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1 ÚVOD 

V současné době je téma kulturní identity jedním 

z nejdiskutovanějších, na čemž má největší měrou zásluhu politická a 

ekonomická integrace velkých národních a nadnárodních celku. S tím je 

pak také spojeno téma globalizace a její ruzné aspekty. 

Na fenomén identity, integrace či globalizace mužeme nahlížet z mnoha 

směru, podle toho jakými prostředky vědeckého (popřípadě i 

nevědeckého) přístupu disponujeme, tedy záleží na tom, s pomocí jaké 

vědecké disciplíny chceme danou problematiku studovat. 

V této práci se budeme věnovat především problematice kulturní 

identity z antropologického, přesněji řečeno kulturně-vědeckého, hlediska. 

Na základě relevantní literatury a dokumentu zjistíme, jakým zpusobem 

byla daná problematika dosud řešena a uChopována a na základě 

terénního pruzkumu, jež byl pro účel tohoto výzkumu veden, si ověříme, 

do jaké míry jsou již známé teorie pravdivé. Zároveň se budeme snažit 

poodhalit dosud skryté skutečnosti týkající se studované skupiny, jež byla 

zvolena jako vhodný vzorek pro postižení námi zkoumaného problému. 

Práce je rozdělena na několik na sebe navazujících částí, jež mužeme 

shrnout do tří základních skupin. V první se budeme věnovat 

terminologickému vyjasněním týkajícího se problému jak samotné 

identity, tak také teorii etnicity, menšin a problému teorie kultury a 

možnostem zachování kulturních prvku. Zároveň se zaměříme na 

metodologická a teoretická východiska studia identity a kultury. 

Ve druhé části pak přejdeme ke konkrétnějším příkladum a nastíníme 

pruběh českého vystěhovalectví v čase, a to od šestnáctého století do 

současnosti, a zmíníme i duvody, jež k němu vedly. V této kapitole pak 

největší prostor zaujme část věnovaná historii českého vystěhovalectví na 

jižní Ukrajinu v devatenáctém století a především pak kulturním reáliím 

české menšiny na Krymu a v okolí tohoto poloostrova. Budeme zde 
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porovnávat historická fakta týkající se ruzných kulturních prvku této 

menšiny se současnými kulturními reáliemi. 

Ve poslední části se budeme zabývat problematičností identity a faktory 

jejího zachování u české menšiny a pOkusíme se zamyslet nad 

budoucností této menšiny ve vztahu k její kulturní identitě. 

Práce je jednak souborem teoretických poznatku získaných z literatury 

zabývající se daným problémem a dále poznatku zjištěných během 

terénního výzkumu na jižní Ukrajině, ve městech a vesnicích, kde žijí Češi. 

Studium české menšiny na jižní Ukrajině navazuje na dřívější studium 

české menšiny, jež se nachází na území Chorvatska, ve městě Daruvar a 

v jeho okolí. Výzkum této komunity proběhl v roce 2004 a data z něho 

získaná posloužila k vypracování postupové práce na katedře kulturologie. 

Terénní výzkum české menšiny na jižní Ukrajině byl pak uskutečněn 

v květnu a červnu roku 2006, část terénního výzkumu proběhla i na území 

České republiky v srpnu téhož roku. V červnu a červenci 2008 proběhl 

opakovaný terénní výzkum, z něhož se v této práci objevuje také několik 

získaných poznatku. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V této práci nás bude zajímat především problém identity, a to jak její 

vytváření, tak i její udržování a případné zanikání. Abychom však 

pochopili, co to identita je, musíme se zabývat i dalšími tématy, které nám 

identitu přiblíží a pomohou vysvětlit její zákonitosti. Zpusob, jak tento 

fenomén zkoumat, muže být i ten, že se zaměříme na určitou skupinu, 

kde jsou jedinci vystaveni silnému tlaku na změnu stavu své vlastní 

identity a identity celé této skupiny. Jednou z možností, kterou se zde 

hlavně budeme zabývat, je analýza identity etnické menšiny 

v jinoetnickém prostředí, v našem případě české menšiny na jihu 

Ukrajiny. 

S tím nám ihned vyvstává povinnost vyjasnit si kromě samotné identity 

také pojmy s tím spojené, jako jsou etnikum, etnicita, národ, menšina, 

kultura a akulturace. Kromě samotného definování si těchto pojmu se 

pOdíváme i na to, z jakých východisek lze daná témata nahlížet a jak je 

možné je vysvětlit. Ne vždy je totiž daný pojem jednoznačný. To je dáno 

tím, že předmět výzkumu společenských věd, tedy společnost, je jevem 

nestálým a jeho popis, rozbor či interpretace jsou vytvářeny "za chodu". 

Nikdy tedy nemohou být zcela přesné, budou vždy tak trochu 

"aproximativní" . 

2. 1 Etnicita, etnikum a etnická skupina 

Pojem etnikum, neboli etnos, je odvozený od řeckého slova "ethnos", 

kterým byli puvodně označováni "barbaři", "divoši" a "neznabohové". V 

tomto významu byl termín používán až do poloviny devatenáctého století, 

kdy se postupně začal uplatňovat v souvislosti s rasovými (fyzickými) 

charakteristikami lidských skupin. Od začátku dvacátého století se však do 

této definice začal promítat také kulturní charakter skupiny a tak se 

například ve Spojených státech před druhou světovou válkou a během ní 

pojem používal pro politicky korektní označení Židu, Italu a Iru. Etnikem 
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zde byla míněna jak historicko-kulturní odlišnost, tak i odlišnost biologická 

(Hirt, s. 1). Od 60. let 20. století se pojmu chopily společenské vědy. 

Nejdříve dokázaly, že biologické charakteristiky a kulturní charakteristiky 

se nemusí vždy krýt. Kulturu daného etnika muže přijmout každý skrze 

enkulturaci bez ohledu na to, kde a komu se narodil. Dále zjistily, že 

etnicita není člověku samozřejmě dána, přidělena, ale že je získána. Být 

včleněn do nějakého etnika závisí na vuli jedince a vuli dané společnosti, 

jež se etnikem cítí být. Tedy, že jedinec musí mít duvod stát se členem 

určitého etnika a že etnikum má zájem přijmout tohoto jedince do své 

společnosti. Neméně významným poznatkem pak je to, že kromě 

samotného obsahu společného vědomí konkrétní etnické skupiny, jako 

jsou společná historie, kultura, náboženství nebo jazyk, je také zpusob 

jejího ohraničování od ostatních skupin, tedy formy utváření tzv. 

etnického vědomí v opozici k okolním analogicky se konstituujícím 

společenstvím. Do popředí se zde dostává motiv hranice a otázka, jak je 

hranice mezi rozličnými etnickými skupinami ustavována, udržována či 

bořena a za jakých pOdmínek se tento proces děje. Toto pojetí etnicity je 

vztahové a zároveň procesuální (tamtéž, s. 2). Znamená to tedy, že 

etnické skupiny jsou utvářeny skrze svuj vztah k druhým takovým 

skupinám odděleným pomyslnou hranicí, a že samotná hranice je 

sociálním produktem, jehož duležitost kolísá v závislosti na podmínkách a 

dokonce se v pruběhu času muže zcela změnit, posunout či rozplynout. 

Fredrik Barth, jenž se tématem hranice mezi etniky zabýval, vychází při 

jejím studiu ze dvou tezí, a sice, že a) "je jasné, že hranice existují i 

přesto, že jsou běžně překračovány, tedy že etnické odlišnosti nevznikají 

díky neexistenci pohybu osob, vzájemných kontaktu či informací. Hranice 

naopak vytvářejí společenské procesy vylučování a přijímání, díky čemuž 

jsou udržovány jasné sociální kategorie, a to i navzdory výměně účasti a 

členství v nich v pruběhu života každého jednotlivce." Za b) "se zjistilo, že 

stabilní, přetrvávající a často životně velmi duležité vztahy jsou udržovány 

skrze takové hranice a jsou velmi často založeny na přesných a přísně 

odlišených etnických statusech" (Barth, 1969, s. 1). Etnické rozdíly tedy 
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nejsou způsobeny nepřítomností sociálních interakcí a akceptování, ale 

naopak jsou často základem sociálních systémů a interakce skrze změnu a 

akulturaci nezpůsobují jejich zánik (tamtéž, s. 1). Z toho můžeme vyvodit, 

že hranice mezi etniky nejsou způsobeny z důvodu kulturních rozdílů, ale 

hlavně z důvodů sociálních rozdílů. Kulturních prvků, které mají na 

utváření etnicity podíl a které zároveň vytvářejí i pomyslnou hranici mezi 

skupinami obyvatelstva (etniky), je (podle Bartha) velmi málo. 

Pokud se podíváme do encyklopedie, pro termín etnikum nalezneme 

toto označení: "skupina lidí, kteří mají stejnou etnicitu a etnickou 

(národní) příslušnost. Pojem širší než národ" (Všeobecná encyklopedie, díl 

1, 1997). Etnickou skupinu pak stejná encyklopedie charakterizuje jako 

"část populace vyznačující se společným rasovým a národnostním 

původem a náboženskými a kulturními zvyklostmi. Etnické skupiny se 

často koncentrují do určitých území, někdy dochází až k segregaci 

(tamtéž, díl 1). Velký sociologický slovník popisuje etnickou skupinu 

(etnikum) jako skupinu "lidí, kteří mají společný původ, většinou i jazyk a 

kteří sdílejí společnou kulturu; etnikum se vyznačuje vlastní etnicitou" 

(Velký sociologický slovník, sv. 1, 1996). Etnikum se však nemusí vždy 

překrývat s hospodářsko - politickou jednotkou, to znamená s národem 

(Brouček, 1990, s. 130). 

Etnicita je definována jako "vzájemně provázaný systém kulturních 

(materiálních a duchovních), rasových, jazykových a teritoriálních faktorů, 

historických osudů a představo společném původu, působících v interakci 

a formujících etnické vědomí člověka a jeho etnickou identitu" (tamtéž, 

sv. 1), ve Všeobecné encyklopedii pak jako "jedna ze základních 

charakteristik člověka jako společenské a kulturní bytosti; komplexní a 

dynamický (má povahu procesu) znakový systém vzájemně a trvale se 

ovlivňujících prvků, které vznikají, reprodukují se a zanikají v kultuře a 

společnosti. Součástmi etnicity jsou zpravidla jazyk, teritorium, hodnotový 

systém a některé kulturní prvky (Všeobecná encyklopedie, díl 1, 1997). 

Anthony Giddens vidí etnicitu v jejím vymezujícím charakteru a dodává, že 

etnicitu nesmíme chápat jako něco člověku samozřejmě daného, 
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vrozeného, ale že se naopak etnicitě učíme (Giddens, 1997). Etnicitu pak 

definuje takto: "pojem etnicita označuje kulturní praktiky a názory určité 

skupiny lidí, které ji odlišují od ostatních. Příslušníci takové skupiny se 

považují za kulturně rozdílné od jiných skupin ve společnosti a ta ji tak 

rovněž vnímá. Existuje řada charakteristik, jimiž se etnické skupiny 

mohou vzájemně odlišovat, nejčastěji však jde o jazyk, dějiny, puvod (ať 

už skutečný či domnělý), náboženství a styl oblékání nebo zdobení" 

(tamtéž). 

Během studia etnicity bylo vytvořeno mnoho teorií, jež se týkají jejího 

vzniku, funkce či pusobení, a tyto teorie se dají zahrnout do tří hlavních 

přístupu, kterými jsou primordialismus, situacionismus a 

konstruktivismus. Stoupenci primordialismu předpokládají, že každý 

člověk je v nějakém přirozeném vztahu s etnickou skupinou, do které 

náleží a že etnika jsou přirozenými komunitami, které určují identitu svých 

členu. Členové skupiny jsou na skupinu emocionálně fixováni, a tato 

fixace, primordiální pouto, je autentická, opravdová a přirozená. Lidé jako 

jednotlivci si jsou vědomi vzájemné sounáležitosti a panuje mezi nimi 

vzájemná loajalita a solidarita, což je výrazem vlastního etnického 

vědomí. Toto vědomí se předává z generace na generaci socializací, a to 

především v rodině. Etnicita je zde chápána jako jedna ze základních 

vlastností člověka. 

Zastánci druhé koncepce, situacionismu, jsou toho názoru, že etnicita 

je jen určitým nástrojem, díky němuž mohou příslušníci etnika dosáhovat 

svých cílu. Jinými slovy, skupiny lidí, jež chtějí dosáhnout určité 

autonomie, se zaštiťují právě etnicitou, která formuje etnikum či národ, a 

to jim pomáhá podnítit sounáležitost a solidaritu jednotlivých členu uvnitř 

skupiny a nakonec dosáhnout i požadovaného cíle. Tato koncepce také 

předpokládá, že každý jedinec má vícero identit, které si nosí s sebou a za 

určitých okolností používá vždy právě tu, která se za daných pOdmínek 

hodí. Etnická identita je pak jednou z těchto identit a projevuje se nejvíce 

tehdy, když se jedinec ocitne odloučen od svého přirozeného prostředí, 
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které normálně sdílí s ostatními členy svého etnika. Východiskem tedy je 

schopnost a vule člověka uplatňovat své partikulární zájmy. 

Třetím konceptem na poli výzkumu etnicity je konstruktivismus, který 

je ve své podstatě modernistickým konceptem, protože jeho východisko je 

ukotveno na bázi propojení vzniku etnicity společně se vznikem moderních 

národních politických celku. Národy či etnika jsou v tomto případě 

ideologickými konstrukcemi, jejichž funkcí je poskytovat zmateným 

individuím pocit bezpečí pomocí jasně vymezené etnické či národní 

identity. Toho je dosahováno pomocí reinterpretace historie, která do sebe 

vstřebává pravé i falešné mýty o puvodu národa (etnika) a zdurazňuje 

klíčové momenty této historie. Klíčovým momentem muže být například 

období, ve kterém národ nejvíce trpěl pod nadvládou jiného národa a jen 

díky pevné národní soudržnosti vytrval a přežil. Tato koncepce je tedy 

založena na premise neexistence etnicity před vznikem národních 

politických celku. Přesněji řečeno, etnicita byla vytvořena proto, aby vznikl 

národ a národní stát. 

Kdybychom chtěli ve stručnosti shrnout, co je to etnicita, řekli bychom, 

že je to sociální konstrukce zahrnující soubor představ, na jehož základě 

rozdělujeme lidstvo na skupiny. Tyto skupiny se od sebe odlišují 

zpusobem života a kulturou, jedinci pak mají vědomí etnické 

sounáležitosti. Každý jedinec ví, do které skupiny patří a do které ne, má 

povědomí o tom, kdo jsou "my" a kdo ti "druzí". Etnické vědomí se 

naplňuje skrze společnou skupinovou kosmologii, která určuje, jakým 

zpusobem má člověk vidět a chápat svět kolem sebe. Etnicita zahrnuje 

například jazyk, náboženství, vědomí společných předku, dějiny, hodnoty 

a normy, vědomí o společném území, společné nepřátele, vědomí o 

duležitosti vlastní skupiny nebo i vědomí o smyslu existence lidstva díky 

vlastnímu přičinění. Nedílnou součástí každé etnické skupiny je užívání 

tzv. etnonymu, neboli vlastního pojmenování. 
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2. 2 Národ (a nacionalismus) 

Národ je "historicky vzniklá pospolitost lidí, která se zformovala na 

základě podmínek rázu objektivního (společné území, jazyková jednota, 

jednotný trh apod.) i rázu subjektivního nebo duchovního (společná 

tradice a dějiny, vědomí sdílení téhož politického osudu ap.). Ve 

skutečnosti pro vymezení národa neexistují žádná pevná jednotná kritéria; 

rozhodující je akt vule určité pospolitosti být národem a svobodné 

rozhodnutí jednotlivce přihlásit se k určitému národu a sdílet jeho osud. 

Termín národ je historicky mladší než například rod, rodina, kmen; v 

současnosti význam byl uplatněn až od doby Velké francouzské revoluce; 

tehdy národ ztotožněn s lidem (tj. s úhrnem občanu) a chápán jako 

přirozený rámec politického společenství a nositel suverenity" (Všeobecná 

encyklopedie, díl 3, 1997; Berger, Luckmann, 1999). 

Z Velkého sociologického slovníku vyčteme, že národ mužeme 

definovat jako třídimenzionální pojem. Jednotlivé národy se vymezují 

třemi aspekty - kulturně, politicky a psychologicky: 

A) kulturní identifikací je nejčastěji společný jazyk (hlavně v Evropě a ve 

větší části ASie), společné náboženství (Blízký východ) nebo společná 

dějinná zkušenost (hlavně Amerika a částečně i Afrika); 

B) politická existence národa je dána bud' vlastním státem nebo 

federativním či autonomním statusem v rámci vícenárodnostního státu; 

C) psychologický rozměr spočívá v subjektivním vědomí jednotlivcu o 

jejich příslušnosti k danému národu. 

Například Benedict Anderson se v úvaze nad tím, jak je společnost 

tvořena, zamýšlí právě v duchu psychologického rozměru a definuje národ 

jako pomyslné politické společenství, které existuje v představách jako 

společenství ze samé své podstaty. Je vnějškově ohraničené a svrchované 

(Anderson, 1991). Duležitá je zde právě charakteristika pomyslného 

národa, ve kterém se, jak tvrdí Anderson, většinou příslušníci v rámci 

jednoho národa nikdy nepoznají, přesto žijí v pomyslné představě jednoho 
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celistvého společenství. Přenos informací zde probíhá zprostředkovaně 

skrze komunikační média, jakými jsou například knihy, noviny nebo 

televize (Anderson, 1991). 

Etnikum a národ, jak je z předešlého patrné, jsou si velice podobné a 

posun od etnika k národu tkví hlavně v jeho politické angažovanosti, v 

propojení etnického a kulturního cítění s politickými zájmy. Například 

Ernst Gellner spojuje vznik národa a nacionalismu s rozvojem kapitalismu 

a moderní prumyslové výroby. Nacionalismus je podle něj dokonce 

nevyhnutelným projevem modernity. Základem jeho teorie je tvrzení, že 

prumyslová společnost je závislá na sdílení kultury a jazyka a zcela nutně 

na sdílení širšího kulturního kódu. V úvaze o existenci národa vychází z 

předpokladu, že národ stojí na dvou pilířích: když a) "dva lidé patří ke 

stejnému národu, když a jedině když sdílejí stejnou kulturu, přičemž 

kultura znamená soubor myšlenek a znaku a představa zpusobu chování 

a dorozumívání, b) dva lidé patří ke stejnému národu. Jinými slovy, člověk 

dělá národy; národy jsou plody lidských přesvědčení, loajality a solidarity. 

Pouhá kategorie osob (dejme tomu např. okupantu daného území, nebo 

mluvčích daného jazyka) se stává národem, jestliže a když členové této 

kategorie závazně uznají určitá vzájemná práva a povinnosti vuči sobě na 

základě svého společného členství. Je to jejich vzájemné uznání jako 

společníku tohoto druhu, které je mění na národ, a nikoli ostatní sdílené 

vlastnosti, ať jsou jakékoli, které oddělují tuto kategorii od nečlenu" 

(Gellner, 1993, str. 18) 

Národ vzniká skrze proces, který nazýváme nacionalismus, popřípadě 

národní uvědomění. Je to určitý typ patriotismu, který je uskutečňován v 

kulturně dostatečně homogenních jednotkách. Tyto jednotky musí být 

dostatečně velké, aby mohly mít naději na udržování vzdělávací soustavy. 

Další podmínkou vzniku nacionalismu je totiž vysoká vzdělaná kultura (tj. 

kultura opírající se o písmo), která ke své existenci potřebuje právě 

vzdělávací soustavu. Třetí podmínkOU nacionalismu je anonymita 

obyvatelstva. Pro jednotlivce není již stěžejní členství v podskupině 

(komunita, církev, široká rodina, obec, cech), ale je přímo jednotkou 
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"národa". Nacionalismem rozumíme kolektivní vědomí soudržnosti k 

jednomu národu, etniku či území, jež je motivováno snahou o dosažení 

autonomie či úspěšnou expanzi na jiná území. Ve svém vývoji i v 

současné době se vyskytoval a vyskytuje v řadě umírněných i extrémních 

až agresivních projevu (Wikipedia). Nacionalismus měl výrazný vliv na 

evropské a světové dějiny od 19. století. Dříve je velmi obtížné o 

nacionalismu hovořit a řada odborníku, jako již zmiňovaný Ernst Gellner, 

odmítá použít tento termín pro období před francouzskou revolucí, neboť 

slovo národ měl tehdy značně odlišný obsah než dnes. Kritici tohoto 

názoru však namítají, že nacionalismus je daleko staršího data, což je v 

českých podmínkách doloženo například Dalimilovou kronikou. 

Nacionalismus přispěl k formování národního uvědomění a snahy o 

národní nezávislost u nesamostatných etnik (Češi, Poláci, Italové, Němci, 

Baskové a jiné evropské národy, mimo Evropu např. Indové a Brazilci). U 

již existujících národu, obývajících autonomní území (Francouzi, Britové, 

Japonci, Američané - USA) posiloval vnitřní politické a ekonomické úsilí 

uvnitř jednotlivých státu v zájmu hospodářsky předstihnout ostatní 

soupeřící státy (koloniální expanze, rozvoj prumyslu, vědy a dopravy) 

(tamtéž). 

Gellner se dále zmiňuje o povaze propojení politického a etnického 

principu, když píše: "Nacionalismus je puvodně politický princip, který 

tvrdí, že politická a národní jednotka musí být shodné. Nacionalismus jako 

pocit nebo jako hnutí muže být nejlépe definován v pojmech tohoto 

principu. Národnostní cítění je pocit hněvu zpusobený porušováním tohoto 

principu, nebo pocit uspokojení zpusobený jeho splněním. Národnostní 

hnutí je hnutí, které je uváděno do pohybu takovým citem. 

Je mnoho zpusobu, kterými muže být národnostní princip porušován. 

Politické hranice daného státu nemusí zahrnovat všechny členy 

příslušného národa; nebo mohou je zahrnovat všechny, ale také některé 

cizince; nebo muže nastat kombinovaný případ, že hranice současně 

nezahrnují všechny členy národa a přece též zahrnují některé cizince. 
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Nebo zase některý národ - nepromíšen s cizinci - může žít v mnoha 

státech, takže žádný jediný stát nemůže tvrdit, že je národním státem. 

Je však zvláštní způsob porušování národnostního principu, na který je 

národnostní cítění zvláště citlivé: jestliže vládci politické jednotky patří k 

jinému národu, než je národnost většiny podřízených, pak to pro 

nacionalisty znamená velmi výrazně nesnesitelné porušení politické 

svébytnosti. To se mohlo stát bud' přivtělením národnostního území k větší 

říši, nebo ovládnutím místního území cizí skupinou. 

Stručně řečeno, nacionalismus je teorie politického oprávnění, která 

požaduje, aby etnické hranice nebyly přeťaty politickými hranicemi, a 

především, aby etnické hranice uvnitř daného státu - možnost již formálně 

vyloučená všeobecnou formulací principu - neoddělovaly držitele moci od 

ostatních" (Gellner, 1993, s. 12). A dále pak: " ... lidé chtějí být politicky 

sjednoceni se všemi těmi, a jenom s těmi, kdož sdílejí jejich kulturu. Státy 

se tedy snaží rozšiřovat své hranice až k hranicím svých kultur a chránit a 

prosazovat svou kulturu v hranicích své moci. Sloučení vůle, kultury a 

státní jednotky se stává pravidlem, které se neporušuje ani snadno ani 

často .... Tyto podmínky nedefinují lidskou situaci jako takovou, ale pouze 

její variantu v průmyslové společnosti" (tamtéž, s. 66). 

Tento názor podporuje i J. Hall, který říká, že nacionalismus je 

novodobou záležitostí, a to i přesto, že vždycky existovaly rozdílné kultury 

a určité horné vrstvy měly pocit sdílené etnické solidarity. Historicky nové 

je podle něj to, že jsou lidé přesvědčeni o samozřejmosti, že by měli 

kulturu sdílet a nechat si vládnout jen někým ze stejné kultury. "Hrubé 

schéma většiny společností v dějinách - nemajících prostředky efektivní 

komunikace a možnost levné přepravy - ukazuje, že většina lidí žila ve 

značně izolovaných sídlech a nebyla proto s to sdílet pocit společného 

osudu s lidmi, se kterými se nikdy nemohla setkat. V této souvislosti je 

důležité poznamenat, že pocit sdíleného osudu přichází na scénu mnohem 

později, než si většina lidí uvědomuje, a to dokonce i v základních 

společnostech severozápadní Evropy (Hall, 1995). Tato myšlenka byla též 

podpořena důkazy, které jasně ukazují, že vzorce rozmnožování v západní 
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Evropě se staly národní záležitostí až na počátku dvacátého století 

(Weber, 1979; Watkins, 1991). 

Základní tezí Gellnera je to, že prumyslová společnost je závislá na 

sdílení kultury a jazyka zcela nutně na sdílení širšího kulturního kódu a 

dále pak to, že nikoli národ, ale nacionalismus je prvotní. Doslova píše: 

"Je to nacionalismus, který plodí národy, a nikoli obráceně ..... Kulturní 

hadry a záplaty užívané nacionalismem jsou často svévolné historické 

vynálezy. Jakýkoli starý hadr nebo záplata by byly posloužily stejně." 

(Gellner, 1993, s. 67). A dále k tomu dodává, že když "nacionalismus 

vzkvétá, vyřazuje cizí vysokou kulturu, ale nenahrazuje ji starou místní 

nízkou kulturou; oživuje, nebo vynalézá vlastní místní "vysokou" kulturu 

(tj. znalou písma, předávanou specialisty), ačkoli podle obecného názoru 

kulturu mající jistá spojení s dřívějšími lidovými styly a dialekty. Ale 

vskutku to byly velké dámy budapešťské opery, které šly do města v 

selském oděvu, nebo v oděvu, o kterém tvrdily, že je selský. V 

současnosti v Sovětském svazu nekupuje "etnické" gramofonové desky 

zbývající venkovské obyvatelstvo, ale nově v městech usídlené, bydlící v 

bytech, vzdělané a mnohojazyčné vrstvy, které rády vyjadřují své 

skutečné nebo domnělé pocity a kořeny a které bezpochyby si budou 

libovat v nacionalistickém chování do té míry, jak to politická situace 

dovolí. 

Tak stále přetrvává sociologický sebeklam, představa skutečnosti brýlemi 

klamu, ale není to tentýž, který byl analyzován Durkheimem. Společnost 

už neuctívá sebe sama prostřednictvím náboženských symbolu; moderní, 

aerodynamická, pojízdná vysoká kultura oslavuje sama sebe písněmi a 

tanci, které si vypujčuje od lidové kultury, přičemž je stylizuje; a ráda 

věří, že tato lidová kultura je věčná a trvalá" (tamtéž, s. 68 - 69). Hall s 

tímto názorem beze zbytku souhlasí, a navíc poznamenává, že na jedné 

straně se má za to, že prumyslová společnost závisí na schopnosti 

abstraktně komunikovat s lidmi v prostoru, s lidmi, které člověk nikdy 

nepotkal a nepotká. Na druhé straně je tu ale požadavek masivní 

společenské manipulace, protože "nacionalismus není probouzením národu 
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k sebevědomí: nacionalismus vynalézá národy tam, kde nejsou" (Hall, 

1995). 

Jestliže myšlenka národa si klade za cíl politickou autonomii, je třeba se 

ptát, jaké spojení tu vzniká mezi národem a jeho politickým vyjádřením. 

Tím muže být stát, ale také nemusí. Ve skutečnosti totiž jak národy, tak 

státy, jsou jen určitou nahodilostí a nikoli všeobecnou nutností. Podle 

Gellnera ani národy ani státy neexistují ve všech dobách a za všech 

okolností. Kromě toho národy a státy nejsou toutéž nahodilostí. 

Nacionalismus tvrdí, že byly určeny jeden pro druhého; že jeden bez 

druhého je neúplný a že vytváří tragédii. Ale dříve než mohly být 

předurčeny jeden pro druhého, každý z nich se musil objevit, a jejich 

objevení bylo nezávislé a nevynucené. Stát se určitě objevil bez pomoci 

národa. Některé národy se určitě objevily bez požehnání vlastním státem. 

Je spornější, zda sama normativní myšlenka národa v jeho moderním 

pojetí nepředpokládá dřívější existenci státu" (Gellner, 1993, s. 17). K 

otázce možnosti naplnění nacionalistických cílu se pak vyjadřuje v tom 

smyslu, že ne ambice všech národu mohou být naplněny, protože "na 

zemi je velmi vysoký počet potencionálních národu a naše planeta také 

poskytuje prostor jistému počtu nezávislých nebo autonomních politických 

jednotek. Podle každého rozumného výpočtu je počet potenciálních 

národu mnohem, mnohem větší než počet možných životaschopných 

státu. Jestliže tato úvaha nebo tvrzení jsou správné, nemohou být 

uspokojeny všechny nacionalismy, alespoň ne současně." (tamtéž, s. 13). 

Ohledně prolnutí etnické či národní příslušnosti s pocitem sounáležitosti 

s určitou politicko - teritoriální formací existují dva proudy v evropském 

myšlení. V některých částech západní Evropy je zvláště patrná silná 

sounáležitost jedincu se svou politicko - správní jednotkou, kterou 

mužeme nazvat vědomí etatismu. Je tomu tak například ve Francii 

(ztotožňování pojmu politického národa a státu), ale i v regionech typu 

Walesu, Skotska, Katalánska či Baskicka. Oproti tomu ve střední a 

jihovýchodní Evropě se po středověkém chápání národa, založeném na 

teritoriálním principu, prosadilo od počátku 19. století spíše etnokulturní, 
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"herderovské" pojetí, zdurazňující kritéria stejného jazyka a kultury, jasně 

vymezující národní příslušnost a ve svých vypjatých formách (extrémem 

je např. ideologie nacistického Německa) ji povyšující nad jiné hodnoty. 

