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Anotácia 

V tejto diplomovej práci sa autorka zaoberá problematikou sámskej mládeže v mestskej 

kultúre. Poznatky autorka získala pri štúdiu literatúry a počas vlastného terénneho výskumu 

na Univerzite v Troms0. Autorka v práci popisuje situáciu sámskych študentov na 

severonórskej univerzite z jazykového a spoločenského hl'adiska. Zároveň porovnáva túto 

situáciu so situáciou sámskej mládeže v Kautokeine. Výsledkom práce je zistit' vplyv 

mestského nórskeho prostredia na povedomie mladých Sámovo 

KI'účové slová 

Sámovia, sámska mládež, severné Nórsko, Kautokeino, Troms0 

Abstract 

This master thesis is dealing with the question ofyoung Sámi people in the urban culture. The 

author has got aU the knowledge by studying literature and also by doing her own research at 

the University ofTroms0. She is describing the language and social situation ofthe Sámi 

students at the most northern university. At the same time she is comparing this situation with 

the one ofyoung Sámi in Kautokeino. The main goal ofthe thesis is to find out how the 

norwegian urban atmosphere effect the awareness ofyoung Sámi. 
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1. Úvod 

Vo svojej diplomovej práci sa zaoberám problematikou, v ktorej som dokázala prepojit' 

znalosti z mojich dvoch študijných odborov, a to etnológie a nórčiny. Na prvý pohl'ad ide 

o dva nezlučitel'né predmety, mne sa však podarilo nájsť niečo, čo majú spoločné. Je to vo 

svetovom meradle nepočetná etnická skupina Sámov, ktorá žije aj na území Nórska. 

V tunajšom českom prostredí sú Sámovia stále pomerne neznámym etnikom. 

V antropologických okruhoch ich v do určitej miery zviditel'nil český bádatel' Václav Marek, 

ktorý prebýval v sámskom prostredí v strednom Nórsku s prestávkou takmer patnást' rokov. 

Jeho viaceré štúdie o sámskej spoločnosti boli publikované v éeskoslovenskej et(h)nografii 

v pat'desiatych a šest'desiatych rokoch dvadsiateho storočia. Od tej doby uplynulo približne 

pat'desiat rokov ale Sámovia ostali stále známi len pre zainteresovaných znalcovo To je jeden 

z dovodov, ktorý vzbudil moj záujem o toto etnikum žijúce v nehostinných podmienkach za 

polárnym kruhom. 

Moj záujem bol znásobený faktom, že ovládam nórsky jazyk. Mala som teda možnost' 

štúdia literatúry o sámskej spoločnosti publikovanej v severských jazykoch. Preštudovala 

som knihy o ich náboženstve, materiálnej i duchovnej kultúre, mýtoch a l'udovej slovesnosti. 

Napriek tomu som si žiadnu z týchto špecifikácii nezvolila za tému svojej práce. Na 

vypracovanie diplomovej práce som sa rozhodla osobne navštívit' oblast' Sápmi, a tak čerpat' 

nielen z adekvátnej literatúry, ale hlavne z osobných skúseností, zážitkov a informácií. 

Bola som si však vedomá jedného pomerne doležitého nedostatku, ktorým je moja 

neznalost' sámkeho jazyka. Musela som si teda zvolit' vyhovujúcu problematiku, kde by som 

vystačila len so znalosťou nórčiny a angličtiny. Sámovia síce sú povodným obyvatel'stvom 

severnej Európy, už nejakú dobu však všetci nežijú tradičným sposobom života, ktorý 

spočíval v kočovaní, chove sobova rybolove. Jeden zo súčasných trendov, st'ahovanie do 

vel'kých miest sa nevyhol ani Sámom. Nórski, švédski aj fínski Sámovia sa st'ahujú 

predovšetkým do hlavných miest. Opúšt'ajú svoje tradičné obydlia či už kvoli štúdiu, práci 

alebo jednoducho hl'adajú zmenu a chcú sa začlenit' do vačšinovej spoločnosti. Ja som si pre 

svoju prácu nezvolila hlavné mesto, ale severonórske Troms0. Zaujímala som sa práve o fakt, 

ako mestské nórske prostredie vplýva na sámskych študentov, ktorí sa tam presťahovali kvoli 

štúdiu na univerzite. 

7 



r 

-

Svoj výskum som uskutočnila vd'aka grantu od nórskej agentúry Senter for 

internasjonalisering av h0gre utdanning (SlU). 

