje legalizaci pobytu 

svého držitele v Polsku: opravňuje ho k získání bezplatného vstupního víza a trvalého pobytu 

(Pamela a Petr), a následně po roční době pobytu v Polsku požádat o polské občanství. 

V tomto ohledu se Pavla s humorem vyjádřila, že Karta Poláka je takřka alternativou pro 

vdaní se za občana států EU. Karta Poláka tedy umožnuje stát se součástí polské společnosti 

a vyvázat se z některých procedur, které jsou předepsány cizincům  

Bělorusko 

Ve sdělení mých informátorů Karta Poláka ukazuje na pozicionalitu mluvčího – 

běloruští držitelé jsou schopni podívat se na reakci běloruské vlády na Kartu Poláka z dvojí 

perspektivy. První je schopnost „ocitnout v kůži někoho jiného“ a pochopit pozici státu, 

který se brání určitému zásahu do své suverenity. Druhou perspektivou je pozice občana, 

který bydlí v tomto systému a nesouhlasí s potenciálním zásahu státu do svého vlastního 

života. 

Karta Poláka zvýrazňuje politické a ekonomické problémy běloruského státu a 

potřebu reforem. Běloruští držitelé si uvědomují, že Karta Poláka je politickým nástrojem, 

který má mobilizovat společnost a potvrdit elity. Podle jejich mínění ostrá reakce a snaha 

běloruské vlády omezit vliv Zákona o Kartě Poláka je vyvolána obavou z odjezdu 

běloruských občanů do zahraničí, „odlivu mozků“, ekonomického úpadku a „obavou ze 

zvýšení počtu agentů Varšavy (polského vlivu) v Bělorusku“. (Bazyl) Podle Poliny 

v Bělorusku (stejně jako v Polsku) „tzv. politická „elita“ využívá ideologicky Kartu Poláka 

pro své účely“ a pro posílení image „velitele státu“ (prezidenta). Přestože Karta Poláka 

zrcadlí problémy v běloruském státu, stát na to nereaguje adekvátně. Obavy běloruské vlády 

z odjezdu občanů do Polska nejsou bezdůvodné, protože stát nemůže poskytnout dobré 

životní podmínky pro své občany. (Branislav) Podle Lesyi běloruská vláda nebojuje s 

„odlivem mozků“, který začal ještě před zavedením karty - „Vláda dovolila, aby utíkali 

chytří a nadaní lidé, a Karta Poláka ještě jednou potvrzuje, že jim je jedno, že počítají jenom 

s lidmi, kteří zůstávají.“  

Karta zvýrazňuje rozdíly mezi postavením držitelů v Polsku a Bělorusku. Držitelé, 

kteří se přestěhovali do Polska, uvažují o rozdílech v životních podmínkách v Polsku a 
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Bělorusku. Pavla zmiňuje, že jako studentka se sociálním stipendiem a jednou brigádou, je 

v dobré finanční situaci v Polsku, a že by si nezajistila takový život v Minsku. Petr v této 

souvislosti vidí v běloruské realitě „pozůstatky sovětských ideji a myšlení“ a je staví 

v protikladu „více evropské polské společnosti“. Karta tedy člověka osvobozuje od 

ekonomických a politických poměrů v zemi. 

Karta Poláka podle informátorů způsobuje i politickou diskriminaci. Držitel Karty 

Poláka je v Bělorusku stigmatizován. Státní struktury označují držitelé, kteří žijí v Bělorusku 

jako neloajální občany. Změny v Zákoně o státní službě v Běloruské republice ovlivnily 

nejen život běloruských úředníků, ale začaly používat pro posílení negativního obrazu Karty 

Poláka mezí všemi „бюджетники“ (budgetniki)10 a jako důvod pro neoficiální odstrašování 

žadatelů o Kartu Poláka. Sestru Pamely, která pracovala v státní organizaci a často cestovala 

do Polska, v práci požádali odevzdat Kartu Poláka, přestože ona není úředníkem a 

zaměstnanci nemají oficiální právo na takové žádosti. Dalším příkladem je sestra Borisa 

(lektorka na univerzitě) si nepořídila kartu, protože „si přečetla v běloruských mediích, že k 

ní přijdou a konfiskují kartu, a že bude mít problémy v práci“.  