Specifické případy pak tvoří supraetnické pojetí "národní" příslušnosti u 

(části) populace některých vícenárodních státních útvaru (kupř. Belgičanu, 

Švýcaru, Jugoslávcu ... ) či střešní "americká" identita obyvatel USA. 

Intenzita etnického (národního) vědomí jednotlivcu i pospolitostí je ovšem 

jen obtížně měřitelná a je třeba počítat nejen s velkými individuálními 

rozdíly, ale i výkyvy v čase a v závislosti na konkrétní situaci a 

souvislostech (Šatava, 2001, s. 17). 

Ve stručnosti se ještě podívejme, jak národ (a s ním spojenou vlast) 

chápou Češi. Britský antropolog českého puvodu Ladislav Holý provedl v 

první polovině devadesátých let minulého století v Česku výzkum toho, jak 

Češi vidí sebe, svuj národ, stát a vlast. Zjištěné poznatky publikoval v 

knize Malý český člověk a velký český národ 1
, ze které uvedeme několik 

následujících poznatku týkajících se problému pojetí českého národa a 

vlasti sa motným i Čechy. 

Holý píše: "V českém pojetí je národ přirozeně konstituovanou 

komunitou. Příslušnost k národu, ... , není výsledkem vědomého 

rozhodnutí jednotlivce, nýbrž je dána narozením .... Patřit k českému 

národu je přirozeně dáno stejně jako pohlaví nebo fyzické charakteristiky -

něco, co volním rozhodnutím nemuže člověk změnit. Kulturní konstrukce 

národa jako přirozeně konstituované entity je potvrzována skutečností, 

jak zmínilo mnoho informátoru, že člověk se cítí být Čechem" (Holý, 2001, 

s. 163). Vlast potom Češi chápou "jako ztělesnění společně sdíleného 

zpusobu života, obyčeju, mentality a tradic lidí, se kterými žijí, konstruují 

ji jako sociokulturní prostor, v němž rozumí tomu, co dělají druzí, a druzí 

rozumí tomu, co dělají oni." Dále píše: "Jestliže je pro někoho vlastí země, 

1 v originále zní název knihy "The Little Czech and the Great Czech Nation: National Identity 
and the Post-communist Transformation ofSociety" - slovo "great" zde znamená velikost ve 
smyslu "skvělý", cožje i mínění většiny dotazovaných Čechů ohledně názoru na svůj národ 
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ve které lidé hovoří stejným jazykem a mají stejné tradice a zvyky, 

znamená vlast zemi, ve které žije jeho národ. Zde je duvod, proč mnozí z 

informátoru uvedli, že i kdyby žili v zahraničí, české země by zustaly jejich 

vlastí." (tamtéž, s. 164). Naproti tomu, co se týče státu, tak ten Češi 

považují za "umělou lidskou konstrukci" (tamtéž, s. 163). 

V roce 2007 vyšel v časopisu Respekt rozhovor, kde novinář Karel 

Hvížďala rozmlouvá se spisovatelem (a politikem) Jiřím Grušou nad 

zpusobem, jak Češi vnímají svuj národ a jaké mu přisuzují vlastnosti. 

Gruša se zde zmiňuje o tom, že český národ je Čechy značně přeceňován, 

a to zejména v politické rovině. Na český šovinismus má jednoznačnou 

odpověď, když říká, že "žádný národ není čistá jedinečnost a každý se 

musí o něco dělit." I situaci současné Evropy vidí jako politicky příliš 

ukotvenou v nacionálních zájmech, zatímco Evropa je dnes (nebo by měla 

být) již zcela někde jinde. Podle něj je energetickou základnou 

postnacionálních státu jejich "národní IQ" (Respekt č. 18, 2007, s. 14). 

2. 3 Kultura, enkulturace a akulturace 

Kultura je jednou z ústředních kategorií společenských věd a v této 

práci společně s identitou nejduležitější fenomén. 

Ve svém nejširším pojetí je kultura jevem vyjadřujícím specificky lidský 

zpusob organizace, realizace a rozvoje činnosti, objektivovaný ve 

výsledcích fyzické a duševní práce. Pojem kultury byl utvářen dvěma 

proudy myšlení: na jedné straně filozoficky a na druhé straně pak pomocí 

parciálních věd, jako například antropologie, psychologie, sociologie atd. 

Na pudě filozofie se setkáváme s tzv. axiologickým pojetím kultury, které 

má své kořeny v antice, renesanci a osvícenství a je rozpracováváno 

prakticky dodnes. Druhé pojetí, které nás bude spíše zajímat, je 

rozpracováváno pomocí ruzných společenských věd, zejména pak 

antropologií, sociologií, psychologií či etnografií. Zde se pojmu kultura 

dostalo prvního komplexního vysvětlení z pera E. B. Tylora, který ve své 

práci Primitivní kultura z roku 1871 vymezuje kulturu takto: Kultura neboli 
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civilizace je složitý celek, který zahrnuje vědění, víru, umění, právo, 

morálku, zvyky a všechny ostatní schopnosti a obyčeje, jež si člověk 

osvojil jako člen společnosti. Toto pojetí kultury nemá, na rozdíl od 

axiologického vymezení, hodnotící význam a předpokládá mnoho 

specifických kultur příslušejících ruzným společenstvím a poskytuje 

možnost srovnávacího výzkumu jednotlivých sociokulturních systému. 

Dalším pokusem o přesné postižení pojmu kultura se pokusili v 50. letech 

20. století A. L. Kroeber a C. Kluckhohn. Podle nich je kultura produkt, je 

historická, zahrnuje ideje, vzory a hodnoty, je selektivní, lze se jí učit, je 

založená na symbolech a je abstrahována z chování a produktu chování. 

Dnes je kultura považována za třídu meta biologických (superorganických, 

extrasomatických) prostředku a mechanismu specifické lidské adaptace k 

vnějšímu prostředí, Zahrnuje tak spol. vědomí lidí, jeho projevy v chování 

a materiální a duchovní produkci života společnosti. Celkově je kultura 

souborem výtvoru lidské práce (artefaktu), sociokulturních regulativu 

(norem, hodnot, pravidel, kulturních vzoru), idejí (kognitivních a 

symbolických systému) a institucí organizujících lidské chování, jež je 

předáván v čase a prostoru z generace na generaci. 

Nezbytným předpokladem existence kultury je její objektivace 

(exteriorizace) a následné osvojení jedincem a skupinou (interiorizace). 

Tato interiorizace je zajišťována pomocí sociálního učení, pomocí 

socializace a enkulturace. Přenos kultury, jež zajišťuje její zachování se 

děje skrze endokulturaci, neboli předávání kulturních prvku starší generací 

generaci mladší. 

Kulturu lze zkoumat z několika hledisek, a ty je pak možné shrnout do 

tří základních úrovní bádání: 

a) výzkum kultury v atributivním smyslu a jako univerzálně lidského 

fenoménu, systému extrasomatických prostředku a mechanismu, které 

motivují, usměrňují, koordinují, realizují a zajišťují lidskou činnost na 

úrovni druhu homo sapiens. Předmětem výzkumu je zde kultura obecně 

(generická kultura), na kterou je pOhlíženo jako na nejvýznamnější znak, 

jímž se člověk odlišuje od ostatních živých bytostí. 
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b) studium kultury v distributivním smyslu na úrovni jednotlivých kultur a 

subkultur. Předmětem výzkumu již není kultura obecně, ale konkrétní 

sociokulturní systémy, které je možné identifikovat v čase a prostoru. 

Každá kultura totiž představuje jedinečnou konfiguraci artefaktu, idejí, 

norem, modelu chování, institucí a kulturních vzoru, typickou právě jen 

pro určitou společnost nebo sociální skupinu. 

c) výzkum kultury na úrovni jednotlivce. Jde o osobnostní kulturu, analýzu 

vztahu kultury a osobnosti, jazyka a myšlení v konkrétním sociokulturním 

kontextu. Jednotlivec je studován jako tvurce a zároveň produkt své 

kultury. Pozornost je zde zvláště věnována socializaci a enkulturaci 

(Soukup, 2000, s. 85 - 90). 

Ke kultuře lze přistupovat i jinak, než jako na komplex prvku a jevu. 

Například S. Hall se na kulturu dívá jako na "žitou praxi" či jako na 

"praktické ideologie, které umožňují společnosti, skupině nebo třídě 

prožívat, definovat a interpretovat podmínky své existence a dávat jim 

smysl" (Hall, 1993). Kulturu lze také chápat jako určitou implicitní "znalost 

světa", díky níž lidé nacházejí správné zpusoby jednání ve specifických 

kontextech (Eagleton, 2001, s. 45). Raymond Williams zase ve své knize 

The long revolution navrhuje definovat kulturu jako "strukturu cítění", 

tedy jako pojem, který postihuje i to, že kultura je zároveň určitá i 

nehmatatelná. Struktura cítění je zvláštním žijícím výsledkem činnosti 

všech prvku všeobecné organizace společnosti. Spojuje odvážným 

zpusobem objektivní hledisko s afektivním a je tedy pokusem o překonání 

dvojího významu kultury jako hmotné reality a žité zkušenosti (Williams, 

1965). Zygmunt Bauman definuje člověka jako kulturní bytost a doslova 

píše, že "lidské bytosti jsou tím, co se naučily" (Bauman, 2004). Kultura je 

tedy tím, co dělá z člověka člověka. 

Pojem enkulturace, který zavedl M. J. Herskovits, označuje proces, 

jehož prostřednictvím si člověk v pruběhu svého života osvojuje kulturu 

dané společnosti. Do tohoto pojmu je možné zahrnout všechny projevy 

naučeného chování, získávání znalostí a dovedností, díky kterým člověk 
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nabývá kompetence v kultuře své společnosti. Enkulturace je procesem 

jednak vědomým, kam patří výchova a vzdělávání, jednak nevědomým, 

do kterého zahrnujeme mimovolnou percepci a nápodobu (Soukup, 2000, 

s. 115). 

Akulturace je proces sociální a kulturní změny, který vzniká v dusledku 

kontaktu ruzných kultur. Zahrnuje jevy, jež vznikají v době, kdy skupiny 

jednotlivcu pocházejících z ruzných kultur vstupUjí do stálého, 

bezprostředního kontaktu, který vede ke změnám v puvodních kulturních 

vzorech jedné nebo obou skupin. Z tohoto hlediska je akulturace spojená 

především s difuzí kulturních prvku a kulturních komplexu a migrací 

etnických systému v prostoru. Na úrovni jednotlivce pak akulturace 

vystupuje jako proces sociálního učení. Proces akulturace lze rozdělit do 

pěti základních fází. První je konfrontace kultur, která vede postupně ke 

vzájemnému poznání kladu a záporu, druhou je akceptování některých 

cizích kulturních obsahu a jejich selekce vzhledem k jejich funkčnosti a 

atraktivnosti, třetí je přijetí těchto kulturních obsahu do vlastního 

kulturního systému, čtvrtou je souběžná modifikace vlastního kulturního 

systému založená na jeho rekompozici, jež je spjatá s přijetím jedněch a 

eliminací druhých kulturních prvku a konečně pátou je akulturační reakce 

reprezentovaná na jedné straně negativními postoji, které brání čistotu 

vlastní kultury odmítáním cizích vlivu, na straně druhé pozitivními postoji, 

jež vítají kulturní změny a inovace, které s sebou akulturace přináší 

(tamtéž, s. 114 - 115). 

2. 4 Soužití dvou etnik, národu, kultur 

Každé setkání dvou etnik či kultur je akcí, která musí zákonitě vyvolat 

nějakou reakci. Jednou z nich je například akulturace, jak jsme uvedli 

výše. Ta, jak nyní ukážeme, není jedinou reakcí. 

Základních typu střetu, nebo lépe řečeno vyústění (řešení) střetu, dvou 

etnik (kultur) lze napočítat celkem pět: 
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1. Prvním typem je asimilace či amalgamace. Asimilace znamená, že 

členové jedné skupiny (zpravidla minoritní) se podřídí pravidlum druhé 

skupiny a převezmou její kulturní prvky, které postupem času interiorizují. 

Kultura jedné skupiny tedy zcela zmizí, zustane pouze kultura jedné 

skupiny. Podobným typem je pak amalgamace, která se vyznačuje tím, že 

se jedna skupina druhé nepodřídí, ale že utvoří jakýsi kulturní mix. Část 

jedincu si zachovává svou puvodní kulturní totožnost, část přijme kulturní 

prvky druhé skupiny. Není zde výrazná nadřazenost jedné skupiny 

(kultury) nad druhou. 

2. Druhým typem je pluralismus. Ten předpokládá promíšení členu obou 

skupin v rámci jedné společnosti, avšak každý si zachovává svou kulturní 

a etnickou identitu. Je to bezkonfliktní soužití dvou etnik (kultur) vedle 

sebe, která si navzájem vycházejí vstříc a kdy jedno etnikum respektuje 

druhé. Ani jedno není nadřazena druhému. 

3. Dalším typem je stratifikace. To je případ, kdy jsou skupiny ve stálém 

kontaktu, avšak panuje mezi nimi jasná hierarchie. Jedna skupina je 

nadřazena druhé. 

4. Čtvrtým typem vyústění mezietnického konfliktu je segregace. To je 

situace, kdy skupiny sice žijí v jedné společnosti, ale sociálně a kulturně 

jsou od sebe oddělené a pokud to není nutné, neudržují spolu bližší 

kontakt. Každá skupina si udržuje svou kulturní a etnickou identitu a o tu 

druhou se aktivně nezajímá. 

5. Posledním typem, a zároveň nejvyhrocenějším, je anihilace nebo 

expulze. Anihilace znamená, že jedna skupina druhou zcela zničí, fyzicky ji 

zlikviduje. Synonymem tohoto procesu muže být například vyhlazení 

národa či etnika. Expulzi pak vysvětlujeme jako vyhnání. Oba tyto 

zpusoby řešení etnického konfliktu jsou agrasivní, kdy jedna skupina 

druhé nenaslouchá a nespolupracuje s ní. Jedna skupina je druhé vždy 

nadřazena a svou nadřazenost si vymaňuje silou (politicky, legislativně, 

fyzicky). 

Dělení ruzných typu etnického střetu je více, jen například asimilaci lze 

dále dělit na kulturní (behaviorální) asimilaci, která se týká změn v 
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kultuře, na strukturální asimilaci, kdy nastává systémová změna 

společnosti, na manželskou asimilaci, identifikační asimilaci (nová skupina 

se už považuje za člena nové 

skupiny), na postojově-recepční asimilaci (vymizení předsudku), na 

behavioristicko- recepční asimilaci nebo třeba občanskou asimilaci, která 

znamená úplné splynutí nových členu, kteří se zapojí i do vyšších struktur 

dané společnosti. 

Dalším hlediskem při výzkumu střetu nebo spíše soužití dvou etnik 

muže být to, zdali se jedná o první generaci nově příchozích či už o 

druhou, třetí atd. generaci, která má ve společnosti jiné postavení než 

generace první. To mužeme demonstrovat na příkladu přistěhovalcu do 

Spojených státu amerických, kdy děti přistěhovalcu byly dvojjazyčné, 

rodný jazyk uchovávaly jen v mluvené formě bez hlubších znalostí 

gramatiky. Druhá generace zde narozených už hovořila pouze anglicky a 

"starý" či "puvodní" jazyk užívala například jen o svátcích. Třetí generace 

už se dokonce za svuj puvod styděla a hovořila jen anglicky bez jakékoli 

vule učit se puvodnímu jazyku. V současnosti však dochází k určitému 

obratu. Lidé se aktivně "rozpomínají" na své kořeny a navracejí se k 

jazyku a kultuře svých předku (Šatava, 1989). 

Z hlediska uplatňování sociální rovnosti či nerovnosti jednotlivých 

skupiny vuči sobě mužeme dále dělit soužití etnik na čtyři základní typy, a 

sice na: 

a) integraci na principu rovnosti (v Brazílii, USA) 

b) integraci na principu nerovnosti (dříve v Rusku, kdy Rusové byli 

jednoznačně zvýhodňováni) 

c) pluralismus na principu rovnosti 

d) pluralismus na principu nerovnosti (dříve uplatňování apartheidu v JAR, 

dnes v Malajsii, na Fidži atd.). 
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2. 5 Menšina 

Menšinou neboli etnickou minoritou rozumíme "skupinu početně slabší 

než zbytek obyvatelstva státu, nacházející se v nedominantním postavení, 

jejíž příslušníci - coby občané daného státního útvaru - mají etnické, 

náboženské nebo jazykové rysy, kterými se odlišují od zbytku 

obyvatelstva, a vykazující, byť pouze implicitně, smysl pro sounáležitost 

zaměřený na uchování své kultury, tradic, náboženství nebo jazyka 

(Capotorti, 1980, s. 118). 

V demokratických zemích se navíc pojem "menšina" nepojí pouze s 

etnickou, ale také s náboženskou, rasovou, společenskou a další 

problematikou. Jako menšiny jsou dnes označovány nejruznější skupiny a 

subkultury populace, které se svými postoji či zpusobem života odlišují od 

běžných norem společnosti - kupř. homosexuálové či tělesně a duševně 

handicapovaní aj. (Šatava, 2001, s. 34). 

Sociolog Anthony Giddens definuje menšinu jako skupinu lidí, jejíž 

příslušníci jsou v nevýhodě oproti členum většinové populace a mají určitý 

pocit skupinové solidarity či sounáležitosti. Tato vzájemnost a společné 

zájmy se podle něj umocňují zvláště tehdy, když se členové menšiny 

stávají terčem předsudku a diskriminace. Dále píše, že příslušníci menšiny 

sami často považují za "vyčleněné" z většinové společnosti. Obvykle bývají 

do určité míry fyzicky a sociálně izolováni od společnosti jako celku, 

soustředěni v určitých čtvrtích, městech nebo oblastech dané země. Jen 

zřídka dochází ke sňatkum s příslušníky většiny nebo jiných menšin. 

Příslušníci menšiny často aktivně prosazují endogamii, aby si udrželi 

kulturní svébytnost (Giddens, 1997). 

Etnické menšiny mužeme rozdělit do čtyř hlavních typu: 

1. "Malá etnika", nedisponující vlastním národním státem (např. Lužičtí 

Srbové, Velšané, Baskové, Rétorománi ... ). 

2. Části "státních národu", žijící mimo mateřskou zemi v jiných státních 

útvarech (jako Němci v Dánsku, Maďaři v Rumunsku ... ) 
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3. Etnická společenství, u kterých chybí některé typické znaky "klasicky 

vyvinutých" národu (např. Romové, Židé mimo Izrael). 

4. Specifické případy, stojící mezi etnickou a etnografickou skupinou 

(např. Kašubové v Polsku) - někdy i zvláštní sociální nebo náboženské 

skupiny (např. Pomaci v Bulharsku, "Travellers" ve Velké Británii aj.) 

(tamtéž, s. 32). 

Každá menšina se potýká se specifickými problémy, jež se týkají 

sebeidentifikačních znaku, symbolu a atributu. Šatava k tomu k tomuto 

tématu dodává, že život po boku většinového etnika ve společném státním 

útvaru s sebou také často - a to i při absenci mezietnických konfliktu -

přináší řadu obtíží v praktickém každodenním životě i v širším rámci -

např. v souvislosti s nedostatečnou znalostí státního jazyka, anebo se 

specifickou formou analfabetismu - neschopností číst a psát v rodné řeči. 

PříslušnÍCi minoritních etnik tak mnohdy musejí řešit problémy, které jsou 

v životě členu "velkých" národu neznámé. Přitom se často jedná o až 

traumatizující otázky osobní identity, roli národnosti při volbě životního 

partnera, otázku výchovy dětí a jejich docházky do (menšinových) škol, 

časový handicap v souvislosti s "národními aktivitami", v některých 

případech dokonce mučivé vnitřní problémy spjaté s otázkou perspektiva 

samotného přetrvání dané populace. Obecně lze konstatovat, že uvedené 

skutečnosti jsou v povědomí příslušníku většiny nedostatečně známy, 

anebo jsou přehlíženy a podceňovány (například v centrálních sdělovacích 

prostředcích je zmíněné problematice téměř vesměs věnována mizivá 

pozornost). Velké jsou i rezervy na poli vzájemné informovanosti 

minoritních etnik o sobě samých. 

Přitom je nesporným faktem, že (samozřejmě vedle provázanosti s řadou 

dalších sebeidentifikačních rovin) nejsou zmíněné problémy pro stamiliony 

příslušníku etnických a jazykových menšin čímsi abstraktním a cizím. I 

když by až na výjimky bylo omylem vnímat jejich život jako každodenní 

neutuchající "boj na etnické frontě", jsou pro ně problematika etnické 

identity, sebevědomí a hrdosti či překonávání výše zmíněného handicapu 

mnohdy citlivými a aktuálními fenomény. 
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Na uvedené skutečnosti (kupř. etnickou sebeidentifikací ovlivněnou volbu 

partnera a přátel, styl výchovy dětí i vlastního symbolického chování -

včetně zpusobu mluvy, oblékání a účesu či výběru četby ... ) je 

samozřejmě možno pohlížet i kriticky jako na cosi limitujícího a zbytečně 

zatěžujícího: 

"Etnická minulost je vždy subjektivní rekonstrukcí .... IPo nabytí! etnické 

loajality trpí dotyčný každým útokem na symboly, atributy či hodnoty 

(kulturní prvky) definující jeho etnicitu jako útokem na něj samotného. 

Právo na vlastní kulturu a právo na uchování vlastní etnické identity je 

obvykle prezentováno coby nezcizitelné a náležející do sféry lidských práv" 

(tamtéž, s. 40). Tím se už dostáváme k problematice zachování kulturních 

znaku (menšinové) společnosti. 

2. 6 Otázka zachování kulturních prvku u minoritních skupin 

obyvatelstva 

Při uchovávání kulturních prvku je možno vysledovat několik 

nejduležitějších faktoru, které toto zachování podpoří nebo naopak 

zpusobí změnu. Obecně lze říci, že v "cizím" prostředí se nejlépe vyvíjejí 

ty jevy, které mají v nových podmínkách své ekonomicko - společenské 

opodstatnění a perspektivu dalšího vývoje. Ostatní ustrnou na tom stupni 

vývoje, který byl v zemi před vydělením menšiny. Dalším vývojem v 

jinoetnickém prostředí některé z těchto jevu mizí, jiné se tradováním z 

generace na generaci konzervují. Rozdíly v uchovávání kulturních znaku a 

specifik mohou být velmi značné - od rychlé asimilace během jediné 

generace přes pomalý, plynulý akulturační a pOSléze asimilační proces, až 

k uchovávání většiny svébytných etnických znaku v jinoetnickém prostředí 

(často i po velmi dlouhou dobu). Minoritní skupina rovněž většinou 

alespoň zčásti a často i velmi pOdstatně ovlivňuje v procesu akulturace 

příslušníky většinového etnika. 2 

2 V některých případech lze dokonce hovořit o tzv. transkulturaci, tj. případ, kdy dvě kultury vytvoří prakticky 
"novou kulturu", jak to naznačil Femando Ortiz (Ortiz, 1987) 
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2. 6. 1 Faktory ovlivňující uchování kulturních prvku u menšin 

Uchování kulturních specifik závisí na celé řadě příčin a faktoru. Jako 

h lavn í lze uvést tyto: 

a) geografické podmínky nového prostředí (shoda či rozdílnost s 

prostředím puvodním); 

b) demografické hledisko: početní velikost menšiny, zda příslušníci 

menšiny tvoří kompaktní osídlení či jsou individuálně usídleni po širším 

okolí; 

c) forma osídlení: vesnice - město 

d) povolání a zaměstnání kolonistu: zemědělci, řemeslníci, dělníci, 

živnostníci, úředníci, svobodná povolání apod. duležitým činitelem bylo, 

zda došlo u vystěhovalcu ke změně puvodního povolání a tím i naučených 

a tradovaných praktik nebo zda vykonávali totéž povolání jako ve staré 

vlasti; 

e) příčiny, které vedly k vytvoření menšiny: náboženské, hospodářské, 

politické, územní změny apod.; 

f) rozdíl ve vývojovém stupni hospodářské, sociální a kulturní struktury 

dvou etnik, která se dostala do styku (jinoetnické prostředí a etnická 

menšina); 

g) shoda či rozdílnost v náboženském vyznání příslušníku menšiny a 

domácího obyvatelstva; 

h) národní povědomí příslušníku menšiny a stupeň jejich etnického 

(národního) uvědomění; 

i) existující společenský řád jinoetnického prostředí a jeho vztah k 

etnickým menšinám (Heroldová, 1971, s. 3 - 4). 

V následujících kapitolách nás bude zajímat především české 

vystěhovalectví a zachování českých prvku v jinonárodním prostředí. 

Nejvýraznější pak je vystěhovalectví 19. století, do kterého spadají i 

osudy české menšiny na jižní Ukrajině. Té se ale budeme věnovat později. 

27 



Nyní si přibližme faktory zachování etnických a kulturních specifik, jež 

jsme vyjmenovali výše. Šatava píše, že jako neobyčejně duležitý se jeví 

faktor vývojového stupně, který se týká hospodářského, společenského a 

kulturního rámce dané menšinové populace. Tam, kde materiální a 

duchovní úroveň přistěhovalcu přesahovala běžnou místní normu (např. 

Volyň), byly podmínky pro udržení, respektive další rozvíjení specifických 

etnických rysu většinou mnohem příznivější, než například u 

vystěhovaleckých skupin ve vyspělých zemích (Šatava, 1992, s. 64). 

Duležitou poznámkou je, že imigranti nejsou po sociální stránce 

obrazem celé mateřské společnosti, neboť nezahrnují všechny její třídy a 

sociální skupiny. Proto ani kultura imigrantu není obrazem celé národní 

kultury. Sociologové rovněž upozorňují na fakt, že emigranti jsou vlastně 

jedinci, kteří již nejsou pod kontrolou tradice, ale kteří ještě nejsou s to 

utvářet si život bez ohledu na tuto tradici. 

Další duležitou úlohu sehrála početní velikost přistěhovalecké skupiny, 

stejně tak jako její rozptýlené nebo kompaktní usídlení. Nespočetné a 

rozptýlené skupiny podléhaly, až na některé výjimky (Banát), záhy 

asimilaci. Ale ani zde nelze mechanicky klást rovnítko mezi početní 

velikostí menšiny a její schopností udržet si v jinonárodním prostředí 

svébytné etnické rysy. Zde je třeba brát v úvahu i další činitele, mimo jiné 

právě hospodářskou a kulturní vyspělost populace, dále formu osídlení a 

zaměstnání emigrantu, vlivy nového společenského systému aj. (tamtéž, 

s. 64; Heroldová, 1964, s. 367). 

Zcela zásadní ráz měl na život vystěhovalcu vliv zaměstnání. Dá se říci, 

že zemědělské populace bývají konzervativnější při udržování tradičních 

forem materiální a duchovní kultury. Jsou více izolované, nacházejí se 

větší vzdálenosti od obchodních a prumyslových center, méně migrují a 

jsou vázány k pudě (Heroldová, 1964, s. 369). Tradiční lidová kultura se 

ovšem jako model muže uchovávat opět jen v adekvátním prostředí. 

Například u usídlení v prumyslových centrech lidová kultura rychle mizí. 

Tradiční kultura menšinové populace má také příznivější podmínky k 
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uchování se tam, kde i u většinového jinonárodního prostředí mužeme 

nalézt živé projevy tradiční kultury. 

Ve většině případu se menšiny snaží asimilačnímu tlaku čelit a zakládají 

proto krajanské spolky, národní školy, vydávají český tisk atd. Velmi 

duležitým prvkem, podle kterého mužeme stanovit úroveň národního 

vědomí menšiny, je její endogamnost. Pusobí jako určitý závazný faktor 

seskupování se lidí na základě etnické identity (tamtéž, s. 65). 

2. 6. 2 Zachování národního vědomí 

Národní vědomí je možné charakterizovat jako uvědomění si vlastní 

skupinové hodnoty členy etnického společenství. V případě českého 

národa se s národním vědomím v soudobém chápání mužeme setkat 

teprve v 19. století. Proto se u zbytku českého osídlení v Kladsku anebo u 

"Moravcu" na Ratibořsku a Hlučicku, tedy skupin oddělených od jádra 

českého etnického společenství ještě před národním obrozením a 

konstituováním se moderního českého národa, nemužeme setkat s 

českým národním vědomím v soudobém "moderním" slova smyslu. U 

národního vědomí nalézáme obrovské rozdíly mezi jednotlivými etnickými 

společenstvími - od ztráty tohoto povědomí u některých jedincu nebo 

skupin již v první generaci až po jeho přetrvávání po řadu staletí. Je nutné 

si také uvědomit, že toto vědomí se vždy nemusí plně krýt s udržením si 

národního jazyka či kultury a naopak. 

Podle stavu zachování si národního vědomí je možné rozdělit české 

menšiny v zahraničí do čtyř hlavních typu: 

1) Například česká menšina na Volyni si i po osmdesáti letech 

samostatného vývoje odděleného od jádra národa stále udržela pocit 

silného národního povědomí. Svou starou vlast stále považovala za 

jedinou pravou vlast. Volyň tak byla chápána i generacemi, které se zde 

již narodily, spíše jen jako určitý žitý prostor - domov, nikoliv "vlast" v 

emočním smyslu slova. 
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2) Dalším typem jsou například skupiny v českých osadách v 

Chorvatsku či Banátu, ač se zde například zejména český jazyk uchoval v 

relativně neporušené formě a ač se zde udržela i řada prvku české 

materiální a duchovní kultury, došlo k určitému oslabení národního vědomí 

a vazby na starou vlast. Zdejší Češi se v mnoha případech cítí být spíše 

Chorvaty nebo občany rumunského státu, hovořícími česky a majícími 

určité specifické zvyklosti. 