Práca je rozdelená na tri vel'ké okruhy. Po úvode nasleduje kapitola venovaná metódam 

a technikám, ktoré som pri práci v teréne používala. Ďalej nadvazuje prvá čast', ktorej 

obsahom sú teoretické východiská mojej práce. V tejto časti čerpám jedine poznatky 

z preštudovanej literatúry. Zaradila som tam kapitoly o sámskom etniku, ich histórii, vývoji 

a jazykovej situácii, d'alej nasledujú kapitoly venované rozšíreným antropologickým 

fenoménom ako sú etnicita, identita, multikulturalizmus a urbanizácia. Považujem za 

potrebné uviest' či už v rozsiahlej alebo stručnej podobe základné fakty a teórie publikované 

o týchto témach, pretože súvisia s problematikou, ktorej sa d'alej v práci zaoberám. 

Za teoretickou čast'ou nasleduje druhý vačší ce1ok, ktorý tvorí základ celej práce. 

V kapitolách o Sámoch v Troms0, o ich jazykovej situácii, sociálnom živote a pohl'ade na 

zložitý fenomén identity vychádzam predovšetkým z vlastných pozorovaní a informácií, ktoré 

som získala počas terénneho výskumu v Troms0 na jar v roku 2009. 

Tretia čast' je venovaná Sámom v meste Kautokeino. Celú tretiu čast' uvádzam za 

účelom porovnat' tieto dve odlišné destinácie z pohl'adu životných podmienok pre Sámovo 

Kapitoly sú zamerané predovšetkým na život mladých l'udí v Kautokeine, na ich jazykovú 

situáciu a sociálne aktivity. Poznatky pre túto kapitolu som získala jednak štúdiom odbornej 

literatúry, ale aj vlastným pozorovaním a výskum počas návštevy tohto mesta. 

V závere je podaná odpoved' na výskumnú otázku na základe materiálu uvedeného 

v jednotlivých kapitolách. 

V celej práci hovorím o Sámoch ako etniku alebo etnickej skupine, pretože považujem 

tieto dva pojmy za najneutrálnejšie. S pojmom minorita pracujem prevažne v prvej, 

teoretickej časti práce. Používam ho len v prípade, že ho používal samotný autor a vo vačšine 

prípadov je ponechaný v tomto tvare, nie v slovenskom preklade (menšina). Pojem menšina je 

v práci uvádzaný so širším významom, je chápaný ako skupina, ktorá je početne 

nedominantná a nemá primárny význam v spojení s konceptmi národu a štátu. 

V minulosti boli Sámovia nie len v našom prostredí známi ako Lopari či Laponci. Toto 

pomenovanie je ale u nich samých chápané ako hanlivé. V súčasnosti sa už aj v českých 

publikáciách objavuje pomenovanie Sámovia stále vo vačšej miere. Aj ja vo svojej práci 

používam iba tento termín. Oblast', ktorú Sámovia obývajú je v českom prostredí známa z 
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minulosti ako Laponsko. Ja som dala prednosť pomerne neudomácnenému pojmu Sápmi, 

ktorý je používaný aj samotnými Sámami, aj novšÍmi publikáciami. 
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2. Metódy a techniky práce 

Základ tejto práce tvorí vlastný výskum, ktorý som uskutočnila v Troms0 na jar v roku 

2009. Teoretické východiská pre tento výskum som získala štúdiom adekvátnej literatúry. 

Základnými metodologickými príručkami pre mňa bol i Bernard, Spradley a Kottak.! Napriek 

tomu, že je Spradleyho Etnografické interview pomerne zastarané, ponúka podrobný popis 

jednotlivých časti štruktúrovaného interview. Keďže to bolajedna z techník, ktoré som 

využívala najčastejšie, poskytla mi mnohé užitočné poznatky. 

Ako hlavnú metódu som zvolila dedukciu. Deduktívna metóda začína teoretickými 

poznatkami o danom probléme. Na ich základe som vytvorila hypotézy, ktoré som 

poznatkami získanými pri výskume chcela buď potvrdit', alebo vyvrátit'. 

Z deviatich charakteristických antropologických techník, ktoré uvádza Kottak, som vo 

svojom výskume využila tri: priame zúčastnené pozorovanie, dotazníkovú formu 

a konverzácie - neformálny rozhovor, pološtruktúrované a štruktúrované interview. 

2. 1 Zúčastnené pozorovanie 

Technika zúčastneného pozorovania je základom v kultúrnej antropológii? Spočíva 

v zúčastnení sa bežného chodu života v skupine, v ktorej sa výskum vykonáva. Ciel'om tejto 

metódy je priblížit' sa danej skupine čo najbližšie. Často je výskumník nútený naučit' sa nový 

jazyk, alebo aspoň dialekt jazyka, ktorým hovorL Ja som na naučenie sámčiny nemala 

dostatok času. Mladí Sámovia sú však takmer stopercentne bilingválni (osobne som sa 

nestretla s človekom, ktorý by ovládal iba sámčinu), takže mi moje neznalost' jazyka 

nesposobovala v pozorovaní žiadny problém. 