 

3.2.3 Aktérství Karty Poláka na úrovni vztahu držitelů a společnosti  

Polská společnost 

Karta Poláka ovlivňuje vztah jejích držitelů s polskou a běloruskou společností. 

Podle sdělení mých informátorů je vztah k běloruským držitelům Karty Poláka, s kterým se 

potkávali v Polsku, rozmanitý. Souvisí to s ambivalentní povahou Karty Poláka, která na 

jedné straně rozrušuje dosavadní hranice a umožňuje držitelům zapojit se do života Polsku, 

a na druhé stráně vytváří nové hranice.  

Podle informátorů Karta Poláka způsobuje přijetí ze strany občanů Polska, pro které 

je doklad důkazem či projevem sounáležitosti. Podle informátorů je pro některé Poláky Karta 

Poláka symbolem obnovy teritoria předválečného Polska a rozšíření polského vlivu, a tím 

pádem i důvodem snadného přijetí držitelů do majoritní společnosti. Podle Bogdany držitelé 

Karty Poláka vyvolávají u Poláků pocit dojetí, a navíc jsou chválení díky své snaze a 

vynaloženému úsilí pro získání karty. Někdy Karta Poláka symbolizuje krevní blízkost 

                                                           
10Jsou to jedinci zaměstnané v organizacích a firmách, které jsou odměňované ze státního rozpočtu (učitelé, 

žurnalisté atd.). 
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držitelů s polským národem, která se považuje za adekvátní důkaz "polskosti" jedince a jeho 

přijetí ze strany polské společnosti.   

Naopak někteří informátoři považují, že Karta naopak vytváří distanci mezi nimi a 

polskými občany.  Diskvalifikuje držitele dokladu, který je vnímán jako chudý a amorálního 

člověk, který si Kartu pořídil díky svému polskému původu za účelem polepšit svojí 

ekonomickou situaci. 

Karta Poláka vytváří podle informátorů v kontextu polské společnosti nové hranice. 

Je důvodem pro zpochybnění autenticity jejich „polskosti“, je důkazem jejich neupřímnosti. 

Vymezuje běloruské a ukrajinské držitele jako lidi z východu Evropy, jako levnou pracovní 

silu. Karta vyvolává i u svého držitelé Honzy obraz „nekvalifikovaného ukrajinského 

dělníka“, který se stěhuje do Polska pouze kvůli přivýdělku. Navíc vytváří obraz chudého 

držitele neschopného postarat se o sebe ve svém státu. V souvislosti s tím, Boris zmínil 

v Polsku používaný výraz „Karta Polaka to karta biedaka“, tj. karta chudáka. Karta Poláka 

ještě více odděluje svého držitelé od „opravdového“ polského občana, když si Poláci 

všímají, že na rozdíl od držitelů karty nemají benefity a slevy a, že financování toho projektu 

se provádí na jejích úkor. Karta se tak podílí nejen na distanci polských občanů, ale posiluje 

distanci také samotných držitelů karty. 

Nicméně někteří informátoři uvedli, že Karta žádné takové aktérství nemá, protože 

ve Polsku se o ni nezajímají. Honza a Pavla řekli, že se o Kartě Poláka moc nemluví 

v Polsku, a Boris, který navštěvoval hodně polských muzeí, často se potkával s tím, že 

pracovníci nevěděli nic o Kartě Poláka. 

Běloruská společnost  

Karta Poláka vytváří blízkost v rámci určitých sociálních okruhů. Až za několik 

výjimek informátoři cítili podporu od rodiny a příbuzných ve svém rozhodnutí požádat si o 

kartu. Karta Poláka vytváří pocit sdílení mezi běloruskými občany, kteří etnický se považují 

za Poláky, a mezi členy polských komunit a organizací. 11 Vytváří základ pro komunikaci 

mezi držiteli a lidmi, kteří mají polské předky ve své rodině. 