3) Třetím typem jsou takové skupiny, které i po ztrátě některých 

výrazných etnických znaku přetrvává i nadále určité specifické národní 

povědomí a skupina se dosud plně neztotožňuje s majoritním etnikem 

země, za jejíž plnohodnotné občany se na druhé straně považuje (např. 

skupiny v Kanadě, USA, ve Vídni atd.). 

4) Posledním typem je taková menšina, u níž již zcela vymizel pocit 

sounáležitosti s českým národem, ačkoliv její jazyk či některé prvky 

materiální a duchovní kultury jsou prakticky totožné s adekvátními jevy u 

příslušníku jádra etnosu (např. Češi v Kladsku, na Ratibořsku a Hlučicku) 

(tamtéž, s. 67). 

Velmi duležitým prvkem etnického a kulturního vědomí je také míra 

zájmu o historii staré vlasti a její další vývoj po odchodu emigrantu. Míra 

této vazby se mj. promítá i do intenzity styku se starou vlastí (ovlivněnou 

ovšem politickou či ekonomickou situací nebo vzdáleností vystěhovalecké 

skupiny od staré vlasti). 

Spolu se ztrátou či výrazným posunem etnického a kulturního 

povědomí dochází většinou k úplnému nebo téměř úplnému zániku 

psychické vazby na mateřskou zem a přerušení kontaktu s ní. Skupina se 

nadále vyvíjí v izolaci a její historický a kulturní vývoj se ubírá zcela 

samostatným směrem. Za příznivých podmínek však tato ztráta přímého 

kontaktu nemusí mít za následek výraznou změnu v samotné existenci 

skupiny. Určitá specifika v oblasti materiální a duchovní kultury mohou 

přežívat i nadále, eventuálně se i rozvíjet. Někdy se po čase objevují i 

snahy po znovuoživení kontaktu. Vule k tomuto kontaktu se někdy projeví 

i tam, kde již po dlouhou dobu (i několik generací) došlo k úplnému 
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přerušení tradičních vazeb a pout s mateřským národem a často i k 

posunum ve vědomí vlastní etnické identity a v etnické kultuře. Za 

určitých podmínek muže dojít k návratu zájmu o jazyk, kulturu a historii 

předku, a to i u menšin usazených v určité oblasti již odedávna (tamtéž, 

s. 70 - 71). 

S tímto tématem souvisí také vědomí centra daného etnika. Jde 

doslova o geografické centrum, a to bud' imaginární nebo zcela reálné. 

Toto centrum slouží k ceremoniálnímu ospravedlňování a reprodukci 

kulturního řádu a hodnot a tvoří nezbytnou součást geografických 

představ společnosti. Při vytváření společné identity hraje klíčovou úlohu 

(Budil, 2002, s. 7). Menšina se v tomto případě nachází zpravidla vně 

uctívaného prostoru, na území, které toto centrum postrádá. Tento stav 

nazýváme alocentrismem (tamtéž, s. 7). 

2. 7 Identita 

Tato práce je věnována především kulturní identitě a procesum, které ji 

doprovázejí. Co je to etnikum, etnicita, kultura i akulturace jsme vysvětlili 

již výše, nyní tedy přistoupíme k otázce samotné identity. Nejdříve 

zjistíme, jakým zpusobem identitu označují všeobecné encyklopedie a 

poté se zaměříme na její bližší prozkoumání a východiska jejího studia. 

Všeobecná encyklopedie Universum vysvětluje identitu takto: 

"Identita znamená dvojí: a) totožnost jedince v pruběhu jeho vývoje 

("jsem stále týž, i když se měním"); vědomí totožnosti tvoří složku vědomí 

já; b) identitu ve smyslu být identický či autentický, tj. být sám sebou ve 

svých vnějších projevech (chování); být neautentický nebo neidentický 

(totožný) pak znamená přetvářku (zastírání nebo předstírání něčeho). V 

kognitivní psychologii je identita také chápána jako určité pojetí sebe 

sama, analogické konstruktum, které si člověk vytváří o objektech 

okolního světa a o světě jako celku (Universum. Všeobecná encyklopedie, 

díl 4, 2000). 
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V jiné encyklopedii mužeme najít tuto definici: "Identita je stav určité 

sociální instituce, jejíž členové se s jejím programem, postoji ap. 

identifikovali (dokáží je rozpoznat, vyjádřit, obhájit), jsou přesvědčeni o 

smysluplnosti existence této instituce i smysluplnosti své sounáležitosti s 

touto institucí. Hledání identity patří k základním motivum politického 

jednání (Všeobecná encyklopedie, díl 2, 1997). 

Již z těch to dvou definic je patrné, že identita je velmi komplexní jev, 

který muže být zkoumán z mnoha pohledu, přičemž pokaždé bychom 

vytvořili jinou definici tohoto pojmu. Například psychologie osobnosti se 

zaměří na identitu jako na vědomí trvalé totožnosti vlastní osobnosti, 

který je jedním ze znaku psychické normality. Je spojena s hledáním 

seberealizace a autentičnosti jednání a bytí. Sociální psychologie a 

sociologie zase mohou chápat identitu jako problém společenské 

konformity nebo jako reflexi jedince v ruzných životních etapách o jeho 

místě mezi ostatními a os souvislosti nebo diskontinuitě jeho hodnot 

(Velký sociologický slovník, 1996, s. 414 - 415). 

V tradiční společnosti tvořila značnou část identity jedince tradice, a to 

díky jeho vazbě na rodinu, kmen, obec nebo i Boha. Tradice se stávala 

jakýmsi ochranným štítem, který byl potřeba zejména pro překonávání 

obtížných období a chránil to, co společenství považovalo za podstatný 

vnější rys své existence. V moderní společnosti se síla tradičních vzoru 

uvolňuje a člověk má možnost se identifikovat s větším počtem skupin a 

jejich kultur. Identifikaci přitom chápeme jako "ztotožnění, souhlas, 

ztotožňování s určitým jevem (politickým programem, národem, církví). 

Instituce, s níž se její členové identifikovali, je obdařena identitou. Mění-Ii 

člověk výrazně svuj postoj, lze to charakterizovat jako proces hledání 

nové identity (Všeobecná encyklopedie, díl 2, 1997). 

V současnosti se setkáváme s názory, že člověk v postmoderním světě 

zažívá pocit vykořeněnosti, stále (a bezvýsledně) hledá svou identitu, 

bezhlavě "cestuje za sebou", utápí se v možnostech bez východiska (místa 

zakotvenosti), což lze zahrnout pod pojem non-identita. Identita je zde 

přítomna ve své nepřítomnosti (Paleček, 2002, s. 45). 
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o identitě mužeme hovořit ve dvojím smyslu, a to jako o identitě věci 

nebo jako o identitě člověka. Identita věci existuje za podmínky, že věc je 

identická sama se sebou, tedy je tím, čím je (tamtéž, s. 45). Identita 

člověka má pak dvě podoby. Jednak podobu osobní identity jedince, 

jednak podobu kolektivní identity (Ricouer, 2000, s. 11). Ricouer se ve 

svých úvahách o identitě opírá částečně o filozofa Johna Locka, který v 

Eseji o lidském rozumu navrhuje ztotožnit všechny následující termíny: 

identita, vědomí, paměť a sebe (self). Locke identitou rozumí primát 

stejného nad tím, co nazývá rozličností a my alteritou, jinakostí: vychází z 

principu, podle něhož věc je se sebou stejná a ne jinaká. Tato identita se 

sebou, kterou lze sledovat od atomu až třeba k dubu, který zustává týž od 

semene ke vzrostlému stromu, vrcholí tam, kde self se v reflexi poznává 

jako stále stejné i na ruzných místech a napříč časem. Kontinuitu 

existence a permanenci sebe sama zajišťuje paměť. Přísně vzato, tento 

sled rovnic neponechává volné místo pro něco takového, jako je kolektivní 

paměť, a souvztažně s tím ani pro myšlenku skupinové, kolektivní, 

pospolitostní a národní identity. Nanejvýš snad umožňuje vyvodit jakési 

klamné analogie (tamtéž, s. 11). Kolektivní paměť je pro Ricouera 

ztotožněna s kulturními prvky jako například s eposy, zvyky, svátky, 

rituály a podobně. Značnou roli zde pak sehrává jazyk, protože to, co je v 

paměti, se nakonec ve své deklarativní fázi objevuje pomocí jazyka. 

Vzpomínka se vyslovuje v mateřském jazyce, tedy v jazyce společném. 

Navíc, i v těchto vzpomínkách jsme spojeni s ostatními, například s 

rodinou, školou obcí (tamtéž, s. 13). Každá skupina, etnikum či národ, si s 

sebou nese svou historii, se kterou se identifikuje a od níž také svou 

identitu částečně čerpá. Tato historie je uchovávána v naší paměti, tedy 

přesněji řečeno v kolektivní paměti a to se všemi "vzpomínkami na zlé i 

dobré". Toto muže být dle Ricouera pro člověka a společnost značně 

nebezpečné je duvodem "křehkosti" naší identity. Píše: "kolektivní identita 

nastoluje problém sebeospravedlnění, ba i sebeočištění a své vlastní 

pacifikace, svého uzdravení ještě naléhavěji a znepokojivěji než identita 

osobní. Naše kolektivní paměti, ještě ve větší míře než naše paměti 
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osobní, jsou paměti zraněné, nemocné" (tamtéž, s. 15). A dále 

(freudovsky) dodává: "subjekt, místo aby svá fantasmata zpracovával a 

přepracovával, opakuje je. A nejen to, on je dokonce nechává uskutečnit v 

gestech, která ohrožují jej samého i jeho okolí. Analogie pro rovinu 

kolektivní paměti je tu zřejmá: paměť národu je paměť zraněná. Národy 

jsou stále sužovány vzpomínkou na slávu a pokoření kdesi ve vzdálené 

minulosti." Problém je, že u kolektivní paměti nemáme, tak jako u 

individuální, žádnou terapii (tamtéž, s. 21). Navíc, jak píše, jsou 

vzpomínky na zranění delší a vytrvalejší v rovině kolektivní než 

individuální. Nenávist muže přetrvávat i tísiciletí a bude stále neutěšitelná 

(tamtéž, s. 23). 

Druhým duvodem "křehkosti" identity vidí Ricoeur v konfrontaci s 

druhým, který je pociťován jako hrozba. "Druhý, protože je jiný, je 

vnímán jako nebezpečí pro vlastní identitu, ať už moji či naši". A dále píše: 

"A právě pokoření, skutečná či domnělá zranění sebeúcty, zpusobená 

špatně tolerovanou jinakostí, strhují vztah mezi stejným a jiným od přijetí 

k odmítnutí, k vyloučení". Role jazyka je v tomto případě také vylučující, a 

to na bázi narace, neboli vyprávění příběhu či mýtu. Každý jazyk vypráví 

určitý příběh, který je vzpomínkou, a tento příběh, jež je vyprávěn řečí v 

čase, je příběhem "mým" či "naším" a ne "tvým" či "vaším". Tento fakt 

muže být často také podpořen a vyhrocen závistí (neboli pocitem smutku, 

pOdráždění a nenávisti vuči tomu, kdo má něco, co nemáme my). 

Výsledkem pak muže být řešení, že se všichni navzájem zaměří proti 

jednomu. Duležitou roli sehrává ideologie a manipulace se společností 

pomocí této ideologie. Mechanismus ideologie bývá pečlivě skryt a 

nepřiznatelný, maskuje se tím, že se promění v obviňování ideologického 

soupeře. V ideologii je tím špatným a zkaženým vždycky ten druhý 

(tamtéž, s. 35). 

Na druhou stranu je ale třeba přiznat, že ideologie muže mít i pozitivní 

úlohu jako strážkyně identity, například v rovině vlastnictví, rodiny, 

autority, státu nebo náboženství). V naracích (vyprávěných příbězích) je 

ideologie skryta tak, že se ve vyprávění selektuje, tedy že se nevypráví 
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všechno, ale jen to, co se hodí. Tyto příběhy jsou obsaženy ve společné 

historii, která je předávána učením a učí se právě to, co je považováno za 

základní a zakládající události společné identity (tamtéž, s. 37). 

Třetí příčinu "křehkosti" identity vidí Ricouer v existenci dědictví 

zakládajícího, fundačního násilí, protože každý vznik společenství je spjat 

s válkou, násilím. Společnost si tento akt ospravedlňuje tím, že "nakonec 

vznikl právní stát" nebo že "je to už dávno" (tamtéž, s. 43). 

2. 7. 1 Geneze identity 

Pokud ještě zustaneme u tématu kolektivní identity, musíme zmínit, 

že tato identita je výrazem přirozené lidské potřeby příslušet k vyššímu 

celku. Ruzné typy identit vycházejí z příslušnosti k určitému území, 

případně politickému celku (stát, vlast, region, obec), k určité etnické 

skupině, k určité ideologii (politické, náboženské), ke kultuře, k sociálnímu 

nebo ekonomickému celku, k právnímu rámci, k určité skupině sociální, 

profesní. Tyto ruzné typy jsou historicky proměnné, mohou existovat 

samostatně, paralelně vedle sebe, v určitém hierarchickém pořadí, nebo 

se vzájemně vylučovat. Lidé nepatří nikdy jen k jedné skupině či 

podskupině obyvatelstva, ale jsou začleněni vždy do několika komunit 

najednou, a s tím pak zákonitě souvisí i jejich multiidentičnost. U jedince 

tak dochází ke konstruování většího množství kolektivních identit 

současně (např. současně se člověk muže identifikovat se svou obcí, 

profesí, politickou stranou, státem atd.). Předpokládá se existence 

mnohonásobných, vícevrstvých identit, které se skládají z řady 

jednotlivých rozdílných identit. Ty mohou koexistovat, doplňovat jedna 

druhou, ale také být v konfliktu (Šindlářová, 2002, s. 264). 

Kolektivní identita je utvářena skrze proces identifikace. Ten muže být 

bud' racionální nebo emocionální - jedinec se cítí být přitahován k rysum 

komunitním nebo je sám sobě připisuje. Proces identifikace se řídí dvěma 

vzory: inkluzí a exkluzí, tedy vytvořením ohraničení mezi "týž" a "jiný". 

Tento koncept "jinakosti" známe například z typologie "vnitřních" a 
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"vnějších" skupiny, ale také z fenoménu etnocentrismu a xenofóbie i z 

ruzných politických konfliktu. Na druhé straně má pro jedince 

fundamentální orientační povahu potřeba odlišit "své lidi" od ostatních 

(tamtéž, s. 264). 

Berger a Luckmann pojmu "kolektivní identita" nepoužívají. Identita se 

podle nich utváří během sociálních procesu a jakmile je vytvořena, je 

udržována, obměňována a přebudovávána sociálními vztahy. Sociální 

procesy, jež se podílejí na formování i udržování identity, jsou dány 

sociální strukturou. Identity vytvořené vzájemným pusobením organismu, 

individuálního vědomí a sociální struktury zpětně danou sociální strukturu 

ovlivňují, udržují, obměňují, a dokonce ji i přebudovávají. Společnosti mají 

své dějiny, v jejichž pruběhu vznikají určité identity. Tyto dějiny jsou však 

vytvářeny lidmi s určitou identitou. Určité historické sociální struktury 

dávají vzniknout typum identit, které jsou v každém jednotlivém případě 

dobře rozpoznatelné. V této souvislosti je předmětem našeho zájmu 

skutečnost, že typy identit jsou "pozorovatelné" a "ověřitelné" 

preteoretickou, a tedy předvědeckou zkušeností. Identita je jev, který je 

výslednicí dialektiky vztahu jedince a společnosti. Typy identit jsou však 

výhradně sociálními produkty a představují relativně stabilní prvky 

objektivní sociální reality. Identita navíc zustává nesrozumitelná, pokud 

není umístěna v určitém světě. Jakékoliv teoretické úvahy o identitě - a o 

zvláštních typech identity - proto musejí být vedeny v rámci teoretických 

výkladu, do nichž jsou identita či typy identit zasazeny (Berger, 

Luckmann, 1999, s. 170 - 172). 

Identita se tvoří díky vlivu ve společnosti frekventovaných typu identity 

na individuální subjektivní realitu obyčejných, běžně uvažujících lidí. Míra 

identifikace je pak proměnlivá, a to v závislosti na podmínkách 

internalizace. Například muže být ovlivněna tím, zda k identifikaci dochází 

během primární, či sekundární socializace" (tamtéž, s. 176). 

Utváření vlastní identity muže vycházet ze dvou zdroju: 

a) z vlastní sebereflexe - z odstupu vuči sobě samotnému; 
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b) z prožívání a reflexe vztahu, spojujících ho se světem. Na této cestě 

hledání a vytváření sebe sama nachází a vytváří některé pevné body, se 

kterými se ztotožňuje a identifikuje. Identita člověka není ničím přirozeně 

daným, je procesem a vždy konkrétním výsledkem interakce mezi 

jednotlivcem a prostředím. Je to sociální fenomén, který se proměňuje a 

"brousí" v pruběhu celého lidského života. Zároveň je relativně konstantní 

jednotou - integritou. O relativitě této jednoty píše Ricoeur jako o 

paradoxu lidské identity: "používáme stejné jméno pro označení člověka 

od jeho narození do smrti, protože předpokládáme existenci konstantního 

osobnostního základu, ale reálná lidská zkušenost existenci podobného 

základu neguje" (Petrucijová, 2005, s. 24). 

Identita je jedním z těch problematických pojmu, ... , který není možné 

ani jednoduše neproblematicky používat ani se jej nemužeme prostě zříci. 

V kontextu toho, že se nejedná o něco pro jednou daného, ale o proces, 

který je v neustálém pohybu, potýká se problém identity s podobnými 

nesnázemi jako modely' změny a modely funkce v rámci sociologie, neboli 

modely dynamické, kladoucí duraz na společenský pohyb a modely 

statické, zdurazňující především společenské struktury a jejich fungování. 

Ačkoli v praxi tyto modely fungují nepochybně oba společně, po teoretické 

stránce je složité je sjednotit. S identitou je to podobné. Sama o sobě 

podléhá fenoménu času a zároveň by měla být nositelkou něčeho stálého, 

něčeho, co sociální změny samo determinuje (Hulová, 2003, s. 43). 

Velkou nesnází při utváření identity v současném světě je pak to, že toho, 

co je a nemění se, je méně než toho, co se stále proměňuje (Paleček, 

2002, s. 6). 

Člověk je otevřenou bytostí, v které je možná temporalita, 

předpokládání budoucího, kterým člověk dosud není, ale k čemu míří, aby 

nebyl takový, jakým dosud je. Kromě toho je ale v nás i něco, co 

přetrvává. Je to vědomí naší pUvodnosti. Sebereflexe je potom procesem, 

který by měl uchovávat rozumění sobě samému jako totožné bytosti. To 

je zdroj smyslu, který třeba stále hájit a znovu ustavovat (tamtéž, s. 6). 
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Descombes se k hledání identity vyjadřuje následujícím zpusobem: 

"Člověk jednající v dějinách jest, pokud jedná, a jedná, pokud nepřestává 

být odlišným" (Descombes, 1995, s. 45). Identitu mužeme také chápat 

jako schopnost udržovat kontinuitu napříč časem, prostorem a sociálními 

vztahy. Identita není věcí nalézání, ale spíše věcí stávání se, plynutí. 

Identita, jak jsme se již zmínili, není samozřejmostí. Celistvost osobnosti, 

která je základem individuality, muže nevzniknout. "Zdravá" osobnost ví, 

kdo je, a nemá pochybnosti o své vnitřní identitě (Petrucijová, 2005, s. 

27). 

V modelu osobnosti u G. H. Meada se setkáváme s pojetím identity 

coby Self. V knize Mind, Self and Society se zmiňuje o celistvé osobnosti 

jako o Self, jež se skládá z vlastností, které vznikají v pruběhu sociálních 

interakcí. Duležitou součástí struktury Já je obraz sebe sama, který 

zahrnuje tzv. reálné ego (představa jedince o tom jaký je) a ideální ego 

(představa o tom jaký by měl být). Individuum vnímá, vidí sám sebe 

takovým, jakým ho podle jeho představ vidí jeho okolí, a v souladu s 

touto představou se také chová. V souvislosti s tím G. H. Mead a Ch. H. 

Cooley mluví o zrcadlové identitě (the looking glass Self; pojem 

pocházející od J. Lacana). "Já-identita" a Jiný jsou neoddělitelně spojené. 

Mead rozlišuje Self, Me a I, pro tato anglická slova nemáme v češtině 

diferencující výrazy: "Já-I" akcentuje prožívání akce, "Já-Me" vytváří 

převzaté role a Já-Self" je jakousi syntézou obojího. Jedinec se muže 

nejen identifikovat s internacionalizovanými rolemi, ale také se vuči nim 

distancovat. 

V psychologickém modelu vývoje osobnosti Jeana Piageta se 

setkáváme se třemi fázemi centrace osobnosti vázanými na objektivaci 

jedince a s tím souvisejícím vytvářením identity. Identita se tedy v tomto 

případě formuje na základě odlišování se od okolí. Fáze vývoje jsou: 

1. acentrace - nedochází ještě k diferenciaci subjekt - objektové 

polarity; 
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2. egocentrace - fáze identifikace, která odpovídá infantilní mentalitě s 

potřebou být středem světa a bránit své výsadní postavení; 

3. decentrace - vzniká nutnost přebírat v životě ruzné role hledat 

odlišení (se); po pruběhu této fáze nastává stav autonomie a autenticity, 

ve kterém je už vyvinuta schopnost vidění sebe sama a porozumění 

druhým (tamtéž, s. 26; Borecký, 2003; Pechar, 1995, s. 59 - 60). 

Již několikrát jsme narazili na pojem identifikace, který jsme si označili 

jako proces, během kterého se utváří identita. Ovšem jak identifikace tak 

identita jsou, jak z výše řečeného vyplývá, procesuálního charakteru. Dějí 

se, probíhají v čase, plynou. Martin Paleček si ve své analýze identity 

všímá právě také rozdílu mezi identitou a identifikací. Píše, že lidé, 

zatímco se ve výpovědích identifikují s idejemi a názory, sami pouhými 

idejemi ani názory nejsou, tedy, že s nimi nejsou identičtí. Identita je 

podle něj identifikaci nadřazená, je vyšší kvalitou, která ideje váže a uvádí 

v život. Je identifikací plus "ještě něco" (Paleček, 2002, s. 14). 

2. 7. 2 Kulturní identita a její principy 

Identifikace je řízena dvěma principy, sebereflexí a reflexí vztahu (okolí), 

přičemž tento druhý princip, který mužeme nazvat princip ohraničenosti, 

je ten, který má vztah na kulturu. Člověk je totiž individuum, které 

přirozeně tíhne k vstupu do struktur, které je zároveň schopno i tvořit a 

přetvářet. Vytváří si vazbu na prostor "my", tedy na kulturu, a tak je 

kultura ("my") "obrovským organismem organismu". Pro rozlišení identity 

a identifikace je duležitá hranice sémiotické monády (a to jak hranice 

kultury, tak hranice lidské osoby) jako místo překladu. Uskutečňuje se zde 

"metaforický překlad", oběma směry se transformují texty a také se 

vytvářejí nové. Identita je tak procesem překladu "textu" kultury a jejich 

zvnitřnění, jejich nového přeznačování a zvýznamňování. Vytváření textu 

muže ale také probíhat i na základě prvního principu identifikace, tedy u 

sebereflexe. Individuum má schopnost vytvářet texty vyprávěním o sobě 

(tamtéž, s. 7 - 9). Obojí, přeznačování i narace, jsou člověku vlastní. 
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V dřívějších dobách, ve starověku a ve středověku, měla identita 

člověka zcela jinou podobu než dnes. R. W. Muller, jenž podrobně studoval 

homérské texty, tvrdí, že v době homérově se ještě o identitě zdaleka 

nedalo hovořit jako o vyhraněné subjektivitě (oddělení Já od Nejá), jak ji 

chápeme dnes. V homérských eposech chybí oddělení vnitřního od 

vnějšího, lidé se vnímají jako součásti 

bohu, jako maňásky na jejich rukou a plní jejich božské úradky, 

rozhodnutí tedy není aktem jednajícího člověka, výsledkem nezávislého 

uvažování jednotlivce, který rozhoduje po zvážení okolností. Podle 

jazykového rozboru neznal Homér žádné slovo, které by alespoň přibližně 

odpovídalo našemu "rozhodnout se", (to neznamená, že se ti lidé chovali 

nerozhodně, ale nevnímali to tak, nechápali se jako subjekty s tímto 

právem, protože smrtelně vážně věřili, že jim všechno vnukají bohové), 

neboť rozhodování o osudech a tedy akcích lidí bylo vyhrazeno výhradně 

bohum a v lidské psychice pro ně (ještě) nebylo místo. Takže ani jazyk 

nemohl mít pro tuto činnost název. Každý lidský čin a myšlenky, zvláště 

pokud se nějak odchylovaly od obvyklého, byly přímým dusledkem 

božského zásahu3
. Podobné vnímání měli i později, ve středověku, kdy 

byla identita vytvářená ve spojení s Bohem, protože vše bylo projevem 

Boha. Podle Foucaulta byla v té době identita pevná a bez diskuze, člověk 

jako problém byl neviditelný. Pravdy a hodnoty byly sdílené celou 

společností, takže vlastně ani nebylo třeba "věřit", stačilo "vědět". 

Vztaženo ke kultuře lze říci, že prostor My a prostor Já byl ve vzájemném 

souladu, existoval jasný interpretační klíč. 

V době moderní (a post-moderní), jak tvrdí Peter L. Berger, žije člověk 

v pluralitě, která ovlivňuje naše rozumění světu a je příčinou jevu jím 

označovaného jako "kognitivní nesou lad" neboli nesouznění víry a toho, co 

ostatní tvrdí. Jsme vtaženi do procesu, kterým nerozumíme, neznáme 

jejich počátek a nedohlédneme jejich konec (tamtéž, s. 8 - 9). 

3 vybráno z úvahy "V Cimmerii Achilles želvu nedohoní", dostupné na: 
http://interkom.scifi.czI1995/19950955.htm 
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Lidská identita čerpá svuj potenciál z historie, která je však stále 

přebudovávána a přepisována. Příčinou toho není ani tak objevování 

nových podstat historických událostí, ale jejich znovuobjevování. Co bylo 

včera přehlíženo, je dnes duležité. Historie je totiž reinterpretována podle 

toho, jak rozumíme dnešní situaci. Historie se díky tomu stává "mýtem 

počátku". Nietzsche dokonce tvrdil, že neexistují fakta, jen interpretace! 

Identita se konstruuje z nedořečeného a nevyjasněného běžného 

spojování významu. Ale to, jak chápeme věci, není zdaleka nahodilé. Věci 

se nehromadí chronologicky, ale podle určitého rámce: eliptické dráhy s 

ruznou vzdáleností od ústředních hodnot vytváří strukturu podle hodnoty. 

Ruzný význam věcí neexistuje sám od sebe, význam věcem dává teprve 

člověk. Významy a hodnoty tvoříme na základě toho, že jakmile něčemu 

přikládáme význam, pak je tu také něco, co je více významné, a něco, co 

je méně významné. Podle toho máme hodnoty "pevné", které význam 

"mají" a hodnoty "vytvářené", kterým význam "dáváme". Na hranici 

monády pak probíhají překlady textu přicházejících "z vnějšku" a hodnoty 

a významy, jimiž se pro nás v momentě překladu tyto texty stávají, mají 

charakter symbolu. Každý symbol má význam, a není věcí bez významu. 

Některým věcem, které pro nás nejsou v danou chvíli duležité, dáváme 

význam "mimovolně", a jiným, které potřebujeme, dáváme značný 

význam (tamtéž, s. 10 - 11). 

Kultura a jedinec tvoří kontinuum, v němž vznikají a jsou distribuovány 

symboly (zpusoby čtení světa) podle siločar, které mezi nimi existují 

(siločáry nevznikají, jsou vlastností symbolu). Vztahy mezi symboly se 

stále přeskupují a mění se tak poměry mezi Bohem a člověkem, 

individuem a komunitou, občanem a státem, rodiči a dětmi, muži a 

ženami (tamtéž, s. 15). 

Vraťme se ale ještě ke schopnosti člověka vyprávět příběhy, mýty, se 

kterými se následně ztotožňuje. Budil ve své knize Mýtus, jazyk a kulturní 

antropologie píše, že vyprávění příběhu představuje něco lidsky 

bytostného, že se jedná o antropologickou konstantu lidské existence. Náš 

obraz světa je souvislým vyprávěním o jeho povaze, vývoji a částech. 
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Svět je jazykem uchopován, interpretován a konstituován. V této 

souvislosti hovoříme o jazykovém obrazu světa. Školská historie moderní 

společnosti reprezentuje institucionalizované vyprávění neboli naraci. 

Učebnice dějepisu, historické knihy, beletrie a filmy předvádějí občanovi 

příběh, který má spoluprožívat a se kterým by se měl ztotožnit. Tímto 

zpusobem se u obyvatelstva státu vytváří historické povědomí (Budil, 

1999, s. 136 - 137). Gragory Bateson dokonce napsal, že myslíme v 

příbězích (we think in terms of stories) (tamtéž, s. 201; Bateson, 1985). 