Podl'a Bernarda existujú tri role, v ktorých je možné praktikovat' túto techniku. Prvou je 

complete participant (úplný účastník), druhým typom je participant observer (zúčastnený 

pozorovatel') a tým tretím complete observer (úplný pozorovatel'). V prvom prípade sa človek 

podiel'a na živote skupiny bez toho, aby o ňom vedeli, že tam prevádza výskum. Tretia rola 

zahtňa pozorovanie l'udí s minimálnou alebo žiadnou interakciou. Pre antropológiu je 

najdoležitejší druhý typ. V prípade, že človek pozná danú skupinu, poprípade znej dokonca 

pochádza a pozoruje aspekty života okolo seba, ide o observing participant (pozorujúci 

I Spradley 1979, Kottak 1997, Bernard 2006. 
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účastník). Ak človek prichádza "zvonku" a participuje na živote v skupine, nazýva sa 

participating observer (zúčastnený pozorovatel'). Počas svojho výskumu som si vyskúšala 

rolu zúčastneného pozorovatel'a a úplného pozorovatel'a. Pri tejto technike je nevyhnutné 

robiť si priebežné poznámky. Tieto príležitosti som využívala aj na získanie fotografického 

materiálu. 

2. 2 Dotazníková forma a interview 

Formu dotazníku som využívala iba v ojedinelých prípadoch, kedy sa naskytla 

príležitost' byt' v spoločnosti viacerých Sámova ne mala som možnosť rozprávať sa so 

všetkými. Rozdala som teda aspoň dotazníky, ktoré mi však dokázali poskytnút' len 

všeobecné informácie. V dotazníku boli použité oba druhy otázok, otvorené aj zatvorené. 

Odpovede na otvorené otázky mi priniesli užitočnejšie informácie. Hlavnou nevýhodou 

dotazníkovej formy získavania informácií bolo, že som si ich nemohla preštudovat' priamo na 

mieste. Mnohé z odpovedí neboli úplné, alebo by sa dali doplnit' ďalšími konkrétnymi 

otázkami. V týchto prípadoch som sa snažila s daným človekom stretnúť znovu a získat' 

doplňujúce informácie formou interview. Dotazníky som pripravila v nórskom jazyku. 

Pri metóde rozhovorov v podobe interview som postupovala podl'a jednotného vzoru. 

Na úvod som sa vždy snažila objasnit' špecifiká mojej práce, o čo sa vlastne zaujímam a čo by 

som od daného človeka približne potrebovala, aby vede li, čo mažu od rozhovoru očakávat'. 

Každý rozhovor som sa snažila začat' neformálnou konverzáciou. Keďže som nemala 

k dispozícii techniku na nahrávanie, snažila som sa získat' súhlas s robením poznámok, s čím 

všetci informátori súhlasili. 

Snažila som sa informátorom klást' hlavne deskriptívne druhy otázok, vďaka ktorým 

rozprávali sami bez m6jho usmerňovania. Formou poznámok som sa snažila zaznamenávat' si 

informácie. To mi pomohlo nesk6r sa k niečomu vrátit' a požiadat' informátora, aby mi 

objasnil alebo vysvetlil daný problém podrobnejšie. 

Najčastejšou formou interview, ktorú som používala, bolo pološtruktúrované. To 

znamená, že som mala dopredu pripravené okruhy, na ktoré som sa chcela zamerať, v 

niektorých prípadoch aj konkrétne otázky. Rozhovor som sa snažila viest' prirodzene 

a pripravené okruhy som vačšinou použila len na záver, aby som sa presvedčila, že sme sa 

dotkli kaž dej d61ežitej témy. Priemerná dížka jedného rozhovoru bola šest'desiat až 
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devaťdesiat minút. Pred interview som sa každého informátora opýtala, v ktorom jazyku chce 

interview viesť. Vačšina zvolila pred nórčinou angličtinu. 

2. 3 Výskumná otázka a hypotéza 

Vo svojej práci sa snažím zistiť, aké podmienky majú sámski mladí l'udia pre 

udržiavanie sámskeho povedomia v meste Troms0. Hlavná výskumná otázka teda znie: "Ako 

ovplyvňuje život v urbánnej spoločnosti etnické povedomie mladých Sámov?" Sámovia sa 

dnes vo vačšej miere ako kedykol'vek v minulosti sťahujú zo svojich póvodných obydlí do 

vačších miest. Zvolila som si úzku skupinu mladých l'udí, aby som na ich príklade zistila, aký 

život vedú ako Sámovia vo vačšinovej nórskej spoločnosti. Aby som získala komplexný 

obraz, musela som sa zamerať na konkrétne aspekty ich života. Používajú stále sámsky jazyk? 