                                                           
11 Polina rozděluje Poláci v Bělorusku, zejména v západním Bělorusku, do třech skupin. První skupinu tvoří 

„věřící“, kteří se považují za Poláci, jelikož jejich pro něj polskost se rovná katolictví. Další skupinou jsou 

„opravdové Poláci“, kteří tvoří nacionální menšinu na území Hrodnenské oblasti. Pro něj neexistuje tato 

oblast, ale Kresy Wschodnie, která podle jejich mínění by měla být znovu zapojená do území Polska. Třetí 

skupinou jsou „ti, kteří někde mají napsané, že jsou Poláci“, a Kartu Poláka mají jen pro to, aby snadněji 

získávali polské vízum. 
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Zároveň karta v reflexi svých držitelů vytváří vzdálenost a hranice mezi lidmi na 

úrovní benefitu a etnické emoce. Hlavním terčem kritiky Karty Poláka a jejích držitelů 

v běloruské společnosti je možnost instrumentálního využití polské identity pro získání 

benefitů. Proto držitelé karty jsou odsouzení z vychytralosti, a její status vyvolává lehkou 

závist u Bělorusů, kteří nemají polský původ (Pamela).  

Navíc většina informátorů se zmínila o převážně negativních emocionálních 

postojích Bělorusů ke kartě. Pozitivní vztah se nevyslovuje a spíše přechází k neutrálnímu. 

Karta Poláka je považována za hrozbu pro běloruský stát. Její obdržení je vnímáno jako 

„zrada běloruské ideje“ (Bogdana) a všeho běloruského, jako „zrada vlasti“ (Petr). 

Honzovi bylo jednou vytýkáno, že je „пшедатель“12 – zrádce. Borisovi žertem říkali, že se 

„prodal Polákům“. Další společní pocit, který vyvolává existence Karty Poláka u Bělorusů, 

je obava, že všichni její držitelé se chtějí přestěhovat do Polska a opustit Bělorusko.  

V rámci běloruské společnosti tedy držitelé dokladu připisují kartě schopnost 

vyznačovat dva sociální okruhy lidí. Do prvního náleží ti, kteří akceptují jejich etnickou 

odlišnost definovanou vlastnictvím karty. Do druhého patří Bělorusové, pro které je 

z důvodu etnických či z důvodu benefitů přihlášení se k polskému státu nepřijatelné.  

 

3.2.4 Aktérství Karty Poláka na úrovni mezinárodních vztahů 

V širším rozsahu vztahu Karta Poláka posiluje podle informátorů napětí mezi 

polskou a běloruskou vládou: zvýznamňuje historické otázky o rozdělení hranic a vyvolává 

obavy ve zvýšení polského vlivu v běloruské společnosti – „Je známo, že historicky Polsko 

mělo velký vliv na „kostel“ v západním Bělorusku, a momentálně taky“ (Polina). Otevírá se 

i otázka regulace mezinárodních smluv a vzniku nových dokladů umožňujících pohyb 

jedinců mezi národními státy. Karta se stává důvodem pro zdůraznění uzavřenosti hranic 

Běloruska, která se odvozuje od odkládání podepsaní Dohody o zjednodušení vízového 

režimu mezi Bělorusko republikou a Evropskou unií – „…je to opravdu složité získat 

běloruské vízum…roční vízum stojí 150 euro“ (Boris), „…teď máme pětidenní (brzy bude 

desetidenní) bezvízový režim. Jeho smysl je v tom, že se můžeš nacházet pouze v určitých 

                                                           
12  Zní jako „pšedatel’“. Je to kombinace ruského slova „предатель“ (zrádce) a s písmenem „š“. Poláky v 

Bělorusku jsou pejorativně nazývány „pšeky“ – zvukomalebné slovo inspirované velkým množstvím 

polských slov s kombinaci „p“ a „š“ anebo „p“ a „ž“. 
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regionech – v Bělověžském pralesu, Hrodno, Augustovském kanálu, Brestu a Minsku. Avšak 

nemůžeš jet z Hrodna do Minsku bez víza.“ (ibid.)  

Samotná povaha Karty Poláka umožňuje své instrumentální použití lidmi, žurnalisty, 

politiky a medií. (Polina) Informátoři si uvědomují, že karta se stává nástrojem prosazování 

zájmů určitých skupin lidí.  Navíc si uvědomují, že Karta Poláka není nic mimořádného, že 

existují i dalších doklady alternativního státního členství na základě etnické příslušnosti jako 

„karta Maďara“, „karta zahraničního Ukrajince“, „karta Žida“ (Boris) a „karta Řeka“ 

(Pamela).  