Schopnost mýty vyprávět také předpokládá schopnost mýty přetvářet 

nebo zcela nově tvořit. K tomu, aby se z příběhu stal mýtus, není 

zapotřebí staletí, stačí jen několik málo desetiletí, jedna nebo dvě lidské 

generace. Mircea Eliade se v eseji Mýtus o věčném návratu zmiňuje o 

jednom takovém zrození mýtu: Krátce před druhou světovou válkou měl 

rumunský folklorista Constantin Brailoiu příležitost přímo sledovat vznik 

lidového mýtu mezi vesničany u města Maramures v Rumunsku. 

Constantin Brailoiu zaznamenal baladu, jejíž tragický obsah byl 

následující: Mladý ženich byl několik dní před svatbou očarován a usmrcen 

horskou vílou. Venkovští vypravěči řekli vědci, že příběh je velmi starý a 

odehrál se před dávnými časy. Constantin Brailoiu pátral dále a zjistil, že 

zmíněná historie se stala před čtyřiceti let a že bývalá nevěsta zabitého 

muže stále žije. Brailoiu ji navštívil a ona durazně popřela, že by do smrti 

jejího snoubence, který uklouzl na svahu a zřítil se ze skály, byla 

zapletena nadpřirozená síla. Několik desítek let postačilo k tomu, aby se z 

reálného příběhu stal přiřazením k určité kategorii mýtických akcí 

nadčasový mýtus. Ačkoliv velká část obyvatel vesnice událost zažila a bylo 

tu i svědectví nevěsty, mýtické podání se stalo věrohodnějším a 

duležitějším než sama skutečnost (Eliade, 1993; Budil, 1999, s. 219). 

Podobně se tedy mohou vytvářet i mýty kolektivní dotýkající se etnické či 

národní historie a jejích hrdinu, které se poté stávají součástí historie. V 

této souvislosti je třeba poznamenat, že stejný proces probíhá i u menšin, 

které mají po delší dobu jen omezený kontakt s puvodním etnikem. 

Menšina si potom příběhy spjaté se starou vlastí přebudovává, 
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převypravuje po svém a muže tak docházet k "jisté mýtizaci" národa, 

který je viděn jinak, než jak ho vidí ti, kdo ve staré vlasti zustali. Ti totiž 

vidí a zažívají celý pruběh vývoje společnosti i se všemi protiklady a ctění 

národních symbolu je pro ně cosi běžného, žitého, něco, co je na denním 

pořádku. Nemusí o tom nijak přemýšlet, je to jejich součástí. Menšina je 

však v jiné situaci. Jednak je prostorově a časově od většinového etnika 

oddělena, jednak je vystavena sociálnímu a akulturačnímu tlaku té 

společnosti, ve které se nachází. Musí si tedy, pokud si chce zachovat 

svou kulturní identitu, nalézt zpusob, jakým bude číst staré texty, tedy 

příběhy a mýty. Tímto zpusobem je například selekce příběhu na ty 

významné a na ty méně významné. Ty, které mají malý význam, jsou 

zapomenuty a v paměti zustávají jen ty příběhy, ve kterých je národ 

blahořečen a ve kterých jsou zdurazňovány jeho kladné vlastnosti. V 

teoretické rovině popsal zpusob čtení mýtu Martin Paleček, který vychází z 

teorie kultury Petera L. Bergera. Paleček píše: "To, že mýtické vyprávění 

je schopné nás tolik oslovit, neznamená, že by naše situace byla totožná s 

mýtickou (v rozvržení symbolu v kognitivním systému). Jde o pusobení 

těchto symbolu na naši situaci, neboť symboly sice přicházejí zvenčí (z 

jiné konfigurace), ale jsou již uloženy v nás, v oné kapse, kterou 

kognitivní systém tvoří, a při čtení dochází k jejich spuštění, které 

pociťujeme intuitivně jako ono "mrazení v zádech". Tyto čtené symboly 

(které "kdysi" tvořily centrální konfiguraci) však neztrácejí pranic ze svých 

základních vlastností: ze schopnosti redistribuovat celý systém a z 

podobnosti s "hologramem" (z každého centrálního symbolu lze již 

"vytušit" rozumění celku). Čtení starších symbolických konfigurací je 

záležitostí překladu, stejně jako cokoliv jiného. Rozumění odpovídá 

současné konfiguraci kognitivního systému. Centrum má velkou tendenci 

ke stálosti, jež bývá obecně nazývána "řád"." 

V pluralitním (moderním či post-moderním) systému je člověk při 

překladu textu a zvnitřňování symbolu vystaven velkému tlaku. Berger 

rozlišuje celkem tři možné reakce jedince na tuto napjatou situaci: 
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1. U člověka muže dojít ke stavu kapitulace, tedy že přestane vnímat 

množství informací (symbolu) na periferii a v prostoru My. Dojde k 

výraznému "smršťování" celého systému na jádro a rozvolnění vztahu k 

periferii směrem k neutrálnosti. Mezi takovéto reakce patří i obrácení se 

ke konzumu jako primitivizující obrat typu "co sním, to mi nikdo 

nevezme". Snaha, aby mi nebylo odebráno pokud možno nic, vede k cestě 

za konzumováním všeho. Reakce je to nebezpečná nejen pro život na 

planetě s omezenými zdroji, ale i pro politický život, který se tak posunuje 

k podivnému pragmatizmu, jenž počítá s nekonáním ostatních. Do 

takovýchto rozvolněných vazeb lze náhradně zapojit cokoliv, například 

výhru hokejového týmu, jež muže načas poskytnout iluzi celistvosti. Tyto 

náhradní symbolonové řady nejsou však nijak ukotveny a mají jen krátké 

trvání vyřazující dočasně pluralitu. 

2. U druhé reakce dochází k vytváření kognitivní hradby, a to bud' 

defenzivní, nebo ofenzivní. Defenzivní řešení se snaží dosáhnout 

celistvosti, respektive vyloučení plurality, pomocí techniky ghetta. 

Ofenzivní řešení tendenci k uzavřenosti schvaluje, jako cestu si však volí 

aktivní odpor proti pluralitě - boj. Oba postupy představují jev, poněkud 

nesprávně nazývaný fundamentalismus. Co je však podstatné, je snaha 

po obnovení prepluralitní celistvosti. Pro takovýto typ odporu jsou 

charakteristické právě ty kognitivní systémy, které mají veliký přístup k 

proudícím informacím a které zpochybňují jednotící modely, mezi něž patří 

kvazináboženská moderní víra ve všemohoucnost vědy. Právě takovouto 

situaci masové deziluze již několik let prožíváme a pro takovéto období se 

ujalo poněkud vágní označení post-moderna. 

3. Třetí možností je kognitivní smlouvání. Je to stav, kdy jsou určité 

vědomé stránky nesouladu vědomě potlačovány a vynechávány. Je to stav 

pochyb, který muže být eticky velice plodný, nebo se muže obrátit v 

rezignaci. Jde o snahu zachovat si "zdravý rozum" v rámci plurality 

(nejistoty). Je to neustálá snaha přizpusobovat nepřizpusobitelné 

(Paleček, 2002, s. 20 - 21). K transcendenci dochází v pruběhu 

znejišťování kognitivního systému, kdy nastane určitý prulom, který 
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bychom mohli popsat jako smetení oné symbolické konfigurace. Zatímco 

jsou však symboly smeteny, vazná síla zustává. Na otázku "Kdo jsem?" 

mužu odpovědět pouze v souhlasu se symbolonovou konfigurací, v 

souladu s celkovým rozvržením. Snaha zachytit konfiguraci, učinit ji 

pevnou a trvalou, se podobá psu, který se honí za vlastním ocasem. 

Tázání se pro pevné identitě je pouhou fatou morgánou, neboť nevědomky 

zaměňuje proces překladu z prostoru My do prostoru Já a jeho reflexi na 

nějaký trvalý stav (tamtéž, s. 24). 

2. 7. 3 Role jazyka v procesu identifikace 

Jazyk bývá často označován jako hlavní znak etnicity, jako kulturní 

kapitál daného etnika. Dokládá to i teorie Edwarda Sapira a Benjamina 

Lee Whorfa. Podle této teorie (tzv. Sapir-Whorfova hypotéza) je pojetí 

reálného světa vystavěno na jazykových zvyklostech konkrétní dané 

komunity, jež pak předurčují konkrétní výběr interpretace reality. S touto 

teorií přišel ve 30. letech 20. století americký strukturalistický lingvista 

Edward Sapir na základě zjištění svého učitele, antropologa Franze Boase, 

jenž si povšiml, že indiánské jazyky se značně odlišují od indoevropských 

dokonce i ve vyjadřování stejných reálií. Sapir pak zformuloval hypotézu, 

podle níž je pojetí reálného světa vystavěno na jazykových zvyklostech 

konkrétní dané komunity, jež pak předurčují konkrétní výběr interpretace 

reality. Jeho úvahy poté prohloubil a radikálně rozpracoval Whorf. Mluvit 

konkrétním jazykem tedy znamená osvojovat si specifickou "vizi světa". 

Obsah této koncepce vztahu jazyka a reality lze pojmout ve třech 

základních bodech (předpokladech): 

1. Veškeré myšlení je jazykové. 

2. Každý jazyk vytváří specifickou vizi reality. 

3. Jednotlivé obrazy reality, konstruované ruznými jazyky, se vzájemně 

liší. 

Podle amerických autoru jazyk "nutí" lidi vidět svět určitým zpusobem. 

V pozadí tohoto přístupu, jež je nazýván jazykovým relativismem, je 
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předpoklad závislosti mezi gramatickou strukturou jazyka a charakterem a 

obrazem reality kulturního společenství, které tímto jazykem hovoří 

(Budil, 1999, s. 165; Soukup, 2004, s. 358 - 359). 

Tento jazykový princip jistým dílem přispívá k asimilaci menšinového 

etnika, které, když je nuceno používat jazyk většinového etnika, osvojuje 

si i "vidění světa" této většinové populace. Jiný zpusob myšlení a nové 

vidění světa usnadňuje přijímání i dalších kulturních prvku a sociálních 

norem. 

2. 7. 4 Zachování jazyka v menšinovém prostředí 

o faktorech zachování etnicity u menšin jsme se zmínili již výše. Nyní 

se podívejme krátce na to, jakým zpusobem je uchováván jazyk a co 

zpusobuje jeho mizení. V této části budeme vycházet především z textu 

"Jazyk a identita etnických menšin (Možnosti zachování a revitalizace)" 

Leoše Šatavy, který se právě touto problematikou dlouhodobě zabývá. 

Zachování jazyka, stejně tak jako dalších kulturních prvku, je vázáno 

na jednotlivé generace menšinového obyvatelstva. Především mladí lidé 

přejímají snáze kulturní prvky většinové společnosti ať už během 

vzdělávacího procesu nebo skrze sociální vazby na své vrstevníky a taktéž 

skrze média. Pro mladého člověka z ohrožené jazykové komunity muže 

být z praktického společenského a ekonomického hlediska mnohem 

výhodnější osvojit si co nejdříve znalost silnějšího jazyka, především pak 

jazyka majoritní kultury. Jestliže je menšinový jazyk používán pouze v 

rodinném kruhu, často dokonce jen s prarodiči, pak se muže stát, že 

mladý člověk nebude mít dostatek vule se tomuto jazykem učit. 

Základním lidským právem je právo na vlastní sebeurčení, která se 

týká i výběru jazyka, kterým bude jedinec hovořit. Existuje ovšem i názor, 

že svobodná volba výběru jazyka je v nepříznivých podmínkách života 

handicapovaných minorit pochybná. Jazyk bývá často "hozen přes palubu" 

jako podmínka společenského a ekonomického vzestupu (Šatava, 2001, s. 

45). Jeho udržení je podporováno argumenty o krásách tradice a spojení 
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jazyka s právem na vlastní identitu, kde se zdurazňuje autochtonnost, 

prvotnost menšinového jazyka a kultury v daném teritoriu. Často je 

zachování jazyka nahlíženo skrze hypotézu Sapira a Whorfa, kde je jazyk 

něčím zcela jedinečným, nepostradatelným a nenahraditelným v 

souvislosti s kolektivním vnímáním světa. Každý jazyk si vytváří 

specifickou vizi reality, ta je pak společně s jazykem společnou pamětí 

etnika. Se zánikem určitého jazyka tak současně zmizí i určitý "konkrétní 

svět". 

Dalším problémem v souvislosti se zachováním jazyka jako jedním z 

nejdůležitějších prvku kulturní identity je skepse samotných uživatelů 

tohoto jazyka týkající se jeho hodnoty a záměru zachovat jej. Bývá to 

zpusobeno i tím, že u téměř všech menšinových etnik a jejich jazyku 

přetrvávala snaha o vytváření komplexu méněcennosti ve vztahu k 

etnicitě a jazyku. Po desítky až stovky let byl tento menšinový jazyk 

odstraňován z horních pater společenského života až po každodenní 

vysmívání či dokonce trestání jeho uživatelu. V takovýchto případech lze 

vlastně také hovořit o "etnickém čištění", i když je převážně prováděno 

"mírovými" metodami (tamtéž, s. 60). 

Proces asimilace v jazykové oblasti muže mít několik podob. Wurm se v 

této souvislosti zmiňuje celkem o čtyřech: 

"1. Jazyk muže vymizet a být nahrazen jazykem kulturně agresivnější 

populace, budto plně či v modifikované, simplifikované či 

pidginizovanéjkreolizované formě tohoto jazyka; 

2. Jazyk muže být vyhoštěn do kulturně podřadných a nevýznamných 

rolí a funkcí nebo, v některých vzácných případech, užíván pro speciální 

účely; 

3. Jazyk muže být silně ovlivněn zejména ve slovní zásobě a do jisté 

míry i ve struktuře jazykem kulturně agresivnější populace; 

4. Jazyk ztratí řadu svých charakteristických rysů vycházejících 

z tradiční kultury uživatelu jazyka a stane se do značné míry imitací 

jazyka kulturně agresivnější populace. Neodráží již osobitý tradiční a 

puvodní světonáhled a kulturu svých uživatelu, která zanikla, ale spíše 
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analogické fenomény kulturně agresivnější populace, která uživatele 

jazyka ovlivnila" (Wurm, 1991, s. 7) 

Duležitým předpokladem existence a zachování jazyka je určitá idea, cíl 

nebo vize, jež stojí nad světskou a nacionální rovinou. Základní a 

minimální nosnou "ideou" je imperativ zustat svébytnou etnolingvistickou 

entitou. Jazyková komunita, která bojuje o přežití, musí při svém úsilí 

hájit tuto ideu přede všemi ostatními (Šatava, 2001, s. 64). 

Postupná e eroze (handicapovaného) jazyka muže vyústit i v situaci, 

kdy dochází k prudkému omezení slovní zásoby a ke gramatické nejistotě 

- v takovémto případě se někdy hovoří o IIsemi-speakers" (tamtéž, s. 70). 

V této souvislosti se mužeme zmínit o podmínkách, za kterých je možné 

jazyk považovat za nekompletní. A sice: 

"- Jazyk není kompletní, pokud jej lidé neužívají v běžném životě. 

- Není kompletní, pokud se neužívá při komunikaci mezi lidmi. 

- Není kompletní, pokud nám neumožňuje tvořivost a představivost. 

- Není kompletní, pokud není prostředkem k poznávání životního 

prostředí a světa kolem nás a učení se, kdo jsme a kdo ne. 

- Není kompletní, pokud nám nepomáhá uspokojovat fyzické, 

psychické a společenské potřeby. 

- Není kompletní, pokud nám nepomáhá při změnách chování a 

myšlení ve vztahu k sobě a druhým. 

- Není kompletní, pokud nám nezajišťuje prostředky v rámci interakcí a 

při vytváření a udržování vztahu s jinými lidmi. 

Proto je třeba jasně stanovit, jak je třeba jazyk užívat, aby byl užitečný. 

Neučíme se tedy jazyk jenom jako akademický předmět; učíme se jej jako 

součást naší komplexní existence a jako základnu pro smysluplnou 

existenci" (Watahomigie, Yamamoto 1992, s. 14, cit. z Šatava, 2001, s. 

62). 

Dále je možné uchopit vztah k jazyku několika dalšími zpusoby. Z 

psychologického hlediska lze vymezit tří dimenze tohoto vztahu: 

a) zpusobilost (competence), b) osobní integritu (personal integrity) a c) 

společenskou atraktivitu (social atractiveness). První dimenze je 
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vymezena na základě jazykového statusu, další dvě jsou spjaty s intimní 

sférou a společenskými vazbami (Ianguage intimacy) (Edwards, 1985, s. 

142 - 143, cit. z Šatava, 2001, s. 71). 

Jiným dělením vztahu k jazyku je pak dělení na základě rozličných 

komponent tohoto vztahu. Prvním z nich je poznání (cognition), druhým 

pocitové naladění (affect) a nakonec třetím ochota k akci (readiness for 

action). Nejduležitější z těchto tří jmenovaných je pro zachování a obnovu 

jazyka třetí složka, ochota k akci, jež je založena na vuli jedince (Ajzen, 

1988, s. 20 - 30; Rosengerg, Hovland, 1960 - dle Baker, 1992, s 13, cit z 

Šatava, 2001, s. 71). 

Při studiu jazyka a jeho užívání je často přihlíženo na množství sfér 

života, ve kterých je (menšinový) jazyk užíván v souvislosti s mírou 

(četností) tohoto užití. V čím větším počtu komunikačních sfér je jazyk 

užíván, tím "normálnějším" prostředkem komunikace je, a jako takový je i 

vnímán. Například K. MacKinnon, jež zkoumal gaelskou populaci v 

severním Skotsku, vymezuje pět komunikačních domén užití jazyka: 1) 

osobní (jako např. snění, klení, modlení se); 2) rodinnou (mluvní interakce 

s partnerem a dalšími členy rodiny); 3) komunální (obecní či církevní 

záležitosti); 4) transakční (obchodní interakce) a 5) oficiální (místní úřední 

styk, komunikace s učiteli) (MacKinnon, 1977 - dle Dorian, 1981, cit z 

Šatava, 2001, s. 70). V tomto kontextu vymezuje S. N. Parasher dokonce 

sedm typu sfér užití: 1) rodina, 2) přátelé, 3) blízké okolí, 4) obchod, 5) 

vzdělávání, 6) úřední styk a 7) pracovní sféra (Parasher, 1980 - dle 

Fasold, 1982, s. 184, cit. z Šatava, 2001, s. 70) U menšinových jazyku se 

jako nejsilnější nejčastěji ukazuje "rodinná" doména a doména 

"komunální. Je zřejmé, že jednoduché zjištění míry užití určitého jazyka v 

jednotlivých komunikačních doménách nemuže samo o sobě vést k 

plnohodnotným závěrum. Je třeba věnovat pozornost i sociálně -

psychologickým aspektum a kontextum. Např. S Herman hovoří 

v souvislosti s volbou jazykového kódu (Ianguage choice) o třech 

psychologických polohách, ve kterých se dvojjazyčná osoba současně 

nachází. Na jedné straně se jedná o rovinu "osobních potřeb" (personal 
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needs), na druhé straně pak o další aspekty situace, spjaté se 

společenským sdružováním: o "bezprostřední situaci" (immediate 

situation), ale i o "situační pozadí" (background situation). V rámci toho, 

jak se tento potenciální konflikt rozřeší a která z uvedených 

psychologických poloh převáží, muže být právě "situační pozadí" 

mimořádně významným, volbu (minoritního) jazykového kódu ovlivňujícím 

fenoménem - v souvislosti s tím, zda konkrétní osoba chce, nebo nechce 

demonstrovat svou příslušnost k "širšímu sociálnímu milieu, jež se nepodílí 

na bezprostřední situaci." (Herman, 1968, s. 494 - 495 - dle Fasold, 

1992, s. 187, cit. z Šatava, 2001, s. 70). 

Potvrzením platnosti výše uvedených poznatku mohou být částečně i 

závěry sociolongvistického výzkumu, jež byl uskutečněn na 

Lužickosrbském gymnáziu v německém Budyšíně. U žáku tzv. A-tříd 

(lužická srbština je zde vyučovacím jazykem ve většině předmětu) byl 

proveden dotazníkový výzkum zaměřený na hodnotící a vztahové postoje 

vuči lužické srbštině a němčině. Zobrazení výsledku jednotlivých ročníku 

formou diagramu se nehledě na věkový rozdíl téměř kryjí! Němčina 

dosáhla jasně vyšších hodnot, pokud jde o utilitární sféry "síly", "aktivity" 

a "vitality". U faktoru typu "krása", "veselost", nebo "zajímavost" již 

dominovala lužická srbština nad němčinou. V až neočekávané míře pak 

dosahuje lužická srbština převahy v pocitové sféře: u fenoménu jako 

"přátelskost", "vřelost", "přirozenost", "blízkost". Silnější osobní 

náklonnost vuči mateřskému jazyku a vlastnímu etnickému zázemí se tak 

projevila (na rozdíl od roviny střízlivého, racionálního hodnocení) 

především v emocionální sféře. (Šatava, 1997, cit. z Šatava, 2001, s. 29). 

2. 7. 5 Oživení kulturní identity 

"Identita" je v některých rysech podobná "zdraví". Člověk si je 

uvědomí, jen když jsou potíže s některým elementem při konfrontaci s 

novými příležitostmi nebo s transformací, která může zpochybnit minulou 

normalitu" (Lesaar, 2001, s. 179). 
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K oživování zesláblé kulturní identity (menšin) je možno přistupovat 

několika zpusoby, jež lze shrnout do dvou základních přístupu. Jedním je 

návrat ke kořenum dané kultury, popřípadě (u menšin) alespoň ke stavu 

kultury, který panoval v puvodní vlasti před odchodem. Druhým je 

navazování sociálních a kulturních vztahu s puvodní skupinou (etnikem) a 

oživení těch kulturních prvku, které jsou "živé" i této "puvodní" skupiny. 

Otázka spojená s prvním přístupem se týká toho, kam až je možné se 

"vrátit"? Navíc tento proces znesnadňuje fakt, že žádná kultura není 

kulturou "čistou", ale vždy jen "jedinečnou konfigurací mnoha kulturních 

prvku", které pocházejí puvodně z mnoha dalších kultur. Například u české 

kultury je velmi těžké říci, co v ní je opravdu české, co německé, co 

italské atd. Jde tedy spíše o jakousi "domluvenou" či "stanovenou" 

časovou hranici s konkrétním kulturním stavem, o které mužeme říci, že 

to je ta doba, kam je nejlepší se navrátit a jejíž kulturní reálie použít pro 

obnovu kulturní identity současného etnika. Avšak je třeba si uvědomit, že 

tradici nelze navrátit zcela v té podobě, jakou měla před desítkami či 

stovkami let. Znovuoživování je tedy spíše "přepracovávání" tradice než 

její jednoduché převzetí. Podpora a oživování vlastní kultury musí začít 

uznáním, že toho máme mnoho vypujčeného odjinud, že máme mnoho 

společného s jinými kulturami. Tedy, úplný návrat (do "čisté" kultury) není 

nikdy možný, i když ruzná národní obrození se toho ve svých puristických 

etnických a kulturních konceptech dožadují. 

S tímto přístupem souvisí i studium historie daného etnika. Například 

německý antropolog Hermann Baussinger za použití taxonomie kulturního 

historika Wilhelma Heinricha Riehla (Riehl, 1854) rozdělil zpusob návratu k 

etnickým kořenum do několika oblastí, pomocí kterých k němu dochází: 

1. v mládežnických a studentských spolcích; 

2. díky spolkovým činnostem; 

3. pomocí cechu; 

4. upevněním tzv. Volksgeist; 

5. obnovou lidových zvyku a obyčeju; 

6. návratem k lidovému a národnímu myšlení a moudrosti; 
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7. lidovými písněmi; 

8. rozvíjením lidového umění. 

Baussinger nazval zpusob nakládání s kulturními reáliemi v moderní 

společnosti "kulturním prumyslem". Ten se chopí v procesu upevňování a 

oživování kulturní identity často nějakého starého kulturního prvku 

(materiálního i nemateriálního) a dá mu novou funkci, takovou, která 

doloží kulturní vyspělost daného etnika. Tento "významem nový" prvek je 

poté zprostředkován členum daného etnika a jím pak držen v úctě. 

Jak jsme si řekli již v kapitole o národu, při konstituování etnického či 

národního vědomí, jež je součástí konstrukce identity, jsou na pomoc 

brány zvláště lidové prvky kultury, které jsou přetvářeny a 

reinterpretovány. Například Lidové slavnosti jsou velmi duležitou součástí 

upevňování sociální integrity a národní či kulturní identity. Jak píše J. 

pargač: "Jednou z významných úloh, kterou lidové slavnosti jak 

v autentické tak ve folklorizované podobě mají, je integrace určitého 

společenství a vyjádření její skupinové identity. Právě sváteční příležitost 

je tou nejpříhodnější událostí k vyjádření pocitu sounáležitosti 

s příslušníky vlastní skupiny, ať už jde o skupinu etnickou, socioprofesní 

nebo lokální", přičemž festivity pusobí "jako výraz něčeho stabilního, 

kontinuitního, jako něco, co má vlastní tradici a historicky pevné 

zakotvení" (Pargač, 1995, s. 54). 

Druhým přístupem při znovuoživování identity je navázání na 

současnou, živou kulturu, jež je přítomna u obyvatelstva v puvodní vlasti. 

To se děje skrze cestování do vlasti předku, navazování starých rodinných 

pout nebo také skrze podporu ruzných institucí ve staré i nové vlasti. 

Tento přístup však má však jen omezené možnosti a dá se říci, že ve 

většině případu převládá spíše přístup první. 

Znovuoživování etnické (ethnic revival) a kulturní identity zažilo ve 

světě první rozmach již v 60. letech 20. století, a to jak na národní tak i 

regionální úrovni. Bylo tomu v západní Evropě například ve Velké Británii 
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nebo Francii, které se zdály být etnicky dostatečně homogenní. Taktéž v 

USA k tomuto jevu docházelo a dochází u afroameričanu a indiánu a v 

Kanadě v převážně francouzsky hovořící provincii Québec. Tyto trendy 

vedly nakonec k prosazení kulturního pluralismu. Od 70. a 80. let se pak 

oživení etnických trendu projevovalo i ve východoevropských zemích a v 

Sovětském svazu. Toto znovuoživení mnohdy překvapilo svou silou, 

živelností a úporností. V západní Evropě došlo k militantním aktivitám 

především v Severním Irsku a Baskicku, dále i v Horní Adiži (Jižním 

Tyrolsku), na Korsice, v rámci kampaně za samostatný švýcarský kanton 

Jura aj. Mírnější (spíše jen kulturní) podobu měly tyto snahy ve Walesu či 

v Katalánsku. Dusledkem těchto hnutí bylo - kromě konkrétních výsledku, 

jichž jednotlivé skupiny dosáhly - rozbití představo blížícím se konci 

etnicity a etnického vědomí v Evropě a Severní Americe. Od této doby 

zaujímá problematika malých etnických a jazykových skupin opět 

významné místo ve společenském dění. Zmíněná tematika je dnes navíc 

nahlížena v souvislosti s problematikou lidských práva práv nejruznějších 

menšin (nejenom etnických). Jako taková našla své vyjádření v mnoha 

mezinárodních smlouvách a konvencích. Ruznorodost a pestrost etnik, 

jazyku a kultur je nově stále výrazněji chápána a pojímána coby kulturní 

dědictví lidstva; s určitou hyperbolou jako součást "ekologie" či 

"biodiverzity" . 

3 STRUČNÉ DĚJINY ČESKÉHO VYSTĚHOVALECTVÍ 

Nežli se dostaneme k samotné problematice kulturní identity české 

menšiny na jižní Ukrajině, měli bychom se alespoň stručně seznámit s 

historií hromadné české emigrace, a to od 16. století do roku 1989. Zvlášť 

si poté představíme pruběh emigrace námi sledované skupiny. Při popisu 

české emigrace se budeme držet v největší míře údaju Stanislava 

Broučka, který celý tento proces shrnul ve své práci Etapy českého 

vystěhovalectví (Brouček, 2003). 
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Za první hromadné vystěhovalectví je považována českobratrská 

emigrace po porážce stavovského odboje v roce 1574 a která vedla do 

Polska a Poznaňska. Druhou emigrační vlnou byl odchod nekatolíku po 

bitvě na Bílé hoře v roce 1620. Nejdříve opouštěli zemi poražení šlechtici, 

pak evangeličtí kněží, učitelé a měšťané. Do této vlny spadá i odchod Jana 

Ámose Komenského. Usídlovali se hlavně v Sasku, Slezsku, v Uhrách, v 

Polsku a rozptýleně na řadě dalších míst. Třetí vlnou byla emigrace 

nekatolíku v polovině 17. století, která vedla do Saska, Slezska a Pruska. 

Čtvrtým proudem vystěhovalectví byl odchod dalších nekatolíku v 18. 

století během protireformačních snah Karla VI. Za pátý proud se považuje 

odchod za účelem kolonizace pruského území a to na podnět krále 

Fridricha II. Puvodně se usadili v Munsterberku (dnešní Žebnice v Polsku), 

poté část, kterou tvořili příslušníci bratrské církve a nově příchodší 

emigranti, přesídlila na Sycovsko. Zde založili Velký Tábor a později ještě 

Malý Tábor, Čermín a Veronikapol. Kromě Sycovska se usídlili také na 

Střelínsku, kde vybudovali osady Husinec a Poděbrady. Jiná část tohoto 

proudu se dostala do Opolska a vystavěla Bedřichuv Hradec a Lubín. 

Protestantská migrace pak osídlovala i další místa. 

Pro 19. století byla charakteristická zemědělská kolonizace a odchod do 

prumyslových center. Ve 20. letech bylo českými kolonisty založeno 

několik vesnic v Banátu, kam byli pozváni zdejším vojenským velitelstvím. 