Stretávajú sa s ostatnými Sámami v meste? Majú nejaké sámske skupiny, spolky, ktoré 

navštevujú vo vol'nom čase? Oslavujú sámsky národný deň šiesteho februára alebo sa pridali 

k nórskej vačšine a sedemnásteho mája kráčajú v zástupe a nórskymi vlajkami? Tieto a ďalšie 

výskumné podotázky mi pomohli získať informácie, na základe ktorých je možné bud' 

vyvrátiť alebo potvrdiť hypotézu tejto práce. Tá znie: "Človekje determinovaný prostredím, 

v ktorom žije. Mladí Sámovia v Troms0 strácajú etnické povedomie ako Sámovia pod 

vplyvom majoritnej urbánnej spoločnosti." Podl'a tejto hypotézy nemajú Sámovia v Troms0 

priaznivé podmienky pre udržiavanie svojej sámskej identity. 

V tretej časti sa táto práca zaoberá čiastkovým problémom, ktorým je porovnanie 

životného štýlu Sámov v Troms0 a Kautokeine. Toto mestečko predstavuje odlišný typ 

obývanej oblasti ako Troms0. Žije v ňom vačšinové sámske obyvatel'stvo, z čoho vyplýva, že 

život Sámov tam musí vyzerať inak. Keďže viacerí moji informátori pochádzajú práve 

z Kautokeina, snažila som sa zistiť, aké hlavné rozdiely nastali v ich živote po presťahovaní 

sa do TromS0. Materiál, ktorý som použila pre ilustráciu pomerov v Kautokeine som získala 

taktiež vlastným pozorovaním, ale aj štúdiom literatúry. 
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3.1 Sámovia 

3.1. 1 Povoď a história 

Sámovia3 sú p6vodom ugrofínske etnikum, ktoré obýva severnú čast' Európy. Nikdy 

nemalí svoj vlastný štát a v súčasnosti žijú v štyroch krajinách - Nórsku, Švédsku, Fínsku 

a Rusku. Nie je jednoduché zistit' ich presný počet, a to z viacerých d6vodov. Prvým z nich je 

zastaranosť oficiálnych údaj ov, keďže posledné sčítanie prebehlo v sedemdesiatych rokoch 

dvadsiateho storočia. Druhým d6vodom je nejednoznačnost' kritérií, ktoré určujú, kto Sámom 

je a kto nie. Ako približný počet sa najčastejšie uvádza 70 000 Sámovo Vačšina z nich žije 

v Nórsku, a to cca 40000. V Švédsku sa udáva okolo 20 000, vo Fínsku zhruba 6000 

a v Rusku približne 2000 sámskych obyvatel'ov. 

Sámske obyvatel'stvo je rozdelené do viacerých skupín, hlavne podl'a zdroja obživy. 

Ani toto rozdelenie nie je jednotné. Rydving4 uvádza až pat' skupín Sámov: pobrežní, lesní, 

kočovní, horskí a tzv. chudobní Sámovia. V0rren a Manker5 rozdel'ujú Sámov na kočovných, 

pobrežných, lesných a východných. Jednotlivé skupiny sa odlišujú kočovným alebo 

usadeným sp6sobom života, chovom sobov alebo rybolovom. Dnes sa tradičnému chovu 

sobov venuje už len 10% sámskeho obyvatel'stva 

Prvé zmienky o Sámoch existujú už z roku 98 A.D. Rímsky historik Tacitus vo svojej 

knihe Germánia píše o l'uďoch, ktorých nazývafenni, ktorí obývajú severnú Európu. 

Približne zo toho obdobia pochádzajú prvé archeologické nálezy, ktoré sú spájané s týmto 

etnikom. Približne o pat'sto rokov nesk6r píše byzantský historik a učenec Prokopios o tzv. 

lyžujúcich Sámoch. Na konci deviateho storočia bol Viking Ottar vyslaný anglickým král'om 

Alfrédom na sever, aby mu priniesol správu o tamojších obyvatel'och. Ottar bol p6vodom Nór 

a vyberal od Sámov dane. V tom období obývali oblast' bohatú na prírodné zdroje ako ryby 

a kožušiny. Z nich museli povinne odvádzat' dávky panovníkom jednotlivých krajín, tak ako 

aj platiť dane. V štrnástom storočí museli dokonca obyvatelia nórsko - ruského pohraničia 

platit' dane obom týmto štátom. Nariaďovala to hraničná dohoda z roku 1326. 