 

3.2.5 Aktérství Karty Poláka na úrovni institucí  

Informátoři si uvědomují, že Karta Poláka aktérsky působí na instituce, popř. na 

organizace – buď je legitimizuje, anebo způsobí jejich vznik. Podle jejich sdělení karta 

ovlivnila vztah žadatelů k instituci státu, posílila působnost konzulátů, způsobila vznik sítí 

pro sdílení informaci, přípravných kurzů a pololegálních a nelegálních zprostředkujících 

institucí.  

Za prvé Karta Poláka donutí držitelé přemýšlet o instituci státu. Otevírá otázku 

povahy občanství a vztahu k běloruskému státu a novému vztahu k polskému státu. Výše se 

zmiňovalo to, jak si informátoři všímají svého legálního postavení v Polsku, tj. status ne-

občana. Navíc Lesya sdělila, že i kdyby získala pas jiného státu, nikdy by se nevzdala 

běloruského pasu a občanství.  

Za druhé Karta Poláka posiluje působnost konzulátů, které se stávají centrem pro 

schvalování žádosti, provádění pohovorů a vydávání Karet Poláka. V průběhu své přípravy 

téměř každý z mých informátorů se potkal i s „mýtem o složitém pohovoru“. Na webových 

stránkách jazykových agentur a forech se šířilo mínění o tom, jak obtížné je absolvování 

pohovoru. Není jasné, zda to je marketingový tah, anebo pouhé zdůraznění autority polských 

úřadu v očích žadatelů. Podle výpovědi informátorů, ovšem jejich pohovory a většina 

pohovorů jejich známých proběhly úspěšné. Přesto to nutí žadatele vypracovat různé 

strategie pro přípravu na pohovor. Pavla mluvila o pohovoru jako o zkoušce, ke které se 

důkladně připravovala, hledala odpovědí na všechny možné otázky a byla velice 

vystresována. Bogdana také zmiňovala pocit hazardu jako při zkoušce ve škole, který prožila 

v průběhu pohovoru. 
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Výjimečnou zkušenost na pohovoru měl Branislav, kterému je 46 let. Jeho slabá 

jazyková kompetence v polštině byla zdůvodněná životním příběhem a častým stěhováním 

mezi třemi státy, avšak stala se potíží při pohovoru. Jeho pohovor trval mnohem déle, než 

obvyklé (10-20 minut), ale podařilo se mu přesvědčit konzula o svém silním vztahu s 

Polskem díky svému životnímu stylu, praktikování polské kultury, důkladným znalostem o 

polských dějinách a častým návštěvám polských příbuzných v Polsku. Jde o ukázku toho, 

že formální záležitosti se mohou přizpůsobit některým individuálním případům. Branislav 

se odlišil od ostatních informátorů i tím, že měl slavnostní předaní Karty Poláka ve velkém 

sálu konzulátu se stisknutím ruky. Předání karty je formou iniciace do společnosti držitelů 

Karty Poláka. Přesto u většiny informátorů ono proběhlo jako obyčejné ziskání nového 

dokladu. 

Za třetí se kolem Karty Poláka za deset let její existence vytvořila obrovská 

informační síť webových stránek, blogů a fór, které poskytují potřebnou informaci 

(zkušenosti a doporučení jiných lidí, seznamy vyskytujících se otázek, přípravné materiály, 

různé nápovědy aj.) pro úspěšný průběh pohovoru. V tomto ohledu Karta Poláka pobízí 

držitele navštěvovat a spoluvytvářet tyto weby a blogy: „…další informaci jsem získala z fór 

o získaní Karty Poláka, kde byly napsané nejčastější otázky.“ (Lesya), „měl jsem i hodně 

vytištěních výpisků z fóra, kde byly konkrétní otázky“ (Bazyl). Karta je i tématem, skrze které 

se v rámci nových médií mladí lidé performují. Každý z nich posílal fotku své Karty Poláka 

po její získání. 