Toto osídlení mělo zabránit další turecké expanzi v této oblasti. V druhé 

polovině 19. století byly podstatné dva emigrační proudy z českých zemí, 

jeden směřoval do USA a druhý do Rakouska. Příčinou masivní migrace do 

Ameriky bylo jednak objevení zlata v Kalifornii, ale také možnost získání 

levné pudy v západní části USA po skončení občanské války (1861 -

1865). Větší migrace za oceán byla také zapříčiněna zlevněním lodní 

dopravy. Přistěhovalci se usazovali zejména v zemědělských krajích v 

Texasu (zal. obce Novohrad, Moravia, Praha, Velehrad a další), v Nebrasce 

(Prague, Bruno, Kovanda), ve Wisconsinu (Slovan, Mělník ad.) nebo v 

Iowě, ale také ve městech (hlavně Chicago, New York, Cleveland). V 

Rakousku se novousídlenci usazovali hlavně ve Vídni. Šlo ponejvíce o 
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řemeslníky a dělníky. Dokonce se dá říci, že Vídeň se stala v té době po 

Praze druhým českým kulturním centrem. 

K těmto dvěma hlavním proudum se připojilo ještě vystěhovalectví do 

ruského Polska a na území dnešní Ukrajiny, kam přicházeli osadníci 

především za levnou pudou a podnikáním. Usazovali se na Krymu a v okolí 

tohoto poloostrova, kde založili například obce Čechohrad, Bohemka, 

Alexandrovka (česko - německá), na černomořském pObřeží to dále byly 

vesnice Metodějovka, Kyrilovka, Vladimirovka, Glebovka a mnoho dalších. 

Mezi lety 1868 až 1874 se stěhovali také do volyňské gubernie a založili 

zde více než 50 českých vesnic. První byla obec Luthardovka, kterou v 

roce 1863 založili potomci náboženských exulantu, kteří sem přišli z 

Polska (první přišli už roku 1856). Odsud se po roce 1900 odstěhovalo 

několik rodin na Sibiř a usídlili se v obcích Sosnovka, Miltuš a Ditlov, další 

odešli do jenisejské gubernie. 

Významnou vystěhovaleckou odnoží byla ta, jež směřovala na 

jihovýchod Evropy, na území Chorvatska, Vojvodiny, Bosny a 

Hercegoviny, Srbska a Slovinska. Nejstarší českou obcí zde bylo Ivanovo 

Selo, založené už v roce 1826, další pak byly například Velké Zdence. 

Nejvíce emigrantu se usadilo ve městě Daruvar a v jeho okolí. Do 

bosenského Posáví přišli v roce 1894 čeští vystěhovalci z volyňské 

gubernie, kde odmítli přijmout pravoslaví. Založili Novou Ves u 

Bosenského Kobaše a o rok později Mačino Brdo a Vranduk u Doboje. 

Další část se usídlila v Malici a v Detlačkim Lugu v okrese Derventa. 

Od poloviny 19. století začíná vystěhovalectví především dělníku, 

řemeslníku, živnostníku a sezónních zemědělcu a to hlavně do západní 

Evropy. Charakteristika tohoto přesídlování je spíše dočasná a směřuje 

ponejvíce do Německa (Drážďany, Saská Kamenice, Lipsko, Berlín, 

Hamburk, porýní a Vestfálsko), dále pak do Francie, Švýcarska a dalších 

zemí. Do Francie se Češi ve větší míře stěhují až po první světové válce a 

pusobí zde v prumyslu, zemědělství a hornictví. Nejsilnější koncentrace 

novoosídlencu je u severní hranice s Belgií a Německem (Pas-de-Calais, 

Nord, Moselle, Meurthe-et-Moselle) a ve čtyřech departementech kolem 
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Paříže (Seine, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise a Oise). V blízké Belgii se 

usazovali dělníci v provinciích Haimaur, Liége a Limburg a nejvíce pak v 

provincii Brabant a v Bruselu. V letech 1872 - 1875 odcházeli lidé z 

Broumovska a Policka do jižního Chile, kde založili město Nueva Braunau. 

Na počátku 20. století se také čeští dělníci, obchodníci a inženýři 

vystěhovávali do Argentiny (Buenos Aires, Berisso, Beronica). V Argentině 

vytvořili časem velmi silnou kolonii v provincii Chaco v okolí městečka 

Presidencia Roque Sáenz Peňa, v Brazílii se nejvíce Čechu usadilo v 

regionech Sao Paulo, Paraná, Santa Catarina a Rio Grande do Sul. 

Zvláštním druhem vystěhovalectví byla ve 20. a 30. letech státem 

řízená migrace směrem do Sovětského svazu, jež měla být výrazem 

proletářské pomoci. První skupinou, která do SSSR (Tbilisi) odjela, byla 

skupina nazvaná Pragomašina, a byla složena z řemeslníku z Prahy a okolí 

Slaného. Tito emigranti se však po roce 1945 vrátili zpět do 

Československa (Brouček, 2003; Šteříková, 2005, s. 1). 

Duvodem, proč docházeli Češi v pruběhu 19. a začátkem 20 století do 

Ruska byla také skutečnost, že si v Rusku "vydělávali zpravidla více než 

doma a jejich sociální status byl, snad až na nepatrné výjimky, znatelně 

vyšší. V tom byl pOdstatný rozdíl proti USA. Tam byly výdělky také 

zpravidla vyšší, sociální status však pro většinu nikoliv (Savický, 1999, s. 

19 - 20). 

Neméně významnou je také česká druhotná migrace, která dávala 

vzniknout mnoha novým vesnicím. Například potomci zakladatelu měst 

Tábor a Čermín na Sycovsku v Polsku odcházeli v 19. století za lepšími 

životními podmínkami do polského vnitrozemí a roku 1803 zde založili 

vesnici Zelow. Stejně tak i další část migrantu ze Sycovska přesídlila a 

vybudovala ves Kúcow. Podobné tomu bylo i na Balkáně: například Češi z 

Banátu (ze Svaté Heleny) odešli do Bulharska a založili vesnici Vojvodovo. 

Druhotnou migrací vznikly české vesnice Goluboje v Moldávii nebo 

Borodinovka v Kazachstánu. Migrační pohyb pokračoval dále a směřoval 

bud' na jiná místa ve světě (např. ve 20. letech z Vojvodova do Argentiny) 

nebo zpět do českých zemí (po roce 1918,1945 a 1989). 
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Vystěhovalci pocházeli většinou ze středních a nižších sociálních vrstev, 

avšak ne z nejchudších (často z duvodu drahé dopravy) a stěhovaly se 

zpravidla celé rodiny (kromě sezónní a krátkodobé migrace) (Brouček, 

2003). 

3. 1 pruběh české emigrace na jižní Ukrajinu 

Hlavní příčinou emigrace ve druhé polovině 19. století byly především 

neutěšené hospodářské a politické poměry v českých zemích. Čechy se v 

té době nacházely pod nadvládou Rakouské monarchie a požadavky na 

autonomii byly vesměs zamítnuty. V 50. letech sice probíhala prumyslová 

revoluce, která rozvíjela lehký prumysl a výroba rostla, ale i přesto upadlo 

hospodářství do vleklé krize (1857 - 1858). Reálné příjmy obyvatelstva 

klesly (Volkova, 2005, s. 7). Lidé, hlavně dělnictvo, značně trpělo díky 

špatným pracovním pOdmínkám a chudobě. Lépe na tom nebyli ani 

zemědělci, které postihla ve 40. letech neúroda. V té době probíhala 

zemědělská reforma, která měla odstranit feudální povinnosti, aby mohli 

rolníci svobodně disponovat s pudou a výnosy a mohli sami vstupovat na 

trhy. Reforma byla však nedokonalá a polovičatá, protože neumožňovala 

rolníkum nabýt pudy jinak než zase tržně, tedy odkoupit ji. Tržní ceny 

pudy byly pro chudé zemědělce příliš vysoké a navíc ještě museli uhradit 

poddanské povinnosti. To směřovalo bud' k jejich zadluženosti, nebo k 

obavám z ní. Bohatli tak jen už v té době bohatí velkostatkáři, a to prý až 

desetkrát rychleji než v ostatních evropských zemích. Na venkově se 

začala tvořit vrstva chudých námezdních pracovníku, chalupníku, domkařu 

a sezónního dělnictva. "Bídné poměry čeledi a sezónního dělnictva, 

nejchudší a nejubožejší části obyvatelstva, byly ovšem nadlouho, vlastně 

až do pozemkových reforem 20. století, těžkým sociálním stínem zdejší 

zemědělské prosperity. Z přelidněných hospodářství malorolníku a 

chalupníku odcházeli mnozí do měst a počínajících továren, kde vytvářeli 

vrstvu nekvalifikovaných či zaučených pracovních sil, jejichž sociální 

postavení se od venkovské čeledi příliš nelišilo: neomezená pracovní doba, 
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dosahující až 16 či dokonce 18 hodin denně, ženská a dětská práce, 

alkoholismus, podvýživa, dnes nepředstavitelně bídné bytové a hygienické 

podmínky slumu, v nichž tito lidé přebývali" (Křen, 2005, s. 197 - 198). 

Podle zákona z roku 1849 musela každá rolnická rodina odvádět splátky 

za pudu, na které hospodařila. Mnozí však neměli dostatek peněz, takže 

už roku 1860 jednu třetinu venkovského obyvatelstva tvořili bezzemci. 

Jediným jejich příjmem byly peníze z velmi nevýhodné nájemné práce. 

Fakt, že lidé přicházeli o pudu, byl tedy zřejmě hlavní příčinou jejich 

emigrace. Další příčinou byla nezaměstnanost a přelidnění v některých 

oblastech. Osídlení bylo někde tak husté, že v domácnostech připadaly na 

hlavu jen dva čtvereční metry. Dalším duležitým faktorem rozhodujícím o 

emigraci byl nedostatek potravin. Většina obyvatelstva v Čechách trpěla 

hladem. Přičteme-Ii k tomu zadlužení rolníku v dusledku splácení pudy, 

nelze se divit, že byli ochotni se vystěhovat i velmi daleko, aby našli 

příhodnější podmínky k životu, práci a k podnikání. 

Kromě těchto ryze objektivních duvodu tu byl také duvod národního 

sebeuvědomění a praktická nemožnost toto vědomí uplatnit prakticky i v 

politice. Od roku 1848 zesílil útlak českého jazyka a kultury; zesílily 

germanizační snahy vlády a do škol se začala intenzívně zavádět němčina. 

Předpokládalo se, že němčina zde bude jediným oficiálním jazykem. V 

roce 1851 byla přijata nová ústava, která upevňovala převahu rakouských 

Němcu a omezovala práva českého obyvatelstva. 

Jednou z cest, jak výše zmiňované problémy překlenout, byla 

emigrace. V té době přicházela do českých zemí pozvání od ruského cara 

a ruských šlechticu, ve kterých žádali, aby se čeští řemeslníci a především 

pak zemědělci přestěhovali do ruských zemí a hospodařili na zdejší pudě. 

V Čechách se tehdy objevili ruzní agitátoři, kteří měli za úkol nalákat lidi k 

přesídlení. Do Čech takto přijel například jakýsi Žid Miller, který se zastavil 

v Rychnově a měl plné moci od hraběte Kočubeje z Dikanky v poltavské 

gubernii, pokud se týče přesídlení na Krym (Volkova, 2005, s. 8 - 11; 

Auerhan, 1920, s. 42). Dalším, kdo lákal Čechy na "ohromné lány a osobní 

svobodu" na Ukrajině, byl český přesídlenec Pribil (možná Přibyl). 
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Agentem lákajícím české zemědělce na Krym byl i Rakušan žijící v 

Simferopolu, Kašpar Kerner. Těmto verbířum velmi pomohlo to, že se v 

Čechách roznesla zpráva (nebo ji přinesli i oni sami) o odchodu tří miliónu 

Tataru z Ruska, kde po nich zustalo mnoho volné pudy a všude tedy 

potřebují nové pracovníky. Tato nabídka nejvíce oslovila chudé zemědělce 

a řemeslníky, kteří chtěli odejít do zahraničí na několik let a vydělat 

peníze. Mnozí čeští chalupníci opravdu uvěřili, že maso a mléko je na 

Krymu velice laciné a že všem přistěhovalcum budou poskytnuty daňové 

úlevy. Úlevy a výhody skutečně existovaly, ale získat je nebylo lehké. 

Přestěhování do jižních oblastí ruské říše napomáhalo také zrušení 

nevolnictví v roce 1861 a následné buržoazní reformy. 

Po krymské válce (1853 - 1856) téměř všichni zdejší Tataři emigrovali. 

Jejich odchodu napomáhala i ruská vláda, která tak rozhodla již během 

války, když Tataři vstupovali do spojeneckých oddílu bojujících proti 

Rusku. Odchod jim usnadňovalo i Turecko, které přislíbilo přijmout okolo 

30 tisíc emigrantu. Další příčinou odchodu Tataru z jihu ruské říše bylo 

masové zabírání pudy ruskými a tatarskými statkáři pod vedením 

carských úředníku. Při zabrání zemědělské pudy statkářem byli rolníci 

zproštěni daňových povinností za její užívání. V dusledku tatarské 

emigrace se vylidnilo kolem 700 sídel, zvláště v perekopském újezdu, pak 

také v simferopolském, jevpatorijském a feodojsijském újezdu. Z Krymu a 

hlavně z oblastí severně od Krymu odešlo také mnoho Nogajcu (R 47, 

Volkova, 2006). Krym se během několika málo let mění téměř v poušť. 

Volné pudy je tu kolem jednoho miliónu děsjatin (1 děsjatina = 1,09 

hektaru). Rychlá a efektivní kolonizace byla tedy velmi žádoucí. "Časopis 

Russkij věstnik psal: "Současně s odchodem obyvatel je třeba organizovat 

jejich příliv, k tomu účelu je třeba ve všech končinách Evropy hlasitě 

vyzývat k přesídlení a přesídlencum poskytovat velké výhody. Je třeba 

vyzývat k dobrovolné emigraci z gubernií, kde je málo pudy. Také musíme 

odstranit překážky, pokud se týče cestovních dokladu" (Ščerban, 1860, s. 

213). Bylo rozhodnuto zvát především Slovany. Jedněmi z nich je i český 

národ. Jak poznamenal statistik zemstva Tauridské gubernie Andrijevskij, 

59 



Češi jsou jeden z nejpracovitějších národu, jsou schopni vybudovat 

zemědělství i zvýšit kulturní úroveň. Češi jsou národem dobrých 

pracovníku, kromě toho jsou dobří řemeslníci. A navíc, Slovan - Čech, 

Moravan, Slovák - za měsíc začne mluvit rusky a jejich děti nerozeznáš od 

ruských. Češi se vždy vyznačovali vysokou kulturou a gramotností, 

vlasteneckým a konzervativním zpusobem života" (Volkova, 2005, s. 12 -

14). Již v roce 1857 byla projednána opatření, jež měla motivovat 

potenciální přistěhovalce. Mezi tato opatření patřilo: 

- k osídlení statkářských hospodářství na Krymu zvát lidi ze všech 

společenských vrstev; 

- novoosídlence zbavit vojenských povinností; 

- osvobodit je od daní a místních zemských povinností; 

- povolit novoosídlencum uzavírat s vlastníky pudy smlouvy na základě 

dobrovolnosti a vzájemného souhlasu; 

- povolit příjezd cizincu z některých státu, aby se usadili u pozemkových 

vlastníku s právy farmářu a kolonistu a aby jim byly poskytnuty všechny 

vyjmenované výhody; 

- po dobu 10 let platit jen roční procentní úrok ze všech dluhu státu, které 

zatěžují velkostatky, aby statkáři měli možnost usídlit přesídlence na 

opuštěné pudě; 

- vydání záloh a úvěru na 371etou pUjčku (tamtéž, s. 26). 

První čeští kolonisté se na Krymu objevili nejspíše již v roce 1860, což 

je ovšem jen nedostatečně doloženo. V tomto roce totiž na krymský 

poloostrov přijíždějí první novoosídlenci, mezi nimiž jsou Estonci, Rusi, 

Němci a Češi (Ščerbaň, 1860, s. 224 - 229; Zykov, 1893, s. 531 - 550; 

Nikolskij, 1929, s. 14; Volkova, 2005, s. 10). Lépe doložena je již migrace 

z roku 1861, která se považuje za první migrační vlnu Čechu směřující na 

Krymský poloostrov. To muže mít souvislost i s tím, že přestože byly 

směrnice upravující osídlování Krymu vydávány v pruběhu let 1859 až 

1861, oficiálně začaly platit teprve v červenci roku 1861. 

Češi přicházeli na Krym ruzným zpusobem. Mezi prvními byli 

vystěhovalci, kteří se nechali roku 1861 zlákat k životu u knížete Kočubeje 
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v poltavské gubernii. Ten je však nakonec ze služeb propustil, protože 

část z těchto přesídlencu byli řemeslníci a ne zemědělci, kterých 

potřeboval nejvíce. Ti, potom co se dozvěděli o volné a laciné pudě na 

Krymu, odešli do perekopského újezdu. Další osídlenci přišli po souši z 

Čech přes Černovice, hlavní město Bukoviny, přes Cherson a Dněpr do 

hlavního města Krymu, do Simferopole, kde bylo zároveň hlavní 

rozmísťovací středisko. Toto přesídlení bylo velmi zdlouhavé a namáhavé. 

Proběhlo na rozhraní let 1861 a 1862 a trvalo celých osm týdnu. 

Nejpočetnější skupina přesídlencu jela z českých zemí do města Baziš a 

potom parníkem do Galacu, kde čekali na ruskou loď. Tou se dostali do 

Oděsy a odsud po moři do Kozlova (dnešní Jevpatorie) a nakonec do 

Simferopolu. 

Zpočátku se čeští kolonisté usazovali u ruzných hospodářu v okolí 

Simferopolu, později jim úřady povolili usazovat se jinde. Nejvíce jich 

odešlo na sever do Perekopského újezdu a na jih do Jaltinského újezdu. 

Usídlili se také ve větších městech, v Jevpatorii, Sudaku, Feodosii a Kerči. 

Nejžádanější byly oblasti na severu Krymu, kde zustaly prázdné celé 

vesnice po odchodu Tataru. Bylo tedy rozhodnuto, aby Češi tuto 

opuštěnou pudu obsadili a obhospodařili. Imigrace Čechu trvala zhruba 

čtyři roky, a to mezi lety 1860 a 1864 (1865). Přicházeli po jednotlivých 

rodinách, tedy ve velmi malých počtech. Nejmohutnější vlnou byla ta v 

roce 1861 až 1862, kdy z českých zemí odjelo nejdříve 80 rodin a o týden 

nato 90 rodin. 

Situace, která na Krymu panovala, však nebyla k novoosídlencum ani 

zdaleka tak přívětivá, jak se puvodně domnívali. Problém byl i v tom, že 

většina Čechu, kteří sem přicházeli, nebyli zemědělci, ale řemeslníci. Proto 

vyhledávali raději život ve městech než v opuštěných osadách. Ti, kteří se 

rozhodli usadit na zemědělské pudě, měli velmi těžké podmínky pro život. 

Příčin bylo několik. Jednou bylo to, že čeští přesídlenci vubec neznali 

podmínky krymského zemědělství. Dalším problémem bylo velké sucho 

spojené s neúrodou, které trvalo celých deset let od roku 1860 a neméně 

duležitou příčinou potíží byl také útlak vyvíjený ze strany místních 

61 



statkářu (Auerhan, 1920, s. 41 - 42; Volkova, 2005, s. 14 - 18; Brouček, 

2003). Ti, co přijeli, aby zde zbohatli a za pár roku se vrátili zpět domu, 

byli touto situací velmi rozčarováni a zklamáni. Díky neúrodě přišli během 

krátké doby o všechny prostředky a ti, kterým zbylo trochu peněz, se 

vrátili do Čech. Většina ale peníze na cestu zpět neměla, musela se tedy 

vypořádat se zdejšími podmínkami. Část českých kolonistu po těchto 

špatných zkušenostech požádala úřady o přidělení místa k obývání a příděl 

pozemku, tak jak jim to bylo slibováno ještě před odjezdem. Výsledkem 

bylo povolení obydlet v letech 1863 - 1864 čtyři opuštěné osady - Žadru, 

Kurman-Kemelči, Kirej a Žávu. 

Na místě těchto zpustlých osad založili nové vesnice, které opatřili 

novými názvy, ze Žadry se stala Bohemka, z Kurmánu - Kemelči Carekvič, 

z Kireje Tábor a ze Žávy Alexandrovka (česko - německá). Například 

Bohemka byla založena roku 1862 a zpočátku zde žilo na 60 rodin (152 

mužu a 151 žen). Dostali pudu o rozloze 2318 děsjatin, přičemž aby mohli 

obdržet ruské občanství, které bylo podmínkou pro obdržení pudy a 

slibovaných výhod (daňové a další), museli se tito přesídlenci vzdát 

svazku se svou bývalou vlastí. Tak tomu bylo ve všech koloniích na území 

ruské říše. Novým osídlencum byla přidělována puda o výměře 12 až 15 

děsjatin na každého člena mužského pohlaví a příspěvek 175 rublu pro 

každou rodinu na zakoupení nářadí a dobytka (Auerhan, 1920, s. 43 - 44; 

Valášková, 2000, s. 308 - 309; Volkova, 2005, s. 18 - 19; Klíma, 1925). 

Ani přes hospodářskou pomoc ze strany vlády se však osadníkum nevedlo 

dobře, sucho zpusobovalo velkou neúrodu a bylo třeba hledat nějaké 

uspokojivé řešení. Na další finanční požadavky úřady neodpověděly 

kladně, proto někteří nově založené vesnice opouštěli a stěhovali se dále. 

Nejpočetnější skupina (92 rodin) odešla do Melitopolského újezdu, kde jim 

úřady nabídly nové pozemky. Zde Češi roku 1869 založili ves Čechohrad 

(Auerhan, 1920, s. 44; Valášková, 2000, s. 309; Klíma, 1925; Nepraš, 

1908). 
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3. 2 Stručný demografický vývoj českého osídlení v několika 

sledovaných oblastech jižní Ukrajiny 

-- Intcrnational boundary 

* Natiooal capital 

" '-- Railroad 

Road 

100 200 KiJometers 
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Na obrázku mapa Ukrajiny s vyznačením míst s českým osídlením, kde byl 

prováděn terénní výzkum 

v době příchodu Čechu na krymský poloostrov žilo v této oblasti celkem 

196 873 obyvatel. Z toho 141 511 bylo krymských Tataru, 29 246 Rusu, 7 

797 Ukrajincu, 17 704 Bulharu a 615 Čechu4 • Co se týká počtu Čechu, z 

615 jich bylo 309 mužu a 306 žen. Údaje z roku 1869 hovoří už o 1009 

4 zdroj: http://www.geocities.com/ai320/migration.htm 
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římských katolících a 29 luteránech v řadách českých osadníku na Krymu 

(Volkova, 2005, s. 18). 

V době založení vsi Tábor v roce 1862 v ní žilo 69 rodin, kteří přišli z 

českého města Tábor. Z nich bylo 90 mužu a 101 žen. Později se k nim 

připojilo dalších 18 rodin (33 mužu a 58 žen). V roce 1863 se všichni stali 

ruskými státními příslušníky. Každý obdržel od úřadu 12 děsjatin pudy a 

170 rublu na pořízení domu a školy. 

Bohemka byla založena roku 1862 šedesáti rodinami českého puvodu 

(152 mužu a 151 žen). O rok později sem přišly další tři rodiny. Ruskými 

státními příslušníky se obyvatelé Bohemky stali v roce 1864. V tom 

samém roce zde bylo napočítáno 33 gramotných lidí, 23 částečně 

gramotných, ostatní byli negramotní. V roce 1867 už zde žilo jen 226 

obyvatel. 

V obci Carekvič v době jejího vzniku žilo 15 rodin (36 mužu a 31 žen). 

V Alexandrovce založené roku 1862 žilo 45 rodin (98 mužu a 85 žen). Do 

roku 1864 se intenzivně zalidňovala a budovala. V roce 1865 začala být 

vydávána podpora osídlencum v Alexandrovce, která byla vesnicí napul 

českou a napul německou. V roce 1869 zde žilo 60 českých rodin (tamtéž, 

s. 18 - 21). 

Osada Čechohrad (v Melitopolském újezdu) byla založena roku 1869 

českými přesídlenci ze všech českých osad na Krymu. Na začátku sem 

přišlo 92 rodin (207 mužu), v pozdějších letech ještě dalších 27 rodin. 

Nedostatek volné pudy přinutil později mnoho rodin k další migraci. 

Někteří odjeli na Kavkaz, na Sibiř (u města Omsk založili osadu Novohrad) 

nebo do Ameriky, další odešli do Besarábie, kde vybudovali vesnici 

Novohrad. Jedna skupina Čechu z Čechohradu také založila vesnici 

Borodinovku jižně od Aktjubinu v Kazachstánu. 

Příliv kolonistu z Čech končí rokem 1864, v dalších letech šlo spíše jen 

o ojedinělé případy přistěhování. Podle sčítání z roku 1897 žilo v celé 

Tauridské gubernii 1920 Čechu a Slováku, z toho 1024 mužu a 938 žen 

(Auerhan, 1920, s. 41), pouze na Krymu 1174. V roce 1921 to pak bylo 

2037 Čechu, z toho pouze na krymském poloostrově 1413 (Klíma, 1925). 
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Většina českých přistěhovalcu byla katolického vyznání (Auerhan, 1920, s. 

41 - 51; Valášková, 2000, s. 310). Jejich jazykem byla vesměs pouze 

čeština, za což byli nezřídka kritizováni místními statkáři a úředníky 

(Volkova, 2005, s. 21), v oblastech, kde žili společně s Němci, hovořili 

také německy (Němcu žilo na Krymu téměř 80 tisíc, měli výborně 

organizované školství, hospodářskou správu, spolkový život i náboženství) 

(Auerhan, 1920, s. 46 - 47; Valášková, 2000, s. 310). Podle sčítání z roku 

1989 žije na Krymu 1020 osob hlásících se k českému etniku5
• 

4 KULTURA ČECHŮ NA JIŽNÍ UKRAJINĚ 

Nyní se dostáváme ke konkrétním kulturním projevum členu české 

menšiny na jižní Ukrajině. Budeme sledovat v největší míře ty kulturní 

reálie, které existovaly a existují u Čechu ve vesnicích Lobanovo (dřívější 

Bohemka), Alexandrovka a Novhorodkivka (dřívější Čechohrad) a ve 

městech Melitopol a Simferopol. Na těchto místech jsem prováděl v 

květnu a červnu 2006 kvalitativní výzkumné šetření týkající se kulturní 

identity české menšiny. Cílem tohoto výzkumu bylo zjištění, popřípadě 

ověření faktoru, která mají blízkou souvislost s lidskou identitou, v našem 

případě s identitou kolektivní, tedy kulturní (a etnickou). Metody, které 

jsem při práci použil, jsou zejména: 

- studium literatury - relevantní literatura zabývající se daným tématem 

na vědecké úrovni, články v novinách a časopisech týkající se sledované 

skupiny, literatura zabývající se jednotlivými kulturními prvky (slouží 

především k porovnání) (Strauss, Corbin, 1999, s. 32 - 38); 

- pozorování - zúčastněné i nezúčastněné; 

- rozhovory - částečně strukturované, otázky z větší míry otevřené6 . 

Základní teoretická data, jež jsou pro toto studium nezbytná, jsem uvedl v 

předcházejících kapitolách. 

5 údaj získaný z propagačního materiálu českého spolku Vltava v Simferopolu "Vltava" češskoje obščestvo 
6 s přihlédnutím k možným problémům takového postupu; přihlédnuto k poznámkáchm M. Dismana na toto 
téma (Disman, 1993, s. 59) 
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Duvody, proč jsem pro daný záměr zvolil jako zkoumaný vzorek právě 

českou menšinu na jižní Ukrajině, jsou jednak relativně malé množství 

členu dané komunity, její vystavení velmi silnému akulturačnímu tlaku ze 

strany majority, její historické pozadí (zhruba 150 let od přesídlení z 

puvodní vlasti) a také v současnosti probíhající znovuobnovování a 

znovuutvrzování její kulturní identity. 

Menšina je ve zvláštním tlaku, kdy je vzdálena od své puvodní vlasti, se 

kterou se identifikuje a žije v nové vlasti, kterou se rozhoduje, jak 

přijmout. Nakonec muže být boj o starou identitu tak těžký, že podlehne a 

přijme či vytvoří si identitu novou, spjatou se stávajícími podmínkami, ve 

které žije. Přijme tedy kulturu dané země včetně jazyka, který si osvojí 

zpravidla jako první (Dluhošová, 1996, s. 48 - 66; Valášková, 1996, s. 26 

- 47). 

Během tohoto studia jsem předpokládal několik hlavních příčin, které 

by mohli mít významný podíl na změně kulturní identity členu sledované 

české menšiny. Těmi jsou zejména: 

- silný vliv ukrajinského či ruského jazyka, a to ze dvou duvodu: a) 

česká menšina je málo početná a příliš roztroušena; b) podobnost českého 

jazyka a ukrajinštiny (ruštiny) - čeština pro svou podobnost velmi snadno 

přebírá cizí slova do svého vlastního slovníku (než by tomu bylo v případě 

dvou zcela odlišných jazyku); 

- relativní chudoba a s tím spojený odchod především mladých lidí do 

měst či do zahraničí; 

- sňatky s Ukrajinci a s tím spojená asimilace; 

- nemožnost vzdělávat děti v češtině (v místech, kde nejsou české 

školy). 