3 Sámovia, v minulosti nazývaní Laponci, toto pomenovanie sa často vyskytuje aj v českých a slovenských 
prekladoch a publikáciách. V súčasnosti je ale považované za hanlivé a do popredia sa dostáva aj názov Sápmi, 
teda oblast' obývaná Sámami. 
4 Rydving 1993: 43 - 46. 
5 V0rren - Manker 1976: 30 -130. 
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Od šestnásteho storočiaje možné hovoriť o kolonizácii sámskych oblastí. Nástrojom, 

pomocou ktorého malo byť p6vodné pohanské náboženstvo nahradené kresťanstvom, sa stali 

misionári. Tí, okrem šírenia novej viery, často predávali Sámom alkohol za vidinou vlastného 

zisku a zbohatnutia, čo prispelo k nazeraniu na Sámov v negatívnom smere.6 Najznámejším 

sámskym misionárom bol Thomas von Westen. Jazykom misijnej činnosti boli sámčina, ktorú 

sa misionári museli naučit'. P6vodné sámske náboženstvo sa však napriek snahám misionárov 

dokázalo udržať až do osemnásteho, miestami devatnásteho storočia. Švédsky humanista 

Johannes Schefferus publikoval prvú antropologicky orientovanú zbierku o Sámoch. 

Zozbieral správy od misionárov a vydal ich pod názvom Lapponia v roku 1673. 

Fakt, že Sámovia obývali oblasti, ktoré oficiálne patrili pod r6zne štáty, im komplikoval 

ich nomádsky život. leh tradičný sp6sob obživy, kočovný chov sobov bol často ohrozený, 

alebo znemožnený štátnymi hranicami. V roku 1751 došlo k zrušeniu p6vodných hraníc 

medzi Nórskom a Švédskom, Švédi sa museli vzdat' určitých území a boli stanovené nové 

hranice. Táto nová dohoda obsahovala dodatok s názvom Lappekodiccilen. Ten zaručoval 

Sámom možnost' vol'nej migrácie cez hranicu a takisto potvrdzoval ich právo na vol'ný lov, 

rybolov a používanie pastvín pre chov sobovo Zároveň platili dane iba tomu štátu, na ktorého 

území mali zimný tábor. K ďalšiemu vytýčeniu hraníc došlo v roku 1826, kedy bolo 

rozdelené zvyšné územie a jeho najvačšia časť, Finnmarka, kde dodnes žije vačšinové sámske 

obyvatel'stvo, sa stala súčast'ou Nórska. Za pomerne krátku dobu, v roku 1852, nastala ďalšia 

zmena týkajúca sa hraníc. Boli uzavreté tie medzi Nórskom a Fínskom, čo malo za následok, 

že mnohí Sámovia sa museli vzdať svojho tradičného sp6sobu života. Niektorí z nich to 

využili k emigrácii do Ameriky a na Aljašku.? Ďalšou udalosťou, ktorá prispela k sámskemu 

vyst'ahovalectvu, bola vzbura v Kautokeine, ku ktorej taktiež došlo v roku 1852. V nej sa 

Sámovia vzbúrili proti nórskym úradom a cirkvi. Tá sa snažila očistit' duchovný život Sámov, 

hlavne zakázat' predaj alkoholu. Celý incident mal katastrofické následky, smrt' šerifa 

a obchodníka, dvaja Sámovia boli popravení, viacerí uvaznení a odsúdení. Uzavretie hraníc 

medzi bolo jedným z početných d6sledkov tejto vzbury. 

6 Problematika alkoholizmu u Sámov je spracovaná napr. vo filme sámskeho režiséra Nilsa Gaupa Kautokeino 
opproret (Vzbura v Kautokeine). 
7 Sámovia, ktorí emigrovali na Aljašku, tam boli špeciálne vyžiadaní. Ich úlohou bolo naučit' Inuitov, p6vodných 
obyvatel'ov Aljašky, hospodáriť so sobmi. Americké úrady považovali chov sobov za d6ležitý aspekt, ktorý by 
pomohol zvýšiť životnú úroveň Inuitov. 
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Druhá polovica devatnásteho storočia priniesla viaceré zmeny. Nórsku sa podarilo 

získat' nezávislejšie postavenie8 vznikom personálnej únie so Švédskom v roku 1814, 

v Škandinávii sa pomaly začal prebúdzat' romantizmus. Za týchto okolností sa zrodila nová 

asimilačná politika voči Sámom, politika norvegizácie. Ideou norského štátu bol homogénny 

národ, ktorý používa jeden spoločný jazyk. Nie len Sámovia, ale aj iné menšin/ sa stali 

terčom asimilačnej politiky. Existujú dva hlavné dovody tejto politiky. Prvým je 

darwinistická teória, podl'a ktorej boli Sámovia považovaní za menejcennú a zaostalejšiu rasu. 

