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Posudek  
 

Jirka, Luděk:  Komparace identity volyňských Čechů usazených v České republice a  

 nereemigrujících volyňských Čechů na Ukrajině. Doktorská disertace. Univerzita 

Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií. Praha 2016, 228 s., příloha.  

 

 

Volyňští Češi jsou v české etnologii a sociokulturní antropologii jednou z nejsledovanějších 

imigračních skupin. Vědecké „okouzlení“ touto skupinou spočívá nejen v její početnosti, ale 

především ve vysoce kulturním, ekonomicky zdatném a etnicky uvědomělém lidském 

potenciálu, který Československo jejím příchodem v roce 1945 (Svobodova armáda) a v roce 

1947 (repatriace) získalo. Od počátku 50. let 20. století až do současnosti čeští badatelé 

sledují problematiku volyňských Čechů, krajanů, kteří po desetiletích strávených na Volyni – 

postupně v hranicích carského Ruska, Polska a býv. Sovětského svazu – reemigrovali do 

českých zemí. Otázky, jež si etnologové / antropologové kladou, se samozřejmě postupně mění. 

Základním přínosem Luďka Jirky do této stávající plejády etnografických / etnologických / 

antropologických prací o volyňských Češích je důsledná snaha o nový pohled. Je založený na 

komparaci postojů a interpretačních přístupů dvou dnes již velmi kulturně vzdálených skupin 

volyňských Čechů: těch, co žijí v České republice a těch, co dodnes zůstali na Ukrajině. 

V předložené práci L. Jirka otevřel v prvém plánu problém reálného prožívání kontaktů a 

komunikace mezi reemigranty (a především potomky českých reemigrantů) z Volyně a těmi 

obyvateli kontaktní části dnešní Volyně (Dubno, Luck, okolní vesnice), kteří se různým 

způsobem hlásí k českým kořenům, v druhém plánu problém jejich etnické sebeidentifikace, 

přesněji sebeidentifikace v národnosti. A nutno ihned na začátku konstatovat, že se jeho záměr 

a úsilí zdařily. 

 Ke kladům předložené disertace, které nutno zdůraznit, pak patří výborné teoretické 

vybavení autora a jeho dobrý přehled po literatuře tématu z období posledních dvou desetiletí 

20. a patnácti let 21. století.1 Patří k němu i rozsáhlý terénní výzkum provedený jak v České 

republice, tak na Ukrajině (Volyň). 

 

 Zrekapitulujme si, jak k problematice volyňských Čechů postupně přistupovali čeští 

etnologové a antropologové (zaměříme-li se na otázky, které řeší naše disciplíny a pomineme-

li početné studie věnované průběhu reemigrace a represím vůči těmto reemigrantům ze strany 

československého státu). V prvé polovině 50. let 20. století čeští etnologové sledovali jednak 

otázku způsobu života a kultury Čechů na Volyni, jednak otázku jejich kontaktů s „mateřskou“ 

českou společností, intenzívních a doložených zejména v době prvé Československé republiky 

(studium na odborných, středních a vysokých školách – např. Eduard Haken, „návraty do české 

vlasti“ – např. Václav Šerák, všesokolské slety, opakované návštěvy příbuzných atd.). V druhé 

polovině 50. let byla nastolena otázka „životnosti etnografických jevů“, které si volyňští Češi 

přinesli, a změn forem jejich způsobu života (Heroldvá 1957). Problém procesu jejich integrace 

byl formulován až v souvislosti se studiem integrace etnických menšin do české společnosti; 

vysoce aktuální se stal pro českou etnologii v 80. letech 20. století. Prvé desetiletí 21. století 

pak přineslo zájem o vzpomínky a aktérské interpretace procesu reemigrace a usídlování 

volyňských Čechů v českých zemích (např. J. Nosková 2007). Do takto studované 

problematiky vnesl tedy L. Jirka otázku transnacionálních kontaktů Čechů žijících v České 

republice a na Volyni a otázku jejich odlišného sebenazírání v etnické identitě. V případě prvé 