Během terénního výzkumu jsem narazil i na další skutečnosti, které 

uvedu níže a které mají nebo měly pro formování identity u této skupiny 

význam. Sledované jevy jsem rozdělil do několika částí, v nichž uvedu 

historické reálie společně se současným stavem. 
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4. 1 Hospodářství 

Hlavním hospodářským odvětvím Čechu usazených na jižní Ukrajině 

bylo zemědělství, drobná výroba a řemeslnictví. Při jejich příchodu na 

Krym se část přistěhovalcu rozhodla žít ve městech, kde pracovali buďto 

jako řemeslníci nebo v místních továrnách. Druhá část se rozhodla usadit 

na zemědělské pUdě a to i přesto, že mnozí z nich neměli se zemědělstvím 

zkušenosti. Ti, co zkušenosti měli nebo jich nabyli od německých 

přistěhovalcu, přinesli do zdejších kraju nové zpusoby hospodaření s 

pudou. Jejich hlavní činností bylo pěstování obilí, zvláště pak pšenice, 

méně ječmen, žito a oves. Zelinářství a zahradnictví měly vedlejší 

význam. Ovocné a zelinářské zahrady, kde se pěstovala cibule, brambory, 

melouny apod., se nacházely vedle rodinných domku. Pěstovali i kukuřici a 

len na semeno (lodyhami topili). Mimo to se Češi zabývali také živočišnou 

výrobou. V každém hospodářství chovali krávy, koně, prasata a drubež 

všeho druhu. Dobytek pásli jak na společných pastvinách, tak individuálně 

(Laptěv, 2005, s. 37 - 38; Auerhan, 1920, s. 44 - 47). Na Krymu prý byla 

velmi úrodná puda, kterou místní nehnojili. Hnojem buďto topili nebo ho 

vyhazovali. Měli trojpolní hospodaření, tzn. že se vždy nechá určitá část 

pudy ladem, jen se zorá (tzv. černopár). Pokud si hospodář myslel, že 

potřebuje více pudy, mohl si ji pronajmout v sousedství na tzv. 

"skopščinu" neboli na polovinu hrubého výnosu (Auerhan, 1920, s 44 -

47). Zemědělské nářadí používali zpočátku dovezené nebo si ho sami 

vyrobili. Od domácího obyvatelstva je přejímali jen výjimečně, neboť 

rozdíly ve výrobní technice a zkušenostech byly často tak veliké, že jejich 

převzetí by znamenalo krok zpět. Zatímco například domácí obyvatelstvo 

používalo k orbě tzv. sochu, Češi orali záhonovým pluhem s asymetrickou 

radlicí. Používali také pokročilejších osevních postupu a snažili se uplatnit 

intenzivní hospodaření s pudou (Heroldová, 1964, s. 372). 

Zvláštní místo u Čechu zaujímala řemeslnická činnost. Každý správný 

hospodář uměl zhotovit jednodušší zemědělské nářadí, kuchyňské náčiní a 

jednoduchý nábytek. Kromě toho existovali profesionální řemeslníci -
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ševci, krejčí, sedláři nebo truhláři. Ve městech se Češi uplatňovali v 

nejruznějších zaměstnáních, mnoho jich již po svém příjezdu z Čech 

pracovalo v továrnách. 

I v současnosti se dá říci, že zemědělství hraje na venkově prvořadou 

roli. Špatná hospodářská situace však zapříčinila, že mnoho lidí musí za 

prací jezdit do měst. Kolchozy, které byly zakládány ve 20. a 30. letech 

20. století, se většinou rozpadly v 90. letech 20. století a na jejich místě 

vzniklo jen málo firem, které mohou místní obyvatele zaměstnat. 

Například v obci Alexandrovka žádný kolchoz ani zemědělský podnik není, 

puda byla lidem po rozpadu kolchozu rozdána a ti se ji snaží pronajímat (R 

18). Výnos z ní je však minimální nebo ji nelze pronajmout na méně než 

25 let (kvuli výsadbě sadu) (R 17), takže každý musí hospodařit na 

vlastním políČku za domem a mít i nějaké hospodářské zvířectvo, aby se 

uživil (R 31). Například v Lobanovu dokonce před pár lety vykáceli ovocný 

sad, dřevo rozprodali a ztopili, a na jeho místě je dnes obecní pastvina (R 

29). Lobanovo navíc trpí v létě nedostatkem vody, což se na 

hospodářských výsledcích citelně projevuje. 

Stav hospodářství má významný podíl na odchodu zejména mladých lidí 

z vesnic do velkých měst, popřípadě i do zahraničí. Češi se s touto situací 

jen těžko vypořádavají a přejí si, aby například i Česká republika provedla 

nějaké vstřícné kroky směrem k hospodářské podpoře zdejšího 

zemědělství. Třeba pomocí s nákupem pudy a strojního vybavení (R 33). 

Například veřejné osvětlení ve vesnici Novhorodkivka je v takovém stavu, 

že tu svítí pouze dvě žárovky, a to na dvou hlavních křižovatkách. Když 

jsem se ptal, proč tomu tak je, bylo mi řečeno, že žárovky mění vždycky 

jenom před volbami, aby lidé nezakopli! (R 22). Velmi ubohý je také stav 

místních komunikací. Ty se prý vyplatí opravit (spravit díry) až teprve 

před žněmi, aby se nesypalo zrní z aut (R 33). 
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4. 2 Hospodářské a politické represe 

Poté, co byla Ukrajina podrobena ruské komunistické vládě (1920) a 

následně se v roce 1922 stala oficiálně součástí Svazu sovětských 

socialistických republik, začala sovětská vláda uplatňovat kulturní unifikaci 

na celém svém území. K tomu se přidala také hospodářská reforma, která 

se kromě jiného projevovala tzv. rozkulačováním (neboli potlačením 

soukromého zemědělského hospodaření), jež začalo na konci dvacátých 

let (Malinevská, 2003, s. 20). Vynucování si poslušnosti u venkovského 

obyvatelstva se řešilo velmi často silou, mnoho rolníku bylo za údajnou 

zradu odvedeno do lágru na východ sovětského svazu. Odsud se zpravidla 

nikdy nevrátili. Následky pro české etnikum byly zničující. Spolu se 

zákonem o zrušení volebního práva u těch, kteří pracovali soukromě (již 

od roku 1918), zapříčinily tyto procesy postupnou ztrátu etnického vědomí 

a mnoha kulturních prvku včetně jazyka (Omelčuk, 2005, s. 91 - 100). 

"Byla kolektivizace, bylo to zlý, zavírali mužský, zabírali baráky, zabírali 

všechno. Co kde bylo, všechno zabírali. Zabírali aj tak, že přišli a .. no 

vzali, co jen mohlo kde stát. Židlička, všechno bylo vzatý. Až takový vzali, 

že stála kolíbka třeba jednou přijeli a tu kolíbku nechali. Ne všechno naráz 

mohli vzít, jo. Jeden den, pak třeba druhej den, protože brali toho celou 

ves, tak nemohli to naráz udělat. Tak několik dní to trvalo, jo. A dyž už 

napOSledy, tak dítě z tej kolíbky vyhodili na zem a kolíbku vzali na vůz a 

vezli" (R 1). 

Ačkoliv hospodářské represe nejsou přímo spjaty se zachováním české 

kultury a kulturní identity, souvislost tu je. Češi ve vesnicích byli v té době 

prakticky všichni soukromě hospodařící a jen málokdo z nich se chtěl 

nechat připravit o dum a pozemek. Mnoho českých mužu bylo tedy 

odsouzeno a uvězněno nebo zastřeleno. Došlo ke stěhování mnoha 

českých rodin pryč z tohoto etnicky kompaktního osídlení a přicházeli sem 

místo nich převážně rusky hovořící obyvatelé. Například z Bohemky odešli 

některé rodiny do Bachčisaraje k tatarským statkářum (R 1) nebo do 

Simferopolu, kde založili menší kolonii čítající sedm rodin (R 26, R 27). 
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Mimoto byli také pronásledováni už za to, že jsou jiné národnosti. 

"Zvláště trpěly národnostní skupiny, považované za potencionálně 

nebezpečné. Za takové v SSSR považovali Němce, Poláky, Lotyše, Estonce 

a jiné. Mezi ně můžeme oprávněně zařadit i Čechy" (Omelčuk, 2005, s. 

99). Tento proces vyústil v to, že mnoho lidí se přestalo k českému etniku 

hlásit. Na veřejnosti nehovořili česky raději vůbec. Podobné to bylo v 

celém Sovětském svazu. Například v Krasnodarsku, který se nachází 

nedaleko Krymu na území dnešního Ruska, v důsledku těchto událostí 

české "matky schovávaly své děti, měnily jim matriky a lidé se báli 

někomu sdělit, že jsou Češi. Mnohdy to totiž byl rozsudek smrti. Strach z 

pronásledování na několik desetiletí vymýtil jakoukoli snahu o utvrzování 

národnostní identity potomků českých vinařů, kteří se na černomořské 

pobřeží začali stěhovat již v 50. letech devatenáctého století" (České listy, 

01/2001, s. 15) 

4. 3 Architektura 

v této podkapitole se zaměřím pouze na vesnickou architekturu, 

protože právě vesnická architektura si uchovávala a v malé míře stále 

uchovává určitá česká specifika. 

Pokud budeme hovořit o struktuře českých vesnic v době jejich 

založení, můžeme říci, že se Češi inspirovali zdejšími zvyklostmi. Vesnice 

byly tzv. uličního typu, který byl příznačný jak pro osady stepního Krymu, 

tak i pro území celé Ukrajiny. V některých obcích je možno spatřit 

jednořadovou zástavbu (tzv. řadový typ). V centru obce stál obvykle 

kostel nebo modlitební dům, církevní škola a budova obecní (vesnické) 

správy. Hřbitov býval položen různě, například v Bohemce ležel mimo 

vesnici, zatímco v Alexandrovce byl hned za kostelem v centru vesnice, 

kde bylo rovněž sídlo kněze (Laptěv, 2005, s. 39). Ke stavbě domů se 

používaly zpočátku místní materiály. Jako stavební materiál používali hlínu 

a dřevo, tak jako ve staré vlasti. Ve stepích Krymu našli dostatek hlíny a z 

ní vyráběli nepálené cihly, tzv. "kolyby", jež byly směsí hlíny, slámy, trávy 
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a vepřových štětin. Hlína se přidávala i do malty, kterou se spojovaly cihly 

a rovněž k mazání podlah. V některých domech byly podlahy částečně 

vydlážděny pálenými cihlami. První prkenné podlahy se začaly objevovat 

ve 30. letech 20. století. Nepálené cihly se mohly kombinovat s kamenem, 

buď s tzv. "rakušňákem,,7 nebo kamenem "dikar", jež se používal hlavně k 

budování podezdívky. Jako základní materiál na střechy se používala 

sláma a od 80. let 19. století se začaly zavádět jako krytina tašky, tzv. 

"marselky" a "němky". Střecha se stavěla sedlová, do pručelí se obvykle 

zasazovala dvě okna kvuli větrání a osvětlení, pod nimiž pak byl menší 

převis. Nad okny bylo zvláštní vyhloubení, do nějž se umísťovala soška 

světce (nejčastěji sv. Josef). Stropy byly z dřevěných desek posazených 

ve dvou řadách a nahoře se tyto desky mazaly hlínou smíšenou se 

slámou. Na pUdě se uchovávalo obilí, masné výrobky, brambory a ostatní 

zásoby (tamtéž, s. 39 - 40). Většina českých domu zpočátku neměla 

stodolu, sláma byla skladována na hromadách před domem. Urovnané 

hromady slámy tak tvořily oplocení domu až do doby, kdy se začaly stavět 

ploty dřevěné nebo kamenné (Auerhan, 1920, s. 48). Nejstarší domy, 

kterých se dochovalo již jen málo, byly stavěny směrem k ulici stranou, 

nikoli svým pručelím. Většina dochovaných domu má stěny složené z 

několika vrstev zdiva. Základ zdi tvoří nepálené cihly "kolyby" a ten je 

obezděn pálenými cihlami. Takto se stavělo až do 60. let 20. století a na 

stavbě domu se tehdy podílelo klidně 40 až 50 lidí. Lidé nosili hlínu a 

slámu, koně byli zapřaženi do válcu a tím promíchávali masu na kolyby. 

Ta se dávala do forem po dvou kusech, jeden kolyb byl většinou velký 20 

cm na 50 cm a široký také 20 centimetru. To prý byla norma (R 1). Od 

60. let se například v Novhorodkivke začala již používat ke stavbě domu 

rakuška. V Lobanovu se domy stavěly také tak, že navrchu byla rakuška a 

uvnitř kolyb. Zvenku se pak zeď omítala vápnem, vnitřní zdi se 

vymazávaly hlínou smíchanou s koňským trusem (poměr: 2 vědra hlíny na 

4 vědra trusu + voda). Pod dřevěnou podlahou bývalo vápno nebo tzv. 

7 "rakušnočnyj kameň", "rakušňák" nebo "rakuška" je slepenec písku a lastur, které zůstaly v zemi z dob, kdy zde 
bývalo moře; dobývá se na Krymu (R 1, R 15, R 18, R 28, R 31), a to tak, že se vyřezává ze země (R 39); 
lasturkám, ze kterých je slepen, se říká "rakušky" (R 28, R 31, R 39) 
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"žouželka" (kousíčky spáleného uhlí) (R 28). Pokud byla podlaha hlíněná, 

pak se také vymazávala, například trusem (R 10, R 11). Dnes, jak jsem 

viděl (na vesnicích i například v Simferopolu), se ke stavbě používá jak 

rakušky tak pálených cihel, většina střech má vlnitou eternitovou krytinu. 

V minulosti mívaly domy tři části - předsíň, izbu a komoru. V předsíni 

mívaly jednu či dvě pece (jedna k pečení chleba). Později začali předsíň 

přepažovat stěnou a tak se utvořily dvě samostatné místnosti - kuchyň a 

předsíň. Izba byl velký a světlý pokoj, v kterém vyli vítáni hosté, a býval 

vyzdoben množstvím všemožných výšivek (ručníku, ubrousku, přehozu 

aj.), někde za izbu považovali celý dum, obývacímu pokOji se říkalo 

"seknic" nebo "zal" (R 13). Neodmyslitelnou součástí izby byly obrázky s 

náboženskými motivy a sošky světcu. Auerhan píše, že tyto svaté obrazy 

byly běžné u pravoslavného obyvatelstva a Češi tento zvyk převzali od 

nich. Motivy byly však už katolické (Auerhan, 1920, s. 48; Cankov, 1931, 

s. 99). Komora sloužila jako hospodářská místnost, v ní se uschovávaly 

některé potraviny, oděv a drobné hospodářské náčiní. V některých 

domech se komora zařizovala jako druhý obývák, kde mohli bydlet starší 

lidé nebo jiní rodinní příslušníci. Během doby se interiéry domu měnily, 

stavěly se prostorné letní verandy, předsíně, kuchyně se spižírnou, při 

stavbách obývacích pokoju a ložnic se již hledělo na počet příslušníku 

domácnosti, přibývalo i komor (Laptěv, 2005, s. 41). Dnes jsou již 

interiéry domu (kterým tu říkají "chata") přizpusobeny, pokud to je 

možné, modernějšímu bydlení. Každý má doma televizi, často pak i video 

nebo DVD přehrávač a další vybavení. Zaujalo mě také to, že ve všech 

domácnostech mají na stěně koberec. Není prakticky žádného domu, kde 

by ho neměli. Vybavení nábytkem a dalším zařízením závisí na 

ekonomické situaci té které rodiny. 

Každá z vesnic má vlastní zdravotní středisko, školu, kulturní dum, 

poštu, budovu selsovětu (obdoba obecního úřadu) a několik obchodu. 

Hospoda se nachází jak v Novhorodkivke, kde je nazývaná místními jako 

"bar", tak v Alexandrovce. V Lobanovu sice stojí kavárna "Romaška", kde 

je možno i tančit, ale v současné době je zavřená. V Novhorodkivke a v 
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Lobanovu mají navíc česká centra, která sídlí v budovách "starých škol". 

Funkční kostel se nachází pouze v Novhorodkivce, kde ho s finanční 

pomocí od české vlády a hlavně z veřejné sbírkypostavili a vysvětili v roce 

1999. Také v Alexandrovce mají budovu kostela v novogotickém slohu, je 

ale ve velmi špatném stavu, chybí jí část věže a veškeré vnitřní vybavení. 

Nezdá se, že by v architektuře, vyjma katolických kostelu, bylo na první 

pohled poznat, že tu kterou vesnici založili a obývají Češi. Téměř všechny 

domy, hospodářské, správní a jiné budovy převzaly formy jinde obvyklé. 

Puvodních českých domu se dochovalo velmi málo, například v 

Novhorodkivce jich není více jak deset. Ovšem na otázku položenou 

místním Čechum, zda si myslí, že je jejich vesnice něčím jiná, než vesnice 

okolní, mi vždy odpověděli, že ano (v tomto případě Novhorodkivka). Je 

víc čistá a upravená, je méně zničená (R 1, R 2). 

4. 4 Český jazyk a školství 

První česká škola byla na krymském poloostrově otevřena roku 1867 v 

obci Bohemka. Byly v ní i dvě knihovny, jedna pro učitele, jedna pro žáky. 

Předměty byly vyučovány v češtině a v ruštině. Česká škola v 

Alexandrovce byla založena v roce 1884. Přednášejícím jazykem zde podle 

všeho byla ruština (Laptěv, 2005, s.49 - 50). Auerhan píše o problémech s 

výukou v českém jazyce v Alexandrovce takto: "Škola byla puvodně v 

Alexandrovce společná pro Čechy i pro Němce, a učitelem byl zprvu 

ustanovován jen ten, kdo ovládal oba jazyky. Rusky se tehda vubec 

nevyučovalo, toliko německy a česky. V letech osmdesátých chtěla obec 

ustanoviti učitelem Němce, česky neznajícího. Uvědomělejší Češi dobře 

vědouce, jak by to za takových okolností dopadlo s českou mládeží, opřeli 

se tomu a požádali úřady, aby se jim dostalo slovanského učitele. Bylo jim 

vyhověno a nyní měla jedna škola dva učitele. Učili zprvu v jedné třídě, 

když se však seznala neprospěšnost tohoto stavu, Češi přenesli prostě 

část lavic do druhé místnosti, kde se pak vyučovalo rusky a česky. Když 

se to však dověděl starosta, zakázal vyučování v nové české škole, 
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protože ji Češi zřídili svémocně, nemajíce k tomu práva. Češi si stěžovali, 

a úřady rozhodly, že polovina školy patří Němcum, polovina Čechům. Od 

té dOby jsou v Alexandrovce školy dvě: německá, vydržovaná obcí, kde se 

učí rusky a německy, a česká, vydržovaná zemstvem, kde se učí rusky a 

česky. Učitelem české školy je p. J. Hlavatý, jenž učí v nižším oddělení 

česky a ve vyšším rusky" (Auerhan, 1920, s. 50). České školy byly i v 

dalších českých obcích, v Lobanovu i v Čechohradu, ale jen do 2. světové 

války, kdy bylo veškeré vyučování v českém jazyce zakázáno, stejně tak 

jako výuka samotného českého jazyka (R 1). Od osídlení až do 2. světové 

války byla školní výuka češtiny vždy samozřejmostí, a to i přesto, že 

musel učitel přijet až z Čech. "No, s českou školou to bylo tak. Česká byla 

škola tady vodjakživa, jak se sem na nasadili, tak byli. Jenomže z Čech 

musel bejt učitel. A tak jen učitel musel přijít. Tady učitela nebylo. 

Stejných lidí, našich, nebylo učitela. A ten se přivážel z Čech. No prostě 

napsali a von jel pomoct. Napsali a ten učitel musel vědět doktorem, 

aspoň trošku aby věděl, aby měl doktorát, a taky aby čet slovo báží i aby 

moch pochovat člověka. No víst jako modlitbu, slovo báži. A to musel tři 

věci von umět udělat jako takový. Tak to vysílali až do války" (Rl). Po 

válce už sem žádný český učitel nepřijel a ti co zde byli, byli buďto 

vyhnáni nebo zastřeleni. Jako jediný jazyk byla prosazována ruština. 

Zákaz vyučování češtiny trval velmi dlouho a i později, kdy nebylo 

výslovně zakázáno češtinu učit, ji nikdo neučil ze strachu z možného 

postihu. Po ukončení výuky v českém jazyce a výuky české gramatiky 

začala znalost českého jazyka pozvolna upadat. Dnes česky dobře hovoří 

většinou jen lidé nad šedesát let a určitá část o něco mladších lidí. Nejlépe 

hovoří ti, kteří ještě chodili do české školy a učili se gramatice i ostatním 

předmětům v češtině. Lidé mezi čtyřiceti a šedesáti lety jsou schopni 

česky hovořit, ale k běžné komunikaci používají výhradně ruštinu a česky 

hovoří spíše jen v rodinném kruhu se svými rodiči. Gramatiku pak téměř 

vůbec neovládají. U mladších generací se lze s českým jazykem setkat jen 

velmi zřídka, například lidé pod třicet let věku česky nehovoří vůbec. 

Někteří z nich jsou však schopni rozumět mluvené češtině svých rodiču či 
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prarodiču. Mé češtině rozuměli dobře pouze staří lidé, a to jen za 

předpokladu, že jsem mluvil pomalu a nahlas. Mladší se raději rozhovorum 

se mnou vyhýbali, protože se báli, že nebudou rozumět. Našlo však 

několik výjimek, a to hlavně u dětí, které se buďto zúčastnily jazykového 

kursu češtiny v ČR, letního tábora pořádaného pro děti krajanu také v ČR 

nebo se česky učí v rámci výuky českého jazyka pořádané českými spolky 

na Ukrajině a financované Ministerstvem zahraničí ČR. Kolik krajanu je 

schopno hovořit česky ve městech, nevím. V Melitopolu jsem se setkal s 

asi pěti lidmi, v Simferopolu se třemi. Takto nízký počet česky hovořících 

je dán převážně roztroušeným osídlením této komunity, ale také mými 

možnostmi se s dalšími lidmi setkat. 

Od devadesátých let je do oblasti, kde Češi žijí, vysíláno každým rokem 

několik učitelu z České republiky. Jak se píše na internetových stránkách 

Ministerstva zahraničí ČR, je záměrem vyslání českých učitelu umožnit 

přímý kontakt žáku a učitelu z řad krajanu se současným českým jazykem 

a metodami vyučování. Pusobení vyslaných učitelu muže však být širší než 

pouze vlastní školní vyučování, např. spolupráce s krajanským tiskem, 

folklórním souborem, metodická práce s místními učiteli, vyučování v 

jazykových kursech pro dospělé, osvětové pusobení, práce s dětmi 

apod. Sv roce 2006 učila češtinu jedna učitelka v Novhorodkivce, kde jsou 

k tomuto účelu příhodné podmínky. Mají zde české centrum, ve kterém je 

i školní třída a veškeré pomucky potřebné k výuce. Stejně tak je tomu i v 

Lobanovu, kde ale v roce 2006 žádný učitel z Čech neučil. Jak v 

Novhorodkivce, tak v Lobanovu, Melitopolu i v Simferopolu mají i českou 

knihovnu, mnoho videokazet s českými filmy a také mnoho hudebních 

kazet a kompaktních disku. Jak jsem se však sám přesvědčil, například v 

Novhorodkivce Češi nejeví o tyto knihy, kazety ani hudbu žádný zájem. Za 

celé dva týdny, které jsem zde v kuse strávil, si nikdo nepřišel cokoli 

vypujčit. Tak tomu bylo prý už od začátku školního roku, kdy sem přijela 

česká učitelka CR 34). Jedinými, kdo má o české knihy zájem, jsou místní 

8 tyto informace jsou dostupné na stránkách českého Ministerstva zahraničních věcí: 
http://www.mzv.cz/wwwo/mzv/default.asp?ido=8888&idj= 1 &amb= 1 &ikony=&trid= 1 &prsl=&pocc 1 = 
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české učitelky. Když jsem se lidí ptal, proč si knihy, filmy a hudbu 

nepujčují, vždy mi řekli, že nevědí, že něco takového v českém centru je. 

Jak jsem však zjistil, není to pravda. Lidé to vědí, avšak z nějakých příčin 

do českého centra nechtějí jít a mně raději říkají, že o ničem neví. Příčin 

tohoto stavu muže být více, jednou z nich je jistě nezájem o kulturu, další 

pak strach, že nebudou češtině rozumět. 

Snažil jsem se také zjistit, proč a jaký mají mladí lidé zájem o výuku 

českého jazyka. Několik mladších lidí odpovědělo, že motivací je naučit se 

česky, aby mohli odjet do Čech za prací (či za lepším životem). Další 

motivací je spíše zájem prarodiču o to, aby se jejich vnuci a vnučky naučili 

tomuto jazyku. Motivací jiného rázu je pak zájem dětí setkávat se s jinými 

dětmi při společných činnostech, které výuku provázejí, jako například 

práce s počítačem, hraní ruzných her, hraní divadla a zpěv písní nebo 

oslavy českých svátku. Na druhou stranu je však třeba dát za pravdu těm 

mladým lidem, kteří tvrdí, že čeština je pro ně neužitečná, protože si 

česky popovídají jen s prarodiči a se svými vrstevníky a ve škole stejně 

musí hovořit rusky (R 41). 

O duležitosti pusobení českého učitele jsem se přesvědčil například v 

Lobanovu, kde byl učitel ještě ve školním roce 2004/2005, v 

nadcházejícím roce, kdy jsem sem přijel i já, tu již žádný učitel nebyl. 

České centrum, kde je školní třída, klubovny, modlitebna, muzeum a v 

neposlední řadě i byt učitele, zelo prázdnotou. Jen občas, když přijede 

otec Bogdan, tak se tu lidé sejdou k bohoslužbám (R 29). To, zdali se 

bude čeština vyučovat, závisí pouze na přítomnosti učitele z Čech, stejně 

tak jako mnoho dalších spolkových činností. Na otázky, proč tu nikdo 

neučí češtinu a nevede dětské kroužky, mi bylo odpovězeno, že když tu 

není učitel z Čech, tak to prostě není. Svého vlastního učitele z řad české 

menšiny nemají prakticky v žádné z vesnic, protože nejsou peníze na jeho 

zaplacení (R 25, R 29, R 41). Alespoň v létě sem jezdí učit vysokoškolští 

studenti z České republiky, které sem vysílá Odbor kulturních a 

krajanských vztahu z Ministerstva zahraničích věcí ČR. Problematická je 

tato situace také ve městech Melitopol a Simferopol, kde jsou duvody 
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nepřítomnosti učitele stejné. Do Melitopolu v současnosti alespoň jednou 

týdně jezdí učit učitelka z Novhorodkivky. Dříve tu občas někdo učil i 

nastálo, ale bud' odjel do Čech, nebo ztratilo výuku zájem. Zcela zadarmo 

to nikdo dělat nechce (R 20, R 24, R 32). V Simferopolu dnes neučí 

češtinu nikdo a to z organizačních a finančních duvodu (R 6, R 25). Bez 

českého učitele z Čech se tu výuka češtiny neobejde, což potvrzují i sami 

ukrajinští Češi. Když tu nebude učitel, tak čeština zanikne, úplně se časem 

vytratí (R 1, R 4, R 5, R 11, R 21, R 32, R 33). 

Hlavním komunikačním nástrojem všech obyvatel je v této oblasti stále 

ruština, a to i přesto, že se ve školách děti učí ukrajinsky a mnoho médií 

(televize, rozhlas, noviny) je také ukrajinskojazyčných. 

4. 5 Náboženství 

Velmi výrazný podíl na uchování českého kulturního vědomí má 

katolická víra. Byla vždy jedním z nejosobitějších identifikačních znaku 

české menšiny na Ukrajině, která je většinově pravoslavná. Kostely či 

modlitební domy si Češi stavěli již krátce po svém přestěhování a v 

ruzných podobách tyto kostely udržovali až do třicátých let 20. století, kdy 

byly katolické mše zakázány, kněží vyhnáni nebo popraveni a kostely 

zavřeny a později i zbořeny. Čeští osídlenci zde neměli vždy českého 

kněze, mše tedy často vedl německý kněz (v Čechohradu). Tomu ale pro 

neznalost německého jazyka nerozuměli, proto nechávali sloužit mše 

českého učitele. Ten vykonával i jiné církevní úkony, jako byly křty, 

pohřby nebo čtení evangelií (Auerhan, 1920, s. 47; Licenberger, 2005, s. 

55 - 56). V době, kdy již nebylo možné oficiálně mše sloužit, scházeli se 

Češi ke společným modlitbám ve vlastních domech. Modlitby a písně 

náboženského charakteru si předčítali z ruzných modlitebních knížek, 

sešitu a zpěvníčku, které si jednotlivé generace mezi sebou předávaly a 

přepisovaly je. Tyto "mše" vedly zkušené starší ženy, "babičky". 

Po rozpadu Sovětského svazu a nastolení náboženských svobod se 

zjevný náboženský život do míst s katolickým obyvatelstvem znovu vrátil. 
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Obce vyčlenily bud' vždy jednu místnost (Novhorodkivka, Lobanovo, 

Alexandrovka) nebo celou budovu (Melitopolská fara, modlitební dum v 

Simferopolu) k provozování katolických bohoslužeb. Jediný kostel, který 

se dochoval ( postaven a vysvěcen roku 1911), je v Alexandrovce. Je ale 

velmi zdevastován a na opravu se ani po patnácti letech nenašly peníze. 

Mše se tedy odehrávají jednou do měsíce v budově selsovětu. Jezdí sem 

otec Bogdan ze Simferopolu (R 15). Oproti tomu v Novhorodkivce se 

podařilo postavit kostel nový (kostel Nejsvětější Trojice), jehož stavba 

byla financována z peněžních daru a z příspěvku od české vlády. Vysvěcen 

byl v roce 1999 a mše sem jezdí sloužit kněz z melitopolské farnosti. 