Jediným sposobom ako ich zachránit', bolo asimilovat' ich do vačšinovej a vyspelejšej nórskej 

spoločnosti. Ako druhý dovod je uvádzaná bezpečnostná politika nového a mladého štátu. 10 

Jednou zo sfér, kde sa tento prístup prejavila najmarkantnejšie, bolo školstvo. V roku 1851 

schválil Stortinget (nórsky parlament) špeciálny fond, tzv. Finnefondet. Poskytoval finančnú 

podporu pre učitel'ov v tzv. prechodných oblastiach11 , ktorí dosiahli pozitívne výsledky vo 

výchove a vzdelávaní sámskych detí. V skutočnosti mali zaistit' vyučovanie detí v nórskom 

jazyku. Jazyk bol jednoznačným ukazovatel'om etnickej príslušnosti, preto sa nórske orgány 

snažili zabránit' novej mladej generácii, aby si tento jazyk osvojila. Ešte tvrdšie opatrenie 

prišlo krátko pred začiatkom nového storočia, v roku 1898 pod názvom The Wexelsen deeree. 

"It was now stated that the use ofthe Sami and Kven languages must be limited to what was 

strictly necessary.,,12 Podl'a tohto nariadenia mali učitelia strážit' deti aj mimo vyučovania, 

aby ani cez prestávky medzi sebou nerozprávali sámsky. Taktiež mali vymiznúť sámski 

učitelia a boli nahradení jedine nórskymi. Táto jazyková asimilačná politika bola úspešná, 

pretože sámčina sa v školách nepoužívala až do roku 1955. Úrady presadzovali asimilačnú 

politiku aj v ostatných oblastiach, nielen v školách. V roku 1902 tzv. Finnmark land aet, 

podl'a ktorého človek, ktorý aktívne nepoužíva a slovne a písomne neovláda nórčinu, nemože 

vlastnit' podu vo oblasti Finnmark. 

Spolu s príchodom dvadsiateho storočia prišlo aj vrcholné obdobie norvegizácie. 

Sámsky jazyk začal pomaly vymierat' a l'udia prestávali nosit' sámsky kroj. Napriek týmto 

8 Od vzniku Kalmárskej únie bol o Nórsko spojené s Dánskom, dokonca pod jeho nadvládou. Od roku 1814 sa im 
podarilo získat' politickú samostatnost'. 
9 Ďalším etnikom žijúcim v severnom Nórsku boli K veni - povodom ugrofinski obyvatelia, ktorí do Nórska 
začali prichádzat' z Fínska od osemnásteho storočia usadzovali sa v dovtedy neosídlených oblastiach. Povolaním 
boli hlavne rybári a pol'nohospodári. 
10 Vid'. Erikssen - Niemi. Denfinske fare. 1981 (v prekladefinske nebezpečenstvo). Sámovia (aj Kveni) obývali 
severné oblasti, v ktorých sa hranice v minulosti menili. Nóri sa teda obávali, aby si Švédi alebo Fíni nerobili 
nároky tieto územia. 
II V originále transitiona! districts, nórsky overgangsdistrikter - pohraničné oblasti na severe Nórska, kde 
prevládalo sámske obyvatel'stvo. Norvegizačná politika sa sústredila predovšetkým na tieto oblasti. 
12 Minde 2005: 14. 
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negatívnym dósledkom nórskej politiky sa Sámovia začali v určitej miere mobilizovat'. Do 

nórskeho parlamentu bol zvolený prvý Sám rok po osamostatnení Nórska13
• Nórski a švédski 

Sámovia sa prvýkrát stretli šiesteho februára v roku 1917 kvóli politickým dóvodom, 

jazykovej otázke a sámskym právam. Tento deň sa stal sámskym národným dňom. 

Počas druhej svetovej vojny boli sámske oblasti zničené a poznačené nemeckou 

okupáciou. Po skončení vojny sa však nórska menšinová politika začala obracat' iným 

smerom. 14 V tomto období začali vznikat' prvé sámske organizácie l5
, používanie sámčiny 

v školách bolo však naďa1ej zakázané. Tej sa podarilo preniknút' na školskú pódu 

v sedemdesiatych rokoch. Približne od tohto obdobia móžeme pozorovat' revitalizáciu 

sámskeho jazyka a s tým súvisiaci nárast sámskeho etnického uvedomenia a sebavedomia. 