Za čtvrté, informátoři potvrzují, že Karta Poláka způsobila vznik také jazykových a 

přípravných kurzů. Aktérství karty se navíc projevuje na úrovni jazykové znalosti polštiny a 

dějinného vědomí žadatelů. Pouze dva moji informátoři neuměli polsky a měli nedostačující 

znalosti o polských tradicích a kultuře a museli navštěvovat jazykové kurzy či privátní 

vyučování polštiny. Příprava k získání Karty Poláka vrátila Pavlu ke vzpomínkám na střední 

školu. Většina mých informátorů mluvila polsky díky vyučování toho jazyka na univerzitě 

v Bělorusku (Bogdana a Pamela), anebo díky přípravě k přijímacím zkouškám na polské 

univerzity (Polina, Lesya a Petr), anebo Boris (42 let), který mluvil polsky z dětství díky 

polským kresleným filmům a později polským vysíláním, což je charakteristické pro lidi 

jeho generace žijící v západním Bělorusku. Tito lidé také měli určité vědomosti o kultuře a 

dějinách Polska, znovu pak díky výuce na univerzitě anebo vlastnímu zajmu. Jazykové kurzy 

navíc pro Bazyla přispěly i ke vytvoření kamarádství s několika kluky, které pokračuje 

dodnes.  
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Karta Poláka nutí své žadatelé studovat anebo opakovat své studium polštiny. Navíc 

mění vztah k běloruštině jako k jazyku, který napomáhá studiu polštiny lépe než ruština. 

Informátoři zmiňovali, že znalost běloruštiny jim napomohla naučit se polsky rychleji než 

v případě těch, kteří mluvili pouze rusky. Karta Poláka způsobuje, že vysoká kompetence 

v polštině se někdy zdůvodňuje polským předky (Pavla) a predispozicí na genetické úrovni 

(Pamela). Navíc v jazykových projevech v průběhu rozhovorů několika informátorů 

bydlících jak v Polsku, tak i Bělorusku, se objevovala polská terminologie a slova. 

Navíc Karta Poláka má schopnost evokovat historickou paměť. Nutnost mít 

potvrzení o polských předcích často povzbuzuje žadatelé dozvědět se víc o genealogii své 

rodiny. V případě Borisa tomu bylo ale naopak – samotný zájem o biografii jeho dědečka a 

účast v akci polského časopisu „Dziadek w polskim mundurze“ (tj. dědeček v polské 

uniformě) o polských vojácích se stály důvodem získat Kartu Poláka. Ohledně polštiny 

informátoři často vzpomínají na prarodiče, kteří mluvili na směsicí běloruštiny, polštiny a 

ruštiny, anebo znali několik slov a modliteb polsky. Navíc ve vypraveních mých informátorů 

se poukazovalo na komplexitu regionu západního Běloruska vyvolanou polonizaci. 

Zmiňoval se vliv polského „kostela“13 v této oblasti i chybné přirovnání katolického vyznání 

k polské identitě jedince. Přípravné kurzy k pohovoru pak posílily rozdíly mezi polským a 

běloruským vzdělávacím systémem a přístupem k dějinám. V neposlední řádě se zvýrazňuje 

použití dějin jako argument pro posílení pozice polských anebo běloruských aktérů 

v různých událostech a sebeidentifikaci jedinců. Nakonec Karta Poláka může vyvolávat 

„syndrom falešné paměti“ a potvrzovat přesvědčení žadatelů. Například, při popisu obsahu 

prohlášení o příslušnosti k polskému národu, které žadatel podepisuje po úspěšném 

pohovoru za přítomností konzula, Honza vědomě anebo nevědomě dokreslil informace, o 

tom, že žadatel také uznává, že historicky západní Bělorusko je historický součástí Polska. 

Tato myšlenka podporuje jeho specifické názory vzhledem k minulosti a budoucnosti 

Polska. 

Nakonec zavedení nového dokladů (Karty Poláka) a nových procedur pro jeho 

získání a výdej umožnilo vzniku pololegálních a nelegálních činností na trhu. Moji 

informátoři zmiňovali firmy, které pomáhají žadatelům vyhledávat dokumenty o předcích 

                                                           
13 Slovo „kostel“ (kasciol) se v běloruštině používá jak pro budovu katolického chrámu, tak i pro obecné 

označení institucí polské katolické církve.  
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v archivech a zapisovat se na pohovor za poplatek. Zmiňovalo se také o možnosti zneužití 

pravomocí, které mají pracovníci konzulátu.  