Během mé přítomnosti (květen a červen 2006) měl tuto oblast na starosti 

kněz otec Alexandr. Já sám jsem se zúčastnil několikrát mše v tomto 

kostele. Během bohoslužeb bylo přítomno zpravidla kolem čtyřiceti 

věřících, většinou žen. Tyto bOhoslužby vedl otec Alexandr s určitou 

podporou místních "babiček". Když jsem se otce Alexandra ptal, podle 

jakých pravidel mše řídí, řekl, že on zde vede běžnou katolickou mši, ale s 

tím, že musí dát také slovo "babičkám", protože jsou na to místní lidé 

zvyklí a mají to tak rádi (R 40). To mi potvrdili i další lidé (R 1, R 4). Mše 

tedy vypadá tak, že kněz uskuteční svou část katolického ritu a pak si 

vezmou slovo babičky a samy předčítají úryvky z Bible. Potom zpívají 

náboženské písně, které čtou ze sešitu nebo ručně psaných zpěvníčku. 

Počet věřících na mši je sice malý, avšak toto číslo bych nepřičítal 

nezájmu lidí o českou kulturu, ale pouze o náboženství, které zde již dříve 

ustoupilo jiným formám společenského života. Je nutné také podotknout, 

že mše zde nejsou slouženy pouze v češtině (v případě otce Alexandra ve 

slovenštině), ale každý pátek také v ruštině. Věřících, kteří se účastní 

katolických bohoslužeb v Melitopolu je ještě méně než v Novhorodkivce. 

Většina z nich nejsou českého puvodu. Obdobná situace je i v 

Simferopolu. V Lobanovu se prý schází k bohoslužbám většinou české 

ženy (R 28). V době, kdy jsem zde pobýval, však mši odvolali, protože 

otec Bogdan ze Simferopolu nepřijel. 
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V Melitopolu došlo k založení katolického náboženského spolku na 

základě příjezdu sekretáře nuncia Milana Šaška, který zde vedl mši v roce 

1993. To podnítilo místní lidi k založení katolického spolku, a v únoru roku 

1994 založili církev Nanebevzetí Panny Marie. Členy byly zprvu jen české 

rodiny, které do Melitopole přišly z Čechohradu (Novhorodkivky). 

Výsledkem jejich činnosti bylo jednak založení katolické farnosti v 

Melitopoli, jednak rozšíření okruhu katolických věřících a v neposlední řadě 

i založení kostela v Novhorodkivce roku 1996 (R 5). 

4. 6 Spolkový život 

Jednou z možností, jak čelit asimilačnímu a akulturačnímu tlaku byla 

spolková činnost. Spolkový život byl běžný v českých zemích v době 

odchodu vystěhovalcu, není tedy divu, že i oni zakládali ruzné spolky v 

novém prostředí. Nejčastěji to byly hudební, pěvecké a divadelní spolky. 

Například v Čechohradu býval divadelní a čtenářský spolek, který měl i 

svou knihovnu (Auerhan, 1920, s. 51). Od třicátých let však byly pOdobné 

aktivity zakázány a obnovit spolkovou činnost se podařilo až koncem 80. 

let minulého století. V Novhorodkivce byl roku 1990 založen spolek 

Čechohrad, v Melitopolu roku 1992 spolek Bohemia a v Simferopolu v roce 

1993 spolek Vltava. Členy těchto spolku nejsou jen potomci českých 

přistěhovalcu, ale také jejich příbuzní, přátelé atd. Pod každým spolkem 

zpravidla pracuje několik zájmových kroužku a spadá sem i výuka českého 

jazyka. Například pod Čechohrad spadá i hudební a taneční soubor 

Čechohradská hudba, která je na Ukrajině velice známá. Každým rokem 

se tento soubor účastní mnoha ruzných hudebních přehlídek na Ukrajině 

("My Ukrajinski" v Primorskoje, "Moja rodina" v Kyjevě), českého plesu 

pořádaného v říjnu nebo listopadu v Kyjevě a také přehlídek lidové hudby 

v České republice (v Praze, Brně, Rožnově pod Radhoštěm). Tento 

hudební soubor má v současnosti (2006) jednu vedoucí, jednoho 

koncertmistra a dvacet členu, z čehož je 7 hudebníku. Repertoár mají 

pestrý, hrají jak české tak ukrajinské a ruské písně. České písně přivážejí 
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z Čech. Většina členu souboru česky nehovoří a dokonce ani nerozumějí 

českým textum písní (R 23). Spolek Čechohrad sídlí v českém centru, 

které najdeme v bývalé škole (jež byla postavena z materiálu po 

zbouraném kostelu ve 30. letech - Rl). V této budově se nachází také 

malé muzeum, kde je možné se seznámit s historií Čechohradu 

(Novhorodkivky) a se současnými aktivitami spolku. Je zde také školní 

třída, kde probíhá výuka českého jazyka a ruzné zájmové kroužky. 

Součástí centra je také byt české učitelky a kancelář předsedy spolku. 

Mají tu také knihovnu s velkým výběrem českých knih, českých filmu na 

videokazetách a české hudby na audiokazetách a CD. 

"Domov můj je v Ukrajině, Čechy je má druhá vlast, 

V jedním srdcí poloviny, Se spojilý v celou část. " 

Tento nápis mají namalován na stěně spolkové místnosti v Melitopolu. 

Sídlí zde spolek Bohemia, jehož součástí je i stejnojmenný hudební 

soubor. Mají tu také knihovnu a probíhá zde i výuka češtiny. Byl jsem 

přítomen jak výuce, které se účastní zájemci nejruznějšího věku, tak 

zkoušky hudebního souboru. V repertoáru mají české lidové písně, jejichž 

text a hudbu čerpají z audiokazet dovezených z Čech. Česky jsem slyšel 

hovořit jen málo lidí, většina rozumí jen rusky (a možná ukrajinsky). 

Zajímal jsem se také o to, jakým zpusobem je zde činnost organizována. 

Situace je podobná jako v ostatních spolcích sledované oblasti: lidé nejsou 

zvyklí sami něco organizovat nebo se něčeho aktivně účastnit, je třeba ji 

to donést na podnose, pak si to (možná) vezmou (R 20, R 24). Byl jsem 

svědkem toho, jakým zpusobem předsedkyně spolku svolávala členy na 

schuzku. Osobně obvolala všechny členy a přemlouvala je, aby přišli. 

Takto je tomu již řadu let (R 20), jestli ne od samého začátku fungování 

českého spolku. Lidé musí cítit a vidět iniciativu shora, pak teprve začnou 

sami jednat. Tento prvek chování je pro ukrajinskou společnost typický. Je 

odrazem společenské struktury a lze tu nalézt základní rozdíly mezi 

západoevropskou společností a východní Evropou. Zatímco lidé na západě 
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jsou více individualističtí a společnost je ve svém základu demokratická 

(pluralitní), na východě vládne autokracie (Křen, 2005, s. 20 - 21). 

Spolek Vltava v Lobanovu, stejně tak jako alexandrovská Vltava, spadá 

pod zastřešující český spolek Vltava v Simferopolu. Co se týká spolkové 

činnosti v Lobanovu, tak mohu jen říci, že za mého krátkého pobytu 

spolek žádné aktivity nevyvíjel. Útlum spolkového života byl zpusoben 

nepřítomností českého učitele, který zde obvykle kulturní činnost 

organizuje. Letos žádný učitel nepřijel, já nevím proč. A peníze, abysme 

tady něco dělali nám nikdo nedává (R 29). V minulých letech tu pořádali 

mnoho kroužku, nastudovali menší divadelní představení, hudební 

výstupy. Pořádali také oslavy vánočních svátku nebo svatého Mikuláše. 

Později už jen svatého Mikuláše, protože organizovat oba svátky je příliš 

obtížné a časově náročné (R 43). 

V Alexandrovce pod spolkem Vltava pusobí hudební soubor Studánečka, 

která má v repertoáru české a ruské písně. Tento soubor je ryze ženský a 

žádná z jeho členek prý není Češka. Jsou jen s Čechy příbuzné (R 16, R 

19). 

Spolek Vltava (celý název zní "Krymský kulturně - osvětový spolek 

Čechu "Vltava") v Simferopolu je zastřešující organizací tří jeho součástí, 

samotného simferopolského spolku, lobanovského spolku a 

alexandrovského spolku. Mají zde spolkovou místnost s knihovnou a 

dalším vybavením. Dříve organizovali i výuku češtiny, v současnosti však 

tato činnost pominula. Není, kdo by ji učil, a když tak ne rozhodně 

zadarmo (R 6, R 25). V uplynulých letech se spolek věnoval i publikační 

činnosti. Vydával například propagační materiály k pátému výročí "Nedělní 

školy Vltava", materiály o své činnosti ("Vltava" češskoje obščestvo), 

publikaci ilustrující lidovou tvorbu Čechu na Krymu (V ramkach 

pragrammy "Babuškyny uroky") nebo časopis "Vltava" - Novosti. Uvedené 

tiskoviny byly vydány pouze v ruském jazyce. V roce (2005) 2006 se 

podílel také na vydání knihy o historii a kultuře Čechu na Krymu "LJexlt1 B 

KpblMy. 04epKItl ItlCTOpltl1tl Itl KynTYPbl/Češi na Krymu. Studie z historie a 

kultury", která vyšla dvojjazyčně, v ruštině a v češtině (Laptěv (ed.), 
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2005). Hustota českého osídlení je na Krymu nízká, takže například 

rozhlasové vysílání zde nemají a ani o něm neuvažují, jako například na 

Volyni (Mička, 2005, s. 40). 

V květnu 1995 byla ustavena společná krajanská organizace Česká 

národní rada Ukrajiny (ČNRU), sdružující 20 obnovených krajanských 

spolku z ruzných oblastí Ukrajiny (Novgorodkivka, LVOV, Oděsa, 

Mykolajivka, Luck, Dubno v Rovenské oblasti, Simferopol', Žitomír, 

Korosteň, Malín, Kyjev, Užhorod). Cílem jejich národně - kulturního 

obrození je zachování českého jazyka, obnovení českých škol, vydávaní 

českých novin, příprava učitelu a obrození náboženství. 9 

4. 7 Hudba a umělecká tvorba 

Hudba je neodmyslitelnou součástí života Čechu na jižní Ukrajině. 

Počátky mužeme spatřovat již u prvních přesídlencu, z nichž mnozí byli 

hudebníky. Dnešní hudební repertoár je velice pestrý. Mají tu soubory 

lidové a dechové hudby a kromě toho mnoho lidí zná a zpívá spontánně 

české lidové nebo zlidovělé písně. O hudebních souborech jsem se zmínil 

již v předešlé kapitole. K "Čechohradské hudbě" jen dodám, že byla kdysi 

založena rodinou Dvořákových, kteří byli výjimečnými hudebníky. Jeden z 

Dvořákových vedl tento soubor až do nedávné doby, poté se v roce 2005 

jeho vedoucí stala Světlana Šemčuková (R 23). 

Písně, které je možné v českých vesnicích a u českých krajanu ve 

městech slyšet, pocházejí jednak už od jejich předku, kteří sem v 

devatenáctém století přišli, jednak sem mnoho písní přivezli z Čech 

později, hlavně po 1. světové válce a zejména pak těsně po 2. světové 

válce. Mnoho mužu tehdy bojovalo po boku Ludvíka Svobody a účastnilo 

se tak i osvobozování českých zemí na konci války. Ti, co v Čechách po 

válce nezustali, ale vrátili se zpět, přivezli s sebou velké množství písní. V 

9 citováno z informací dostupných na stránkách Ministerstva zahraničních věcí: 
http://www.rnzv.czlwwwo/rnzv/default.asp?ido=8888&idj=1&amb= 1 &ikony=&trid= 1 &prsl=&pocc 1 = 
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textech těchto písní zní oslava české země, vojáku a svobody. Další jsou 

ale zcela jiného charakteru, jsou žertovné (např. "Berto, co vidíš, ber to") 

(R 18), někdy až "košilaté". Velké množství písní se lidé naučí od českých 

učitelu a učitelek, kteří tu jak vyučují český jazyk, tak i s dětmi a 

dospělými nacvičují ruzná hudební představení. Právě den po mém 

příjezdu se jedna taková přehlídka české kultury konala V Novhorodkivce. 

Byla uspořádána kvuli příjezdu poradce vylvyslance ČR Petra Vágnera a 

předsedkyně České národní rady na Ukrajině Ludmily Muchiny, kteří chtěli 

vidět, jak je zde rozvíjena český kultura a jestli materiální pomoc 

poskytovaná k tomuto účelu je efektivně využita. V místním kulturním 

domě se konalo celkem osmnáct vystoupení a účastnily se ho nejmladší 

děti, starší žáci, učitelé, soubor dechové hudby, harmonikáři a další. 

Předvedli tu velmi široký repertoár českých, ruských a ukrajinských písní a 

tancu. Spontánní písňový projev se mi podařilo zachytit v Novhorodkivce 

během oslav Dne osvobození, a to navečer v místním baru. V 

Novhorodkivce je také dětský hudební soubor Zvonek, který má v 

repertoáru jak české lidové písně, tak i ruské a ukrajinské písně. 

Písně (zde jim říkají "pismičky"), které lidé zpívají při nejruznějších 

příležitostech, jsou uChovávány nejen v paměti, ale i v ruzných opisech v 

sešitech a zpěvníčcích. Texty, které obsahují, mají rozličný charakter, 

některé jsou náboženské a zpívají se během mše, některé pohřební, 

některé oslavují českou zem, jiné jsou zase žertovné. Mnohé z písní 

obsahují upravené texty na hudbu klasických zlidovělých písní. V těchto 

textech je oslavována rodná vesnice (Čechohrad) nebo se zpívá o místních 

lidech. Zde je několik příkladu (U první písně uvádím jen první sloku, další 

jsou celé. Tyto písně pocházejí z ručně psaných sešitu a při přepisu jsem 

zachoval i puvodní gramatiku.): 

1 v 

Muzika ta nam Iybě hra, at žije slovensko Čechy i morava, 

Muzika ta nam Iybě hra, ať žije prezident a praha. 
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1 v 

Česka zemňe tys potešeni me, dokut narod žiti bude, nazvanym slovanem 

bude naše laska a upřimnost se vic nerozejde. 

2v 

Slovanem byt a dobře srdce mit, přejme si bratři vespolek, mi/ujme si i 

stary vjek, bychom ňekdi neuvad/i, jak uťaty stromek. 

3v 

Čech musi byt a češka přinem snit, ksobje ji z lasky přivine, nasta hubiček 

upline, s/ibujeji vjirnov lasku, dokat živ bude. 

4v 

Narode naš ty jen sebe dobře znaš, pomni že vsvjetě sta leh o, neni 

radovanek mnoho, a přec pro mnohou vjec krve vi/ylo se mnoho, a přec 

pro mnohou vjec krve vililo se moc. 

1 v 

V Čechohradě na kopečku, v Čechohrade na kopečku, 

holky si tam povidaly, cosi včera videla/i. 

2v 

Ta samkova štiřy zlaty, ta samkova štyřy zlaty, 

a kratochcilova taky, a kra to ch vi/o va taky. 

3v 

Honza Casku pudu nosi, kubice mu doni prosi, 

kubice mu doni prosi. 

4v 

Ten nadvornik kozu veze, a faltus mu nani leze, 

a faltus mu nani leze. 

Sv 

A ten sršen chodi žovrem, a ten sršen chodi šovrem, 

jako kočka za kocovrem, a jako kočka za kocovrem. 

6v 

U dolečku roste višne, u dolečku višne, 
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že ta manča chodi pišne, že ta manča chodi pišne. 

7v 

U schejbalu roste javor, u schejbalu roste javor, 

žeje Žofka samej fabor, žeje Žofka samej fabor. 

Sv 

U tech sisru blechi bijov, u tech sisru blechi bijov, 

u pešlu je zasmazujouv, u pešlu je zasmazujov. 

9v 

U tech lidru pot kaminem, u tech likru pot kaminem, 

kalovsek tam krajel dine, kalovsek tam krajel dine. 

lOv 

U tech kostu za chlevama bijov, utech koštu za chlevama bijov, 

se tam kladivama bijov, se tam kladivama (bijov). 

11 v 

To švihlova Božidorek, to švihlova Božidorek, 

že ne umi chleba valet, že ne umi chleba valet. 

12 v 

chalupnik ma dlovhov chatu, chalupnik ma dlovhov chatu, 

a kraj zas ma kratkov patu, a kraj zas ma kratkov patu. 

Písně se staly jedním z nejvýraznějších kulturních prvku, které jsou u 

této menšiny patrné. Hrají také významnou roli pro uchování si českého 

jazyka, a to i navzdory faktu, že mnozí interpreti jejich textum nerozumí. 

U mladších dětí muže podnítit zájem porozumět slovum a naučit se česky. 

Jiným projevem je pak vlastní umělecká tvorba. V Melitopolu žijící 

česká rodačka z Čechohradu Valentýna Zezulová - Firsov píše básně, ve 

kterých se vyznává ze svých pocitu k českému duchu a k náboženství. 

Básně píše jak v češtině, tak v ruštině a v roce 2004 vydala básnickou 

sbírku "My nisjom v sebje vječnosť". Na ukázku dvě básně, které jsou v 

češtině: 
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Český granát 

Malý ohník - zrnokoč 

Jsi mi milý 

A vím proč ... 

Veselíš mou dušičku 

Dáváš sílu zdravíčku 

Lásku, štěstí zachráníš 

Od zla v cestě obráníš 

Nechceš abych smutná byla 

Koho potkám povzbudila 

Uzdravíš mě z horečky 

Lékař Granát Bohémský 

Čechohrad 

Rodná má vesničko 

Svítíš jak sluníčko 

Domova za oknem sad 

Cestička v poli kde zrnka vzcházejí 

Radost a láska má 

M6j Čechohrad Mám v tobě kořeny 

Jsem s61 tvé země 

Od děda, praděda nesu sv6j kříž 

Moudrosti mě učíš 

Bolesti uzdravíš 

Když padnu zvedneš mě 

Slovem posilníš 
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4. 8 Svátky a obyčeje 

Duležitou součástí života společnosti jsou i okamžiky, kdy jedinec mění 

svuj společenský status. Tato změna je provázena určitými rituály, které 

jsou spojeny s místními obyčeji (van Gennep, 1997). Jako velmi 

významné z hlediska obyčejů se mi jeví zvláště svatba a pohřeb. Bohužel 

ani jednomu jsem během mého pobytu nebyl osobně přítomen. Svatba ani 

pohřeb se v té době totiž nekonaly. Vycházím tady pouze z literatury a z 

vyprávění. 

4. 8. 1 Svatba 

Svatby se dříve konaly buď na jaře o masopustu, nejčastěji ale na 

podzim po sklizni úrody. Mladé páry se seznamovaly během sedánku 

("posidělka") a o svátcích. Sedánky se začínaly dělat po svátku "Pokrova" 

(Panna Marie Ochránkyně): To se kamarádky scházely u jedné z dívek a 

společně se věnovaly ručním pracem - háčkovaly krajky, dělaly ažuru a 

vyšívaly - a při tom si zpívaly. Po nějaké době přišli mládenci s 

harmonikou a pak začínala tancovačka. Po výběru nevěsty nadcházely 

námluvy. Ženich si přišel namlouvat nevěstu do jejího domu, kde se podle 

zvyku nesměl posadit, dokud nedostal kladnou odpověď. Poté přišlo na 

řadu vyjednávání (či zásnuby). Ženich s rodiči přicházeli do domu nevěsty 

a brali s sebou i družbu (v Čechách nazývaný také tlampač nebo 

smlouvčí). Během této chvíle se k domu přikradli i ženichovi kamarádi a u 

okna pozorovali, co se děje. Po vyjednání podmínek se sepsala smlouva, a 

jakmile byla podepsána, chlapci, co byli venku, začali pálit z pušek a 

hlasitě projevovat radost. Pak byli všichni zváni ke stolu. 

Před svatbou probíhaly přípravy: zdobily se koně, sbíralo se po vesnici 

nádobí, stoly, židle, budoucím novomanželum nosili také dárky. 14 dní 

před svatbou se konají ohlášky. Samotná svatba se konala buď v domě 

ženicha nebo v domě nevěsty, a trvala dva, tři nebo i více dní. Během této 
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doby se provádí řada rituálu a dodržují se určitá pravidla a zvyky. 

Nejduležitějším rituálem jsou samotné oddavky, které se konaly v kostele. 

Před nimi jde ženich do domu nevěsty a tam mu ze žertu podstrčí falešnou 

nevěstu a ženich musí tu pravou vykoupit a pak dostanou požehnání 

rodiču. Cestou z kostela jsou novomanželum kladeny ruzné nástrahy a 

překážky: například starší ženy natáhnou provaz přes ulici a chtějí 

výkupné, jinak je nepustí dál; jindy zase cestu zatarasí vojáci a požadují 

zaplacení pokuty nebo mýtného, načež dostanou od ženicha pití a peníze a 

muže se pokračovat v cestě na hostinu. U domu je potom vítají rodiče se 

svatými obrazy v rukou. U stolu sedděli ženich a nevěsta v čele, před ně 

se stavělo na stul kuře, symbol šťastného manželského života. Před 

hostinou nese družba mísu s vodou a řezankou a "jako" zakopne a mísu 

rozbije. Všichni se zasmějí a už se nosí na stul jídlo. Během oběda 

svatebčané přejí novomanželum a družba pronáší humorné prupovídky. Je 

to právě družba (tlampač, svat), který dohlíží na celou svatbu, na 

dodržování zvyku a celu dobu baví hosty. Proto je pro tuto roli vybírán 

člověk, jež má u vesničanu úctu a zároveň dokáže být výřečný a humorný. 

Po obědě přináší "adamuv strom", což je koláč (sladký Chléb), do kterého 

je zapíchnutý strom (větev) a na něm pověšena ruzná cukrátka a 

perníkové děťátko. Tímto stromem před nevěstou zatřesou a děťátko jí 

spadne do klína. Pak se také vybírají peníze na kolébku, na umyvadlo, na 

kuchařku, na muzikanty. Velmi duležitou součástí svatby je "čepení" 

nevěsty. Starší (vdané) ženy posadí nevěstu na židli, sundají jí z hlavy 

svatební věnec a rozpletou jí vlasy. Potom ta z žen, která zde plní roli 

"staré svarbie" (žena, již mají všichni v úctě), položí nevěstě na hlavu 

čepec. Tím je svatba formálně ukončena a nevěsta se stává vdanou paní. 

Pak už všichni přejí novomanželum, pijí, tančí a veselí se (Zíbrt, 1929; 

Čvančara, 1931; Prexler, 1931; Laptěv, 2005, s. 45 - 49). 

Do dnešních dob se mnoho z těchto zvyku dochovalo. Jak mi řekla 

jedna informátorka v Novhorodkivce: "Na námluvách přináší budoucí 

ženich a jeho rodina pití (vodku), nevěsta a její rodina jídlo. Námluvy se 

odehrávají v domácnosti nevěsty. Snoubenec už po námluvách může u 
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snoubenky zůstat spát. Při námluvách se říká povídání. Svatba trvá dva 

dny. První den je obřad, podpisy a po dvanácté hodině polední se začíná 

veselice ("čižma"), kam bývá pozváno mezi 300 a 150 hosty. Zpravidla se 

odehrává doma u nevěsty v provizorních plátěných nebo igelitových 

přístřešcích. Kdo chce na svatbu přijít a není pozván, musí přinést jídlo a 

pití (buchty a vodku). Nosí se kolíbka, která je ozdobena a do ní hážou 

peníze a dárky. K jídlu je nudlová slepičí polévka" (R 22). Svatbu 

zorganizuje "družba" neboli "svatý", který je námluvčím, mluví nejvíce a 

dělá si legraci. "Svat vedl svatbu, naléval, mluvil, říkal, co a jak a kdy 

dělat. Tomu důvěřovali všechno, on byl za svatbě "chazjajn" (R 19). V 

Lobanovu svatbu samotnou vede "tamada" (R 11, R 13, R 30). Po 

oddavkách ("rozepisují se") se novomanželé jedou fotit na nějaké pěkné 

místo v okolí. V případě Lobanova jezdí na kanál, protože tam je zeleň. 

Stará svarba dává novomanželum během hostiny jídlo a pak také čepí 

nevěstu. Na kolíbku se stále vybírá, říká se při tom: "Přátelé dávejte na 

kolíbku, budeme kolíbat Lídočku, hy jej nynej, kolíbáme tě, nebudeš-Ii 

spáti, vyklopím tě". Lidé pak dávají peníze a dárky do mísy. Tamada staví 

před manžele slepičku. Dříve se jedla pOlévka první den, dnes až druhý. 

Druhý den se také strojí cikáni, ostatní do všeho možného. Během hostiny 

se konzumuje "studené, polévka nudlová, holubce a nakonec káva a 

buchty s mákem" (R 1, R7r R10, R 11, R12, R13, R30). Prý také nevěsta 

hází za záda květinu a dívky ji chytají (R 30). 

Z dalších rozhovoru, které jsem uskutečnil, vyplývá, že dnešní svatba 

se odehrává spíše podle moderních vzoru a obyčeje, které ji doprovázejí, 

pocházejí i od Rusu a Ukrajincu. Je to dáno především tím, že většina 

dnešních manželství je již smíšených. Několik zvyku a obyčeju typických 

pro české etnikum ale stále přežívá. Někdy se dokonce stalo, že zvyk 

přivezený z českých zemí, se ujal i mezi většinovým obyvatelstvem. 

Například tzv. adamuv strom, který se zapichuje do koláče, byl Ukrajinci 

přejat nejspíše právě od Čechu. Po celé Ukrajině se potom nazývá ruzně -

(vesilnij) korovaj, gilcer bivuvannaja, vilce, jolka, jolce, terence, šiška r 

rozšiška, derevcer rajskije děrevce, rizka, sosonka, teremka nebo 
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trivolceve galuzzja - podle toho, v které části Ukrajiny je tento zvyk 

udržován (Borisenko, 1988, s. 63, 145). 

4. 8. 2 Pohřeb 

Po druhé světové válce, kdy se nesměly konat veřejné bohoslužby, 

byl právě pohřeb jednou z mála příležitostí, kdy se mohli Češi nábožensky 

projevit. Například na hřbitově v Novhorodkivce je malá kaplička, která 

sloužila k menším bohoslužbám během pohřbu. Tyto "mše" vedly 

"babičky" a předčítaly přitom úryvky z Bible. Zpívaly také náboženské 

písně. U hrobu pak zpívaly písně, které vyjadřovaly loučení s nebožtíkem a 

měly zajistit pokoj jeho duši. Tyto pohřební písně zpívají během pohřbu i 

dnes, uchovávají se opsané v ruzných sešitech a zpěvníčcích. Při spouštění 

do hrobu se zpívá například: 

1. 

Primi zemne, co jest tveho, Dovol odpočinouti, 

A čeka do dne soudneho, Kteremžto to musi stati. 

2. 

Zde naleznu uleveni, Po namahavem boji, 

Zde prestanov mne bolesti, Odpočinu v pokoji. 

3. 

Posledně se lovčím s vami, Moje rozmile deti, 

Ve spolek se zde milujte, Na mňe vždy pamatujte. 

Amen 

Češi převzali od ostatních (pravoslavných) obyvatel zvyk tzv. 

"pominek". "Pominky" znamená "vzpomínání" na nebožtíka a toto 

vzpomínání má svuj určitý řád. První pominky probíhají těsně po pohřbu 

(v tom jsou stejné jako u všech Čechu), další po čtyřiceti dnech a 

naposled po roce od pohřbu. V Lobanovu jsem se dozvěděl, že Češi slaví 

"pominky" pouze jednou, a to rok od smrti (R 9, R 11). Během těchto 

90 



pominek se vzpomíná na nebožtíka, jí se a pije. Nejbližším přátelum a 

příbuzným se dává i jakási výslužka ve formě balíčku s dobrotami. 

Pominky se konají přímo na hřbitově, takže je pro tento účel hřbitov i 

řádně vybaven. Mezi hroby jsou stolečky a lavičky, někdy u každého 

hrobu individuálně, jindy pro několik hrobu společně. Církví, a to jak 

katolickou tak pravoslavnou, je tento zvyk kritizován. Podle církve je to 

znesvěcení hrobu a hřbitova jako posvátného místa. Konzumovat pokrmy 

a alkohol na hřbitově je špatné, je to hřích. 

I při těchto pominkach jsou zpívány písně. Jako například tato, která je 

zpívána po pohřbu: 

1. 

Chodila po Lovce, modlila se vroucně, 

Aby ji Pan Buch dal dobreho manžele. 

2. 

Doufam v Pana Boha, že ja se letos vdam, 

A Ježiše Pana za ženicha ja mam. 

3. 

Knězove ručički to budov družički, 

A s nebe andele to budov družbove. 

4. 

Ty Bohemske zvony to budov varhani, 

Oni mně zahraji, aš mě daj do hlini. 

5. 

Vi milí přatele na mov svarbu podte, 

Za mňe se nestytte a mne viprovodte. 

6. 

Nic od vas nežadam, by ste mně co dali, 

Jenom modlidbyčku za mňe pomodlili. 

Zvláštním potvrzením příslušnosti k českému etniku jsou i náhrobky na 

hřbitovech. Podle skosení horní části náhrobku lze poznat, zdali se jedná o 
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hrob pravoslavný nebo katolický: pravoslavný je skosený směrem 

doprava, katolický doleva. 