Dóležitým medzníkom je rok 1979, kedy kauza Alta saken spósobila, že Sámovia sa začali 

dožadovat' svojich práv. V tejto kauze sa Sámovia, ale aj jednotlivci z nórskej spoločnosti, 

vzbúrili proti výstavbe vodnej priehrady. Nórske úrady chceli zasiahnut' do tradičného 

sámskeho územia, ktoré bolo dóležité pre chov sobovo Kauza si vyžiadala mnohé 

demonštrácie, tak ako aj protestnú hladovku pred nórskym parlamentom. Všetky jednania sa 

ukončili až v roku 1982 a do tej doby si sámske obyvatel'stvo získalo podporu a sympatie 

nórskej spoločnosti. Po skončení celého incidentu si Sámovia vydobyli pozornost' a nórsky 

štát sa začal zaoberat' ich nárokmi a právami. Sámovia pri stretnutí s vládou požadovali svoje 

práva na zem, pódu a vlastný volebný orgán. Tým sa stal Sametinget, sámsky parlament so 

sídlom v Karasjoku. Jeho poslaním je" - ač nemá zákonodárnou moc - řešení problémů 

etnika a prosazování jeho požadavků." 16 

V súčasnosti je status Sámova sámčiny vyšší. Jazyk je možné študovat' na univerzite 

v hlavnom meste a v severonórskom Troms0, v ósmich okrskoch 17 je dokonca 

zrovnoprávnená s nórčinou. Sámovia majú vlastné média, noviny a časopisy, rozhlasové 

vysie1anie v sámčine, vychádzajú knižné publikácie. V Kautokeine vznikla Saami University 

13 V roku 1905 sa nórsko - švédska personálna únia rozpadla a Nórsko sa stalo samostatným štátom. 
14 Rasistická politika sa po tragických udalostiach holokaustu stala ideologicky nesprávnou. 
15 Napr. v roku 1948 vznik Nórskej asociácie chovatel'ov sobov (Norwegian Saami reindeers association), 
v r.1956 vznik Sámskeho koncilu (Saami council), v r. 1968 vznik Nórskej sámskej spoločnosti (Norwegian 
Saami Association). 
16 v 

Satava 1994: 219. 
17 Kautokeino, Karasjok, Kafjord, Nesseby, Porsanger, Tana, Tysfjord, Snasa sú považované za dvojjazyčné. 
V praxi to znamená, že ponuka služieb vo verejných inštitúciách musí byť zaistená v sámčine. 
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College, čo je sámska vyššia stredná škola, kde je možné okrem sámskeho jazyka učiť sa 

duodji, 18 důležitú časť sámskej kultúry a tradícií. 

3. 1. 2 Jazyková situácia 

Pre niekoho je možno prekvapujúce, že etnikum ktoré tvorí cca 70 000 l'udí, rozpráva 

viacerými jazykmi. V minulosti sa o sámskych jazykoch často hovorilo ako o dialektoch 

jedného jazyka. Hranica medzi dialektom a jazykom je v tomto prípade vel'mi nejasná. 

V posledných rokoch argumentovali hlavne sámski lingvisti vel'kými rozdielmi medzi 

jednotlivými sámčinami. V súčasnosti sa odborníci zhodli a v literatúre posledných desiatich 

rokov nájdeme rozdelenia sámskychjazykov. Napríklad Jon Todal19 uvádza devať sámskych 

jazykov (languages): 

1. S0r = southern Sámi = južná sámčina 

2. Ume = Ume Sámi = umejská sámčina 

3. Pite = Pite Sámi = pitejská sámčina 

4. Lule = Lule Sámi = lulejská sámčina 

5. Nord = Northern Sámi = severná sámčina 

6. Skolt = Skolt Sámi = skoltská sámčina 

7. Enare = lnari! Anari Sámi = inarijská sámčina 

8. Kildin = Kildin Sámi = kildinská sámčina 

9. Ter = Ter Sámi = terská sámčina 

Okrem týchto deviatichjazykov Todal uvádza ešte desiaty, ktorý sa ale nevyskytuje vo 

všetkých prehl'adoch. lde o Akkala Sámi, akkalskú sámčinu, ktorá sa vyskytuje na ruskom 

polostrove Kola. 

Situácia sámskychjazykov sa nedájednoznačne popísať. Existujú vel'ké rozdiely nie 

len v samotných jazykoch, ktorých užívatelia si často nerozumejú, ale aj vo vitalite všetkých 

jazykov. Historický vývoj Nórska mal za následok upadanie sámčiny. Rodičia tento jazyk 

v domácnostiach so svojimi deťmi vůbec nepoužívali, nechceli nasledujúcej generácii predať 

niečo, čo bolo vo vačšinovej spoločnosti znakom menejcennosti. Revitalizačné projekty 