                                                      
1 Některé tituly, které se autorovi nepodařilo dohledat, lze snadno doplnit v knihovně Etnologického ústavu a 

Slovanské knihovně (pokud je nelze nalézt na internetu). Také kroniky, pokud byly vydány, má zřejmě ve svých 

fondech Slovanská knihovna. 
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otázky svým způsobem nastolil problém přeshraniční komunikace migrantů se společností 

země původu, řešený již v prvé polovině 50. let 20. století. Formuloval ho ovšem v jiném 

historickém a společenském kontextu, pro odlišně definované aktéry a z nových aktuálních 

teoretických východisek. Jako novum svého přístupu ke studiu volyňských Čechů vytyčil 

transnacionální vazby mezi reemigranty z Volyně, kteří se s jednoznačně pociťovanou českou 

národní identitou přistěhovali do českých zemí po druhé světové válce (1945, 1947) a těmi, 

kteří na Volyni z nejrůznějších důvodů zůstali a prošli procesem akulturace v ukrajinském 

prostředí. 

 

Stěžejní výklad L. Jirky, který se vztahuje ke komunikaci volyňských Čechů žijících 

v ČR a na Ukrajině a k postoji volyňských Čechů z Ukrajiny, je založen především na 

opakovaném terénním výzkumu. Autor výzkumy uskutečnil jednak v České republice, kde 

oslovil účastníky migrace z roku 1947 a jejich potomky, jednak na Volyni, kde ovšem do 

souboru respondentů zahrnul nejen Čechy, ale i Ukrajince a Poláky. Výzkumy na Ukrajině 

realizoval v průběhu dlouhodobých pobytů a krátkodobých krajanských zájezdů. Svůj výklad 

tedy opírá o výpovědi velice početné skupiny respondentů. V této souvislosti považuji za nutné 

zdůraznit, že základní skupinu respondentů z Ukrajiny si vybudoval jednak z řad příslušníků 

dvou českých spolků – krajanských sdružení v Dubně a Lucku (jejichž členy jsou ovšem i lidé 

z okolních obcí) a jednak z řad jednotlivců žijících ve vesnicích Český Straklov (Straklyv), 

Moldova I (Moldovo I) a Mirohošť (Myrohošč). Jako jednu z metod terénního výzkumu 

deklaruje metodu multi-sited ethnography. V rámci rozpravy při obhajobě by L. Jirka mohl 

rozvinout své tvrzení a konkretizovat uplatnění této metody, konkrétně specifikovat, na kterých 

ukazatelích sledoval vzájemné ovlivňování „dvou nebo více propojených lokalit“.   

 

Svou práci L. Jindra rozvrhl do čtyř výkladových rovin (tematických oddílů). V prvé 

rovině se zabývá rekapitulací zájmu českých etnologů o volyňské Čechy a zhodnocením tohoto 

zájmu. Vede ho jednak z pozice kritiky metodologického nacionalismu, jednak z pozice 

transnacionálního přístupu k migraci (distancování se od dominantní badatelské orientace na 

procesy integrace a absenci zájmu o transnacionální kontakty a vazby mezi Čechy, kteří 

reemigrovali a kteří zůstali na Volyni). Svoje teoreticko-metodologická východiska přitom 

formuluje vyhraněně. Reflexe stavu vědy v době vzniku reflektovaných studií by jistě přispěla 

k nezávislejšímu vědeckému postoji. Navíc apriorní zaměření na skupinu volyňských Čechů a 

jejich ne/udržování etnicity a vazby na zemi původu spíše přitaká metodologickému 

nacionalismu, než že by od něho výzkumně odstupoval.  Nezájem českých badatelů o kontakty 

a komunikaci mezi volyňskými Čechy, kteří přesídlili do Československa a těmi, kteří zůstali 

na Volyni, pak hledá v aplikaci klasické asimilační teorie, která předpokládá začlenění migranta 

do přijímací společnosti a zapomenutí vazeb k zemi původu. V této tezi se Jirka opírá o výklad 

Miltona Gordona, a to nesporně správně. 