4. 8. 3 Svátky výroční 

Výroční svátky můžeme rozdělit do dvou částí, a těmi jsou svátky 

církevní a svátky světské. Nejvýraznějším světským svátkem je "Děň 

pabjedy", tedy "Den vítězství", který se slaví 8. května. Na Ukrajině je 

tento den velmi významný a jeho oslavy tomu odpovídají. Ekvivalentem 

tohoto svátku v prostředí ČR je Den osvobození, ale jak už název 

napovídá, není to totéž. Den osvobození je výrazem vzpomínek na 

znovuzískanou svobodu a konec války, kdežto Deň pabjedy je kromě toho 

i vzpomínkou na velké utrpení a na mnoho válečných obětí. Jak píše Ivo 

Mička, "den vítězství je důležitý svátek už proto, že zde se opravdu 

bojovalo a umíralo, oni byli ti, kdo osvobozovali Evropu" (Mička, 2003, s. 

35). Narozdíl ode Dne osvobození se Den vítězství slaví už 8. května. 

Oslavy tohoto svátku jsem sám zažil v Novhorodkivce. U památníku 

obětem války se konal ceremoniál, kterému byla přítomna celá vesnice. 

Všichni byli svátečně oblečeni, muži v oblecích, ženy v šatech, mladá 

děvčata měla na hlavě tzv. "banty", což jsou jakési ozdoby z řasené bílé 

krajkoviny připevněné k culíkum. Velmi duležitým aspektem těchto oslav 

je vzdávání holdu válečným veteránum. Dá se dokonce říci, že tento 

svátek je věnován právě jim. V Novhorodkivce jsou veteráni celkem tři, 

dva bojovali ve druhé světové válce, jeden z Afghánistánu. Jedním z 

veteránu z druhé světové války je i Čech, pan Sisr. Čechohradských mužu, 

kteří šli bojovat a se Svobodovou armádou osvobozovali Evropu, bylo prý 

až devadesát, ale mnozí zustali po válce v Československu. Z těch, co se 

vrátili, zustali dosud na živu jen dva. Na jejich počest je po oficiálním 

ceremoniálu u památníku padlým hrdinum uspořádán koncert v domě 

kultury. Na něm vystupují místní hudební a taneční soubory. V repertoáru 

měli jak lidové, tak i oslavné písně, mladší zpěváci předvedli i současné 

popové skladby. Sám pan Sisr ale říká, že se mu tato hudba nelíbí. "Oni 
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sice pořád říkají, že zahrají našim veteránům, ale hrají hudbu, která se 

mně vůbec nelíbí. Líbí se mi jen to, co hraje Čechohradská hudba" (R 3). 

Po skončení programu v domě kultury je vystrojena všem veteránum a 

těm, co přežili druhou světovou válku, hostina v místní "stolovoj" (jídelna 

družstva). Ostatní jdou do místního baru a baví se, vyprávějí si vtipy, pijí 

vodku. Mládež tančí také na diskotéce lO
• 

Další příležitostí k oslavám jsou jmeniny. To se chodí vždycky k domu 

toho, co má svátek, a dělá se rachot pod oknem. On pak zve na pití. Říká 

se tomu "štandrle" (R 4, R 19). "Osumnáctého v noci se chodilo po vesnici 

k domu Josefa11 a tam se hrálo a na pokličky rachotilo a on je zval dovnitř 

a hostil. To se nazývá štandrle" (R 6). 

V největší míře se etnicita české menšiny projevovala a projevuje ve 

zpusobu slavení církevních svátku, z nichž nejduležitější jsou Vánoce a 

Velikonoce. Ke svátkum, které jsou ryze katolické, se časem přidaly i 

další, pravoslavné. Někdy je počátek přijetí těchto cizorodých svátku spjat 

s vynuceným přijetím pravoslaví, většinou však jsou přirozeně přejaty 

díky soužití Čechu s ostatními etniky v jednom geografickém prostoru. 

Největší podíl na tomto procesu má pak uzavírání etnicky smíšených 

manželství. 

Ruský církevní kalendář a tedy i církevní svátky jsou posunuty o 13 dní 

"dozadu" ve srovnání se svátky katolickými (pravoslavná církev 

neakceptovala gregoriánskou reformu kalendáře). Katolický církevní 

(liturgický) rok začíná adventem, pravoslavný 1. září. Obě církve považují 

za hlavní výroční událost Vánoce (Narození Páně) (Stěpanova, 

Vychodilová, 2003, s. 47). U české menšiny slavení tohoto svátku v 

současnosti, kdy žijí pohromadě s jinými etniky, má určitá specifika, která 

se týkají i data oslav. Protože většina manželství je již smíšená, slaví 

Vánoce dvakrát (R 1, R 2, R 5, R 7, R 8, R 9). "Vánoce slavíme dvakrát, 

více však ty první, protože rodiče manžela, který je Rus, už nežijí, tak se 

10 na diskotéku zde chodí jen nevdané a neženatí 
II svátek sv. Josefaje 19. března 

93 



scházíme více s mými rodiči. Více dárku si dáváme na české Vánoce CR 
25). U Čechu je zvykem dávat si dárky o Štědrém večeru, pravoslavní si 

je dávají až na den Narození páně. Stromeček pak Češi strojí 24. prosince, 

pravoslavní až 1. ledna (R 1, R 2, R 25, R 35, R 36). Jedním z duvodu, 

proč například Češi (ale i jiní katolíci) v mnoha případech nemohou slavit 

"své" Vánoce, je neochota zaměstnavatele dát jim na tyto svátky pracovní 

volno. Podobné je to ale i u smíšených manželství, kdy se musí manželé 

sami dohodnout na společné oslavě a jeden z nich si vždy vzít v dané dny 

dovolenou. Oslava vánoc u ukrajinských Čechu se příliš neliší od oslav 

tohoto svátku v Čechách. Rozdílnost je ovšem patrná v míře konzumu, 

která je zpusobena odlišnou ekonomickou situací. "Ke štědrovečerní večeři 

jako první usedá maminka (''jako kvočna", a to prý proto, aby jí seděla 

kvočna). K večeři bylo 7 až 9 chodů, mezi nimiž nechyběla ryba nebo 

buchty s mákem. Jíst se začínalo s první hvězdou. Dříve se také vždycky 

někdo převlékl do Josefa a Marie. Pak jsme slyšeli ťukání na dveře a říkali 

jsme: "pusťte Ježíše". Pak zasedli ke stolu a házeli také něco do rohu. Po 

večeři děti připravily botičku nebo talíř (v Čechohradu) a do nich Ježíšek 

nosil dárky. Mše nebyla, jen babičky dělaly nějaké zezadu školy (v jedné z 

místností školy). 25. a 26. se připravoval stromek na konec roku" (R 5). U 

Vágneru mívala štědrovečerní večeře dvanáct chodu, prý asi proto, že bylo 

dvanáct učedníku. Nesměla chybět ryba a fazole. Pak se dělala také 

"kuťja" jako u Rusu, což je sladká rýže s rozinkami (R 26, R 27). Peče se 

také vánočka (R 11, R 13). 

Kromě Vánoc se slavíval také Mikuláš a na Štěpána se koledovalo. Po 

Vánocích se slaví Nový rok a Tři králové. "Na Tři krále chodili tři chlapci 

převlečení do bílé košile a vysoké čepice, ale po válce to dětem zakazovali 

a ještě jim za to nadávali" (R 11, R 13). V Alexandrovce "se na Tři krále 

koledovalo ještě v 60. letech (např. Koleda koleda Štěpáne ... , nebo také 

"Vona sedí za pecí, pes na ní vrčí, že ji dolů strčí, kohout na ní kokrhá, že 

jí hlavu roztrhá.")" (R 19). 

Dalším významným svátkem jsou Velikonoce. S těmi je spojeno několik 

zvyku, které slaví ovšem jak Češi tak i členové ostatních etnik. Patří sem 
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například malování vajec (v ruštině "pisanky" - používají vařená vejce) 

nebo pečení "paschy". Pascha je sladké pečivo (totéž jako "kulič"), které 

se připravuje z vajec, másla, smetany, kvasnic, cukru, rozinek a másla. Po 

upečení se navrch namaže rozšlehaným bílkem s cukrem a zdobí se 

barevným posypem (R 6; Baudišová, Podracká, 2003, s. 238). Pečení 

beránka zde již neznají, prvního beránka v Novhorodkivce upekla jedna z 

babiček teprve v roce 2006. Stalo se tak až zásluhou kněze Alexandra, 

který na něj přivezl ze Slovenska formu. Týden po velikonočním pondělí 

nastává "Pominalnaja nedělja". "Chodí se na hřbitova nosí se květiny, 

vajíčka, "pascha". Na hřbitově se sedí, jí, pije (třeba víno) a povídá" CR 6). 

V některých obcích si ještě pamatují na zvyk chození s pomlázkou. Zde se 

tomu říká "šmerkusovat", pomlázka je "šmerkus". Šmerkusovalo se 

ovšem v neděli, ne v pondělí. Někteří z mých informátoru také řekli, že 

šmerkusovat nechodili jen kluci, ale týden po Velikonocích také děvčata. 

Dnes už se však tento zvyk nedodržuje. 

Dalšími církevními svátky, jež Češi slaví, jsou 14. října "Pokrova" 

(Panna Marie Ochránkyně), 7 týdnu od Velikonoc "Svatá Trojice", kdy se 

dum a celá domácnost zdobí zelení (květinami a větvičkami), 1. června 

"Vozněsenije". Svátky spojené se zemědělstvím, jako například dožínky 

nebo masopust, se tu již neslaví. Dříve se slavila "Maslenica", ale 

například v Alexandrovce po rozpadu kolchozu se už neslaví (R 19). 

Vzpomínají si však, že se o tomto svátku jedli "bliny" se smetanou (R 16). 

Nikde jsem ani nezaznamenal zmínku o "vodění Jidáše" nebo o "pálení či 

shazování Jidáše z věže", jako je tomu například na Volyni (Brouček, 

1977, s. 135), přestože tento zvyk pochází právě z vysokomýtska, odkud 

přišli předci ukrajinských Čechu na Krymu a v Novhorodkivce (Košek, 

2004, s. 59 - 70). 

4. 9 Gastronomie 

Přestože je zpusob stravování jedním z nejkonzervativnějších jevu 

materiální kultury, zachovalo se u Čechu na jihu Ukrajiny jen nemnoho 
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puvodních stravovacích návyku. Za téměř 150 let se česká kuchyně 

přizpusobila místním zvyklostem a přibrala mnoho surovin a jídel od 

okolního obyvatelstva. Zatímco u prvních osídlencu byla typická strava z 

brambor a moučná jídla, jako například knedlíky, buchty a koláče, dnes je 

nejběžnějším jídlem Čechu boršč, golubce, vareniky a pirohy. Česká jídla 

se připravují spíše při svátečních příležitostech, jako jsou svatby, Vánoce 

nebo nějaké mimořádné události v rodině. Velmi oblíbená je dodnes 

nudlová polévka, kterou od Čechu převzali už i okolní obyvatelé. Dalším 

oblíbeným pokrmem jsou makové nebo povidlové buchty. Zvláštním 

jídlem, které je prý české, ale v Čechách už se nepřipravuje, je tzv. 

"štrudl". Připravuje se tak, že se rozválí těsto na tenký plát, pomaže se 

sádlem, zavine se, nakrájí na špalíky a pak se vaří ve vývaru nebo v páře 

CR 1, R 31). 

Dalším jídlem typickým pro Čechy jsou "křapačky" nebo "křapáče", což 

je sladká pochoutka vyráběná z natenko vyváleného těsta, které se 

nakrájí na kosočtverce. Do tohoto kosočtverce se udělá díra a tou se 

protáhne jeden z cípu těsta. Poté se smaží a sypou moučkovým cukrem. 

Toto pečivo je velmi křehké a při konzumaci křupe, proto se jmenuje 

"křapačky" . 

V Čechohradu a v Simferopolu lidé také občas vaří tzv. pampušky, 

které bychom mohli nazvat knedlíky. "Pampušky" zřejmě pocházejí z 

ukrajinské kuchyně, zde mají však jinou formu: jsou to křehké pečené 

bochánky, které vypadají jako houstičky. Navrch se pomazávají česnekem 

rozmíchaným ve vodě nebo oleji a přikusují se k boršči. V české kuchyni 

jsou ale vařené ve vodě a servírují se jako příloha, tedy stejně jako i v 

Čechách. 
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5 ZÁVĚR: SOUČASNÝ STAV KULTURNÍ IDENTITY ČECHŮ NA JIŽNÍ 

UKRAJINĚ 

Z výše uvedených dat je možné odvodit a přibližně určit hlavní faktory 

podílející se na formování kulturní identity členu české menšiny na jižní 

Ukrajině. Prvním faktorem, který tuto identitu upevňuje, je stále relativní 

ucelenost českého osídlení. Indikátorem tohoto jevu muže být stav 

českého jazyka. Tam, kde žije v jednom prostoru velké množství Čechu 

pohromadě (zvláště Novhorodkivka), tam mužeme najít nejvíce česky 

hovořících obyvatel a nelépe zachované etnické uvědomění. A naopak 

tam, kde je osídlení roztroušené, nemusíme najít více než několik jedincu 

hovořících česky (např. ve městech). Jazyk je přitom jeden z 

nejvýznamnějších kulturních prvku podílejících se na tvorbě etnicity a 

identity (Sapir - Whorf). 

Dalším velmi duležitým faktorem je etnická provázanost na základě 

příbuzenských vztahu. Tam, kde se nejdéle dodržovala endogamnost 

českého etnika, tam se také nejlépe uchovalo jeho etnické vědomí a 

identita. V Novhorodkivce jsem se dokonce setkal s případem, kdy Rus, 

který si vzal za manželku Češku, se již cítí být také Čechem (R 42). 

V případě ukrajinských Čechu měla zvláště zásadní vliv na jejich 

identitu politická situace. Od třicátých let 20. století byli češi v ruzné míře 

pronásledováni na základě své etnicity. Společně s vnějšími projevy 

hospodářské reformy, které byly velmi bolestivé až kruté, byly politické 

represe příčinou rychlého mizení typických kulturních prvku a etnického 

vědomí. Češi se báli hlásit se k češství; svým dětem přestali toto etnické 

vědomí a kulturu předávat, aby je tak do budoucna uchránili před ruskou 

(zlo)vulí. Mnoho lidí bylo i fyzicky zlikvidováno, což mělo jak přímý tak 

nepřímý vliv na stav českého etnika. 

V současnosti je významným faktorem obnovení tohoto etnického 

vědomí a kultury podpora ze strany České republiky. Od devadesátých let, 

kdy k české menšině jezdí pravidelně čeští učitelé a je sem směřována i 

materiální pomoc, se míra etnického uvědomění značně zvýšila. Nejen, že 
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se již Češi nemusí za svuj puvod a svou kulturu stydět, ale naopak se jimi 

mohou chlubit. Náležet k české kultuře je spíše prestižní záležitostí než 

naopak. To zvláště cítí ti krajané, kteří měli možnost jet v posledních 

letech do České republiky a vidět "na vlastní oči" českou kulturu v jejím 

nejpřirozenějším prostředí. Vnímání české kultury jako "lepší" a "vyšší" 

než té ruské je mimochodem často hlavním motivem (spolu s příznivou 

hospodářskou a politickou situací) zustat žít natrvalo v České republice (R 

20, R 36). 

Stav české kultury se prudce změnil v místě, kam přestal jezdit český 

učitel. Například v Lobanovu, kde ve školním roce 2005/2006 učitel nebyl, 

se téměř žádné činnosti spjaté s českou kulturou nekonaly. Děti neměl 

kdo učit česky a ty tak tento jazyk ve většinově rusky hovořícím prostředí 

začaly pomalu zapomínat. 

V minulosti sehrála významnou roli při zachování vlastní identity také 

katolická náboženská víra, která je u Čechu v této oblasti příznačná. 

Během let, kdy nebylo možné katolictví veřejně praktikovat, byla víra 

možná jedním z nejsilnějších pout mezi členy české komunity. Dokladem 

stále přetrvávajícího katolictví je například výstavba katolického kostela v 

Čechohradu (Novhorodkivce) nebo založení katolické farnosti s modlitební 

místností v Melitopolu. 12 

Neméně významným na zachování kulturní identity v menšinovém 

prostředí je stav místního hospodářství a s ním spojená ekonomická 

situace členu české menšiny. Špatně placená práce nebo její úplná 

absence má za následek stěhování do etnicky většinového prostředí nebo 

dokonce do zahraničí. Tam již má jedinec minimální motivaci zachovat si 

svou starou identitu. Je mnohem výhodnější být spjat etnicky a kulturně s 

těmi, kterými je jedinec obklopen a na kterých je v novém prostředí 

závislý. 

Jednou z hypotéz vznesených na začátku výzkumu byl záporný vliv 

příbuznosti českého jazyka s ukrajinským (či ruským) na jeho zachování. 

12 Fara v Melitopolu však neslouží pouze zde žijícím Čechům, ale všem přívržencům katolické církve. O její 
založení se však zasloužili především místní Češi. Faráři se zde střídají - v roce 2006 zde sloužil Alexandr Stáník 
ze Slovenska, v roce 2008 je zde polský kněz. 
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Tento předpoklad se však nepotvrdil. Češi se jistě ruskému jazyku učí 

snadněji než jinému (neslovanskému), ale na zachování či ztrátu kulturní 

identity tento faktor velký vliv nemá. 

Závěrem lze tedy konstatovat, že kulturní identita u Čechu žijících na 

jižní Ukrajině je dnes závislá především na hospodářských faktorech 

Ukrajiny a na pomoci ze strany České republiky. Jan Auerhan tento fakt 

popsal v roce 1920 takto: "zachování české národnosti jen skrze českou 

školu, české knihy a časopisy" (Auerhan, 1920, s. 51). Na závislosti české 

menšiny na pomoci z ČR se shodnou i sami krajané, když říkají, že jakmile 

tu nebude český učitel, čeština vymizí. Etnické uvědomění pomalu mizí 

díky smíšeným manželstvím a zachovat ho podle mého názoru muže jen 

opravdu kladné vnímání české kultury, Čechu a České republiky. 

Jako téma k dalšímu studiu se nabízí otázka zachování české kulturní 

identity u popisované skupiny do budoucna, a to s ohledem na stále 

pokračující emigraci (tedy reemigraci) do České republiky. Ukazuje se 

totiž, že proces návratu ke kořenum (ethnic revival) muže být velmi často, 

zejména pak u mladých lidí, motivován přáním odejít do České republiky 

za účelem studia na vysoké škole nebo za výdělkem. Navštěvují tedy 

české spolky, aby se dozvěděli více informací o České republice a získali 

nějaké kontakty na úřady, které jim mohou poskytnout povolení k pobytu, 

studium nebo práci. Několik měsícu nebo jen týdnu se snaží učit českému 

jazyku a poté odcházejí do Čech. Většina krajanu-studentu, kteří do Česka 

přijdou studovat, zde zustává i po skončení studií a to s výhledem usadit 

se natrvalo. Taktéž je tomu i u pracovníku. Ti zpočátku opouští svuj 

domov díky lepšímu výdělku jen na několik měsícu, ale potom, co poznají 

život a kulturu v České republice, mizí zpravidla jakákoliv motivace vrátit 

se zpět na Ukrajinu a naopak přivádějí do Čech i své příbuzné. 

Je tedy otázkou, jak hodnotit takovéto chování členu české menšiny a 

jak se k němu zachovat do budoucna. Spíše však převládá názor, že každá 

pomoc, jež upevní nebo znovuoživí kulturní identitu Čechu na Ukrajině, 

má svuj smysl. A to i přesto, že určité množství těchto jedincu se nakonec 
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rozhodne pro život v České republice. Z hlediska České republiky je totiž 

spíše výhodou, když přijme své krajany ze zahraničí než cizince s velmi 

odlišnou kulturní zkušeností, kteří se adaptují jen velmi těžce. 
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SHRNUTÍ 

V této práci jsme se pokusili postihnout fenomén kulturní identity skrze 

proces jejího formování a uchovávání v jinoetnickém prostředí. Etnikum a 

jeho kultura jsou těsně spjaty s podmínkami, ve kterých vznikají, 

nacházejí se a zanikají. Proto i kulturní identita je zákonitě spjata s 

podmínkami, ve kterých se nacházejí její nositelé. Hlavními podmínkami 

zachování kulturní identity u české menšiny na jižní Ukrajině jsou zejména 

příznivá ekonomická situace, katolická víra, kontakt s kulturou puvodní 

vlasti a kladné hodnocení české kultury. 

101 



SUMMARY 

Object of this work is an effort to reach the understanding of cultural 

identity phenomenon through the process of its formation and 

sustentation in a different ethnical background. The phenomenon such as 

ethnic group, nation or culture are tigtly adherent to conditions they rise 

from and sink. For that reason also ethnic, national and cultural identity 

are legally adherent to conditions in which their holders live . Main factors 

implicating the preservation of the cultural identity at czech minority 

group in south Ucraine are particularly the positive economic situation, 

practising of catholic religion, contact with the authentic culture and 

country of origine and positive valuation of czech culture. 
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Příloha Č. 1 

SEZNAM INFORMÁTORŮ 

U všech informátoru uvádím příjmení, jméno, místo bydliště, přibližný 

věk, případné doplňující údaje, a kód, který je uváděn v textu práce. 

Chalupníková Anastázie, Novhorodkivka, 70 - 80 

Samek? , Novhorodkivka, věk 60 - 70 

Sisr Oldřich, Novhorodkivka, věk 80 - 90 

Mochová Leopolda, Novhorodkivka, 70 - 80 

Zezulová - Firsov Valentýna, Melitopol, 50 - 60 

Kubíková Ludmila, Simferopol, 70 - 80 

Suchánková Marie, Lobanovo, 70 - 80 

Suchánková Anna, Lobanovo, 30 - 40 

Kolářová Dorota, Lobanovo, 70 - 80 

Suchánková Valentýna, Lobanovo, 50 - 60 

Procházková Marie, Lobanovo, 70 - 80 

Matuševská Emilia, Lobanovo, 40 - 50 

Volesková Ludmila, Lobanovo, 30 - 40 

Kaplan Jurij, Alexandrovka, 40 - 50 

Kusý Vasilij, Alexandrovka, 30 - 40 

Kusý Vita lij, Alexandrovka, 60 - 70 

Brýdlová Žeňa, Alexandrovka, 70 - 80 

Borsuk Jelena, Alexandrovka, 70 - 80 

Kondratová Klára, Alexandrovka, 70 - 80 

Dvořáková Kateřina, Melitopol, Brno, 20 - 30 

Rl 

R2 

R3 

R4 

R5 

R6 

R7 

R8 

R9 

R 10 

R 11 

R 12 

R 13 

R 14 

R 15 

R 16 

R 17 

R 18 

R 19 

R 20 

Břečka Ivan, Šenov u Nového Jičína, dříve pusobil jako český učitel na 

Ukrajině, v Lobanovu ve šk. roce 2004/2005 R 21 

Králíčková Raisa, Novgorodkivka, 30 - 40 R 22 

Šemčuková Světlana, Novgorodkivka, 20 - 30, vedoucí hudebního souboru 

Čechohradská hudba R 23 
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Kozlova Světlana, Melitopol, 30 - 40, přesedkyně českého spolku Bohemia 

R 24 

Savina Ludmila, Simferopol, 40 - 50 R 25 

manželé Vágnerovi, Simferopol, 70 - 80 R 26 + R 27 

Procházková Běta, Lobanovo, 60 - 70 R 28 

Procházka Viktor, Lobanovo, 70 - 80, předseda českého spolku Vltava v 

Lobanovu R 29 

Oranskaja Lída, Lobanovo, 30 - 40 R 30 

Kusá Marie, Alexandrovka, 60 - 70 R 31 

Mochov Viktor, Melitopol, Novhorodkivka, 40 - 50 R 32 

Zezula Viktor, Novhorodkivka, 60 - 70 let, předseda českého spolku 

Čechohrad R 33 

Hammerschmiedová Stanislava, t. č. Novhorodkivka, česká učitelka 

R 34 

Volkova Světlana, Simferopol, historička R 35 

Dvořáková Helena, Melitopol, Liberec, 40 - 50 R 36 

Samek Sergej, Novhorodkivka, 30 - 40 R 37 

? Irina, Novhorodkivka, 10 - 20 R 38 

Hlavatý Vitalij, Alexandrovka, 50 - 60, předseda českého spolku v 

Alexandrovce R 39 

Stáník Alexandr, t. č. Melitopol, slovenský katolický kněz R 40 

Kaplan Stanislav, Simferopol, 50 - 60 let, předseda českého spolku Vltava 

R 41 

Čubyr Sergej, Novhorodkivka, 30 - 40 R 42 

Laptěv Jurij, Simferopol, historik a ředitel etnografického muzea v 

Simferopolu R 43 

Chalupník Valerij, Novhorodkivka, 30 - 40 R 44 

Řezníčková Eva, t. č. Novhorodkivka, česká učitelka R 45 

Čubyr Světlana, Novhorodkivka, 30 - 40 let, předsedkyně českého spolku 

Čechohrad R 46 

Timofeev Valerij Michajlovič, ředitel městského muzea v Melitopolu 

R 47 
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Příloha Č . 2 

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE 

Obr. Č. 1 Krajina v okolí Novhorodkivky (foto M. Musílek, 2006) 

Obr. Č. 2 Škola v Novhorodkivce (dnes české centrum), v pozadí kostel Nejsvětější Trojice (foto 
M. Musílek, 2006) 

Obr. Č. 3 Modlitební místnost v českém centru v Lobanovu (foto M. Musílek, 2006) 
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Obr. č . 4 Ukázka typického českého domu 
v Alexandrovce (foto M. Musílek, 2006) 

Obr. Č. 6 Ukázka typického českého domu 
v Lobanovu (foto M. Musílek, 2006) 

Obr. Č. 8 Polorozbořený dum v 
v Novhorodkivce s viditelnou 
strukturou zdiva (foto M. Musílek, 2006) 

Obr. Č. 5 Ukázka typického českého domu 
v Lobanovu (foto M. Musílek, 2006) 

Obr. Č. 7 Ukázka typického českého domu 
v Novhorodkivce (foto M. Musílek, 2006) 

Obr. Č. 9 Detail zdiva domu 
v Novhorodkivce (foto M. Musílek, 2006) 
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Obr. Č. 10 Kněz Alexandr Stáník a česká 
učitelka Stanislava Hammerschmiedová 
(foto M. Musílek, 2006) 

Obr. Č. 12 Čechohradské babičky 
vycházejí z kostela v Novhorodkivce 
(foto M. Musílek, 2006) 

Obr. Č. 14 Novhorodkivští veteráni 
během oslav Dne vítězství (foto M. Musílek, 
2006) 
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Obr. Č. 11 Výuka českého jazyka 
v Melitopolu (foto M. Musílek, 2006) 

Obr. Č. 13 Čechohradské babičky během 
oslav Dne vítězství (foto M. Musílek, 2006) 

Obr. Č. 15 Český veterán pan Sisr 
při oslavách Dne vítězství 8. 5. 2006 
(foto M. Musílek, 2006) 



Obr. Č. 16 Hudební soubor Bohemia 
v Melitopolu (foto M. Musílek, 2006) 

Obr. Č. 18 Leopolda Mochová z Novhorodkivky 
(foto M. Musílek, 2006) 

Obr. Č. 20 Nejupovídanější babička 
v Novhorodkivce Tasja Chalupníková 
(foto M. Musílek, 2006) 

Obr. Č. 17 Valerij Chalupník z Novhorodkivky 
(foto M. Musílek, 2006) 

Obr. Č. 19 Zkouška hedebního souboru 
Bohemka v Melitopolu (foto M. Musílek, 2006) 
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Obr. Č. 21 Manželé Vágnerovi se svou 
dcerou Ludmilou Savinou (foto M. 
Musílek, 2006) 



Obr. Č. 22 Stíhačka na počest letce Lobana, 
který zahynul u vesnice Bohemka Během 2. sv. 
války (foto M. Musílek, 2006) 

Obr. Č. 24 Náhrobky na hřbitově v Lobanovu 
(foto M. Musílek, 2006) 

Obr. Č. 23 Kostel Nejsvětější Trojice 
v Novhorodkivce (foto M. Musílek, 2006) 

Obr. Č. 25 Nástěnka cti se jmény a fotografiemi 
veterán~ z Bohemky, dnešního Lobanova 
(foto M. Musílek, 2006) 

Obr. Č. 26 Stolečky a lavice na hřbitově v Lobanovu 
(foto M. Musílek, 2006) 
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Obr. Č. 27 Stíhačka vítá návštěvníky Lobanova 
hned u příjezdu k vesnici (foto M. Musílek, 
2006) 

Obr. Č. 29 Trosky kostela v Alexandrovce 
(foto M. Musílek, 2006) 

Obr. Č. 28 Památník zakladatelum Čechohradu, 
dnešní Novhorodkivky (foto M. Musílek, 2006) 

Obr. Č. 30 Detail stavebního kamene "rakuška" 
(foto M. Musílek, 2006) 
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Obr. Č. 31 Ukázka sešitu s písněmi z Lobanova 
(foto M. Musílek, 2006) 
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Obr. č. 32 Zpívání českých písní v českém centru v Čechohradu (foto M. Musílek, 2008) 

Obr. č. 33 Česká učitelka v Čechohradu (Novho
rodkivka) Eva Řezníčková (foto M. Musílek, 2008) 
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Obr. č. 34 Kateřina Dvořáková žijící v součas
nosti v Brně (foto M. Musílek, 2006) 



Obr. č. 35 Učitelka Raisa Králíčková a předsedkyně českého spolku Čechohrad v Novhorodkivce 
Světlana Čubyr (foto M. Musílek, 2008) 

Obr. Č. 36 Dorota Kolářová z Lobanova (dříve Bohemka) (foto M. Musílek, 2008) 
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Obr. Č. 37 Železniční zastávka Bogemka u dnešní obce Lobanovo (foto M. Musílek, 2008) 
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