Například zápis na pohovor ke Kartě Poláka v různých letech14 probíhal za různých 

podmínek: buď telefonickým hovorem, registrací na webové stránce konzulátu anebo skrz 

e-mail. Snadnost zápisu záleží i na oblasti (Minská, Brestská a Hrodenská), ve kterých se 

nacházejí polské konzuláty. Podle držitelů, kteří získali Kartu Poláka před víc než pěti lety, 

se zápis stal časem obtížnějším. V tomto ohledu Karta Poláka disciplinuje svého žadatele. 

Nutí k velkému úsilí tím se podporuje význam konzulátu jako obtížně dostupní instituce. 

Část informátorů neměla problémy se zápisem. Avšak Paula musela volat na konzulát 

několikrát v průběhů dvou měsíců a Bazyl čekal na písemnou odpověď také dva měsíce. Při 

prvním pokusu zapsat se si Pavla půjčila pět mobilů svých kamarádů a stáhla si aplikace pro 

automatické zařizování hovorů. Povedlo se jí zapsat se až napotřetí. Bazyl zmiňoval, že pro 

jeho známé žadatele o Kartu Poláka z Minsku bylo velice těžké se zapsat a někdo z nich tak 

zaplatil za pomoc firmě. Polina a Pavla zmínily o poplatku za zapsání na pohovor ve výší 

100 eur, který vyžadovali od jejich známých různé firmy. Polina zmínila, jak se v její okolí 

mluvilo, že blokace stránky na zápis byla vyvolána nejen velkým počtem zájemců ale i 

činnosti určitých lidí, pravděpodobné z konzulátu, kteří si vydělávali díky neoficiálnímu 

registračnímu poplatku. 

 Avšak se mluvilo i o vyrábění padělek dokumentů předků. Proto v průběhu 

pohovorů konzulové přísně zacházeli s dokumenty a odmítali laminované dokumenty. 

(Pavla) Navíc Pamela se zmiňovala o praktice prodeje Karet Poláka Ukrajincům, a Honza 

mluvit o tom, že v České Republice nelegálně zůstávají a pracují ukrajinští držitelé Karty 

Poláka. 

 

 

 

 

                                                           
14 Nejdelší dobou vlastnění Karty Poláka mezi mými informátoři je 7 let, a nejkratší – jeden rok. 
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4. Závěr  

Cílem této bakalářské práce bylo odpovědět na výzkumnou otázku – Jaké je aktérství 

Karty Poláka v reflexi jejich držitelů s běloruským občanstvím? - a na podotázky, stanovené 

v metodologické části, pomocí analýzy dat získáních polostrukturovanými rozhovory 

s deseti držiteli Karty Poláka s běloruským občanstvím. Teoretická část nám poskytla 

informace o různých názorech na to, kdo může být aktérem a jak je posuzována míra 

„aktérství“ různých činitelů v akademickém diskurzu, o postavení Karty Poláka v systému 

dokladů legalizujících pobyt jedince, o řadě oblastí života člověka, které byly ovlivněné 

bulharským pasem získaným Makedoncem, průkazem Maďara a Kartou Poláka, a o 

samotném Zákonu o Kartě Poláka.  

Z analýzy sdělení mých informátorů lze formulovat tyto závěry. Aktérství Karty 

Poláka se ukazuje v tom, že karta řeší nejen „problémy“ minulosti (srov. Biziukova 2013:7), 

ale pomáhá svým držitelům v jejich každodennosti a jim poskytuje různé možnosti pro 

budoucnost. Aktérství Karty Poláka se projevovalo na úrovních vztahu jedince k sobě, 

vztahu se státem a společnosti, a na úrovní mezinárodních vztahů a institucí. 

Z výpovědí mých informátorů lze vyvodit, že Karta Poláka působí na vztah svého 

držitelé k sobě. Karta dokáže legitimizovat jeho identitu, materializovat vztah mezi polskými 

předky a jedincem. Karta Poláka pokládá formální důkaz samotnému držitelovi, že je 

Polákem. Umožňuje mu prožit moment identifikace s polským národem. (srov. Szaló 

2003:220) Dokáže iniciovat u držitelé tázání „kdo jsem?“ vzhledem k jeho etnicitě a 

občanství. Karta Poláka dává svým držitelům další rozměr identity, stejně jako dokáže 

zpochybnit stávající (zejména etnické). (srov. Biziukova 2013:28) Nakonec Karta Poláka 

může nastavovat zrcadlo běloruské identitě svého držitelé. Díky svým benefitům Karta 

Poláka zvyšuje mobilitu lidí, umožňuje přístup ke zdrojům (studium, studijní stipendium, 

zjednodušuje přístup na pracovní trh v Polsku), zjednodušuje proceduru legalizace pobytu. 