Ve druhé rovině přináší L. Jirka nástin řízených migrací z území býv. Sovětského svazu 

do Československa a Polska (a také migrací uskutečněných v rámci Polska) po druhé světové 

válce. Snad nadbytečně.  

Ve třetí rovině pak vede úvahy o charakteru transnacionálních vazeb mezi oběma 

kontaktními (a v práci sledovanými) skupinami volyňských Čechů – na základě dat získaných 

vlastním etnografickým výzkumem. Vyhodnocuje poznatky svého empirického výzkumu 

zaměřeného na charakter a aktérské interpretace kontaktů mezi volyňskými Čechy - 

reemigranty a jejich potomky a těmi, kteří zůstali na Volyni (2012-2015). Sám přiznává, že 

vazby, které sledoval, mají specifický charakter (jsou podporovány a vedeny prostřednictvím 

turistických zájezdů, dotýkají se malé skupiny lidí jak z řad reemigrantů, tak i Čechů žijících 

na Volyni). Navíc deklaruje, že jsou to vazby málo intenzívní, ohraničené na návštěvy rodných 

vesnic, hrobů, nemnoha příbuzných i nepříbuzných Čechů. Zásadní výzkumnou otázkou tak 
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zůstala nikoli kvalita, intenzita a společenský dopad těchto transnacionálních vztahů, ale jejich 

podoba.  

Plasticky vyzněly podkapitoly, vybudované na kombinaci pozorování situace 

v bývalých českých vesnicích (zástavba obcí, budovy a kulturní artefakty) a verbální aktérské 

reflexe aktuálního stavu z úst respondentů-reemigrantů. Skutečnost, že se respondenti 

nepřihlašovali k těmto místům jako ke svému domovu, má jednoznačný výklad: respondenti se 

ztotožňují s prostorem České republiky.    

 Ve čtvrté rovině se L. Jirka zabývá etnickou návratovou migrací potomků volyňských 

Čechů, kteří žijí na Ukrajině. Tito lidé mají již ukrajinské etnické vědomí, přesto jim český stát 

s ohledem na české předky umožňuje nejen krátkodobé nebo dlouhodobé pobyty v České 

republice, ale i snazší přístup k migraci do ČR. Oni sami pak v migraci vidí perspektivu 

budoucnosti a hledají cesty k „překonání poměrně restriktivní imigrační politiky“. Tento oddíl 

předložené disertace považuji za zásadní a vysoce přínosný. Nejenže odhaluje postoje lidí již 

kulturně vzdálených české společnosti k ČR a k migraci do ČR, ale ukazuje i přemýšlení o 

způsobech jak dosáhnout aktuálně výhodného cíle – získat možnost této migrace. Ukazuje i 

myšlenkové principy, s nimiž tito lidé pracují a o něž se opírají při úvahách o migraci. Právě 

tato rozprava je vysoce časová, a to jak pro praktickou politiku, tak pro zamyšlení 

„odpovědných“ pracovníků vědy i státní administrativy nad pohledem „zvenčí“ na českou 

společnost a český stát.      

V souvislosti s rozpravou o migraci těchto „krajanů“ z Volyně (Ukrajiny) pak L. Jirka 

dochází k závěru o východiscích, na nichž buduje pozici k imigraci český stát a věda. Tvrdí, že 

„společnou referencí českých sociálních věd i státu je princip nacionalismu, pomocí kterého se 

produkuje sociální realita, jaká se sama předpokládá.“ Podle jeho názoru se však jedná o fikci. 

 

 Na základě velkého souboru získaných dat dospěl L. Jirka k řadě závěrů.  

Akceptovat lze závěry: 
1) Obě sledované skupiny volyňských Čechů uvažují v hranicích nacionalismu a opomíjejí 

jiné relevantní koncepty své identifikace. Relevantní pro ně je pojetí českého národa jako 

primordiální kolektivní identity.  