Navíc karta je fenomén, který nabízí specifický zážitek. (srov. Bauman 2002:49-53) Jde 

vstříc nejen potřebám žadatelů, kteří jí získávají ze symbolických anebo praktických 

důvodů, ale i lidem, kteří si pořizují kartu kvůli hledání nových zážitků anebo profesionální 

zvědavosti. 

Karta Poláka působí i na úrovně vztahu držitele k národnímu státu. Ona potvrzuje 

držitelovi, že je relevantním jedincem pro Polsko (srov. Machová Navrátilová 2017: 377), 

avšak naznačuje jeho liminální status „poloobčana“, který se nachází někde mezi postavením 



58 
 

jiných cizinců a polskými občany. (srov. Biziukova 2013:7) Vzhledem k běloruskému státu 

Karta Poláka je nástrojem pro mobilizaci společnosti a potvrzování statusu elit. Ve vztahu 

k držiteli karty si uvědomují, že je důvodem pro stigmatizaci, resp. vyloučení z určitých 

struktur státu. (srov. Biziukova 2013:8) 

Působení Karty Poláka se projevuje i na úrovni vztahu držitele a společnosti. Tady 

aktérství karty vychází s její ambivalentní povahy – ona na jedné straně vytváří blízkosti 

mezí svým držitelem a společností, na druhé straně ale stanoví hranice a pocit vzdálenosti 

mezi nimi. (srov. Szaló 2003:218) Platí to jak pro běloruskou, tak i pro polskou společnost.  

Na úrovni mezinárodních vztahu Karta Poláka zdůrazňuje napětí mezi běloruskou a 

polskou vládou, (srov. Machová Navrátilová 2017:379) otevírá otázku regulace 

mezinárodních smluv a otevřenosti hranic národních států a možnosti použití podobných 

dokladů jako nástroj prosazování zájmů určitých skupin lidí.  

Nakonec Karta Poláka generuje a posiluje různé instituce, popř. organizace. Karta 

ovlivňuje vztah žadatele a držitele k instituci státu, posiluje působnost konzulátů, způsobuje 

vznik sítí blogů, webových stránek a fór pro sdílení informaci, stejně jako i vznik jazykových 

přípravných kurzů, a vytváří prostot pro vznik pololegálních a nelegálních aktivit 

zprostředkujících získání Karty Poláka. (srov. Machová Navrátilová 2017:377-378) 

V souvislosti s požadavkem znalosti polštiny, kultury a dějin Polska, Karta Poláka mění 

vztah jedince k jazykům, kterými disponuje, a evokuje historickou paměť. (srov. Szaló 

2003:218; Machová Navrátilová 2017:379) 

Předvedená bakalářská práce nastínila několik úrovní aktérství Karty Poláka v životě 

jejích držitelů s běloruským občanstvím. Tento příspěvek považuji za vhodnou inspiraci pro 

další detailnější zkoumání Karty Poláka v různých oborech společenských věd. Další 

výzkumy by se mohly soustředit na zkoumání mínění polských občanů anebo zkušeností 

získání polského občanství držiteli Karty Poláka a jejích potenciální rolí v polské politice, 

zejména jejích podílu na polské zahraniční politice. Bádání by se mohla lokalizovat i 

v oblasti kvantitativního výzkumu a zkoumat za pomoci statistických metod, jelikož 

problému Karty Poláka se dosud nevěnovala dostatečná pozornost sociologů a 

sociologických organizaci. Navrhovala bych například zjistit podíl držitelů Karty Poláka, 

kteří se přestěhovali do Polska a podíl studentů a pracovníků mezi nimi. Takové poznatky 

by přispěly ke lepšímu pochopení dynamiky vývoje Karty Poláka a jejího vlivu. 
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