2) Česká státní administrativa přehlíží ukotvenost potomků volyňských Čechů v ukrajinské 

společnosti, přistupuje k nim jako k lidem etnicky blízkým, a tím ovlivňuje jejich 

rozhodování k migraci. 

3) Etnicita, národnost, koheze národa a homogenizace jsou v současnosti stavěny proti odlišné 

alternativě identifikace, která v určité rovině chápání může být rovnocenná. 

Diskutovat pak lze o závěrech: 

1) Zakotvenost v české společnosti těch volyňských Čechů, kteří přišli v roce 1945 a 

reemigrovali v roce 1947, zpochybňují jejich kontakty a vazby s příbuznými na Volyni. – 

Oponuji: tito Češi nežijí ve dvou kulturních prostorech. Dnešní ukrajinská Volyň je jim cizí. 

Pieta a vzpomínka nejsou potvrzením pozice transnacionalismu.  

2) „V rámci studia poreemigračních sociálních procesů nebyly zkoumány transnacionální 

vztahy, protože vybočovaly z kohezního uspořádání české společnosti.“ Podle mého názoru 

nebyly zkoumány také a zejména proto, že tento výzkum byl dobově nereálný – jak 

z hlediska politiky států, tak z hlediska vyjednávání „politické bezúhonnosti“ aktérů. 

 

V rámci rozpravy při obhajobě je možno otevřít také otázku: 

a) zda existuje odlišnost přístupu k příbuzným na Volyni u reemigrantů ze 40. a 90. let 20. století,  

b) zda možno v souvislostech etnologického studia volyňských Čechů postulovat, že 

„opomíjení ekonomických, politických, sociálních a kulturních vazeb směrem ke komunitě v 

zemi původu,“ je „především z toho důvodu, že pro badatele představují hranice státu hranice 

společnosti, a proto je rozšířené přesvědčení, že teritorium a identita se mají navzájem 
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doplňovat“; proti tomuto tvrzení stojí studie z prvé poloviny 50. let 20. století, které odkazovaly 

na intenzivní vazby volyňských Čechů na českou společnost prvé poloviny 20. století; 

c) jaký důvod byl k anonymizování národnosti výzkumníka, přesněji prohlášení se za Poláka a 

katolíka; v obou případech považuji tento postup za netaktický a nebezpečný z hlediska 

důvěryhodnosti badatele, diskutovatelný i z hlediska etiky; 

d) proč nechtěl výzkumník, který se prohlásil za katolíka, jít do pravoslavného kostela.  

    

 Při přípravě knižního vydání práce doporučuji jazykovou korekturu a důkladné přečtení 

textu autorem (pak by nedošlo k záměně slov: meziválečné období místo poválečné období, 

nukleární rodina místo rozšířená rodina/třígenerační rodina). Stejně tak doporučuji vypustit 

přesahy výkladu (Balkán, migrace Rusínů do Polska, ČR).  
 

 L. Jirka předložil k obhajobě disertaci, která se opírá o relevantní teoretickou literaturu, je 

založena na rozsáhlém opakovaném terénním výzkumu, pramenech archivních, literárních, 

informacích medií. V této disertaci L. Jirka prokázal, že si dovede položit nové otázky, shromáždit 

data k jejich řešení, tato data analyzovat a na základě analýzy formulovat závěry. Navíc má odvahu 

i správnou ctižádost tyto závěry předložit k diskusi nejen etnologům a antropologům, ale směrovat 

je jako společenské upozornění i státním institucím. Disertace L. Jirky splňuje požadavky kladené 

na tento typ závěrečných prací. Považuji ji za práci invenční, psanou se snahou o posun ve 

vědeckém bádání. Doporučuji ji k obhajobě. 

 

 

Praha 9. 1. 1917         Mirjam Moravcová 

 

 

 
 