18 Duodji ~ názov pre typické sámske remeslá. 
19 

Todal in Hingarová, Hubáčková, Kovář 2009: 18. 
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v súčasnosti sa snažia o oživenie jednotlivých jazykov .20 Šatava nazýva tento typ etnicko -

jazykovej revitalizácie kultúrnym modelom s politickým nádychom?l Z výskumu 

Hingarove/2 vyplýva, že súčasné sámske rodiny sú bilingválne. Ovládajú aj svoj materský 

sámsky jazyk, aj jazyk majoritnej spoločnosti, v ktorej žijú. Okrem norvegizačnej politiky 

malo na vymiznutie sámčiny z rodín a z každodenného používanie vplyv aj uzatváranie 

zmiešaných manželstiev. Tie boli v danej oblasti pomerne bežné, keďže územie obývali 

Sámovia, Kveni i Nóri.23 

Nórsko je krajina s troma oficiálnymi jazykmi. SÚ to dve rovnocenné formy nórskeho 

jazyka, bokmal a nynorsk, tým tretím jazykom je práve sámčina. Status oficiálneho jazyka 

získala v roku 1990 a týka sa všetkých sámskych jazykov v šiestich správnych oblasti ach 

(jorvaltingsomrader) severného Nórska: Karasjok, Kautokeino, Nesseby, Porsanger, Tana 

a Kafjord. Zákon o jazyku má platnosť aj v na území Troms a Finmark. Sámovia tu majú 

právo komunikovať vo svojom jazyku s verejnými orgánmi, v zdravotníckych a sociálnych 

inštitúciách, v politike a súdnictve. Majú zaručený preklad formálnych oznámení a predpisov 

do sámčiny. Nórčina a sámčina majú byť v týchto vybraných oblastiach rovnocennými 

jazykmi. 

3. 1. 3 Status povodného obyvatel'stva 

Sámovia majú v Nórsku odlišné postavenie od ostatných menšín, ako sú napríklad 

Kvéni alebo Tateri. Nórsky štát im od roku 1991 priznal status autochtónnych obyvatel'ov. 

"Indigenous groups are defined as non-state people, and they are always linked with a non

industria! mode of production.,,24 Eriksen d'alej hovorí, že politickou snahou týchto skupín nie 

je formovať vlastný štát, ale přežit jako skupina so svojou vlastnou kultúrou. "Odhaduje se, že 

před zhruba 10 000 lety přišli do jižních oblastí Finska, odkud pak byli postupně vytlačováni 

k severu. ,,25 Prišli teda na toto územnie ešte před vznikom súčasných štátnych útvarov. 

Fakt, že Sámovia sú považovaní za povodných obyvatel'ov, znamená, že majú výhradné 

právo na krajinu a podu, kde žijú. Táto otázka sa začala vynárať na povrch po protestoch 

20 Napr. Todal 2007. 
2\ " 

Satava 2009: 105. 
22 Hingarová, Hubáčková, Kovář 2009: 33 - 63. 
23 Ibid.: 60. 
24 Autochtónne skupiny sú definované ako neštátne a sú stále spájané s neindustriálnou produkciu. (Preklad K. 
K.) Eriksen 2002: 125. 
25 " 

Satava 1994: 215. 
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v roku 1979. Vtedy sa prvýkrát rozšírila aj do oblastí neobývaných Sámami, čo znamenalo, že 

získali pozornost' nórskych úradov aj medzinárodného fóra. Tento príklad je typický pre 

vytvorenie konfliktu medzi autochtónnym obyvatel'stvom a vačšinovým obyvatel'stvom. 

Všeobecne tieto konflikty najčastejšie vznikajú, kecl' sa štát snaží prebrat' kontrolu nad 

ekologickými, ekonomickými alebo l'udskými zdrojmi na území obývanom povodnými 

obyvatel'mi. Štáty často nútia autochtónne obyvatel'stvo prejst' na usadlý sposob života, čo je 

pre mnohých neprijatel'né. 

Sámovia sa angažujú aj v medzinárodných otázkach. Spolupracujú sinými 

autochtónnymi obyvatel'mi sveta (lnuiti, indiáni, Maori). V roku 1975 bol založený World 

Council oj lndigenous Peoples. Ten predstavuje dóležitý orgán pri prezentovaní záujmov 

autochtónnych obyvatel'ov majoritným spoločnostiam. Práve medzinárodná podpora je pre 

povodných obyvatel'ov na celom svete najdoležitejšia. Medzinárodné organizácie sú často 

tretím článkom pri konflikte či už autochtónnych alebo etnických skupín s majoritnou 

spoločnost'ou. 
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3. 2 Etnicita 

V mojej práci sú dóležité základné pojmy súvisiace s otázkou etnicity, etnických skupín 

či národu a štátu. Na úvod teda uvediem definície, ktoré sa nám pre tieto pojmy naskytujú. Je 

ich nepochybne veľké množstvo. V prvom rade je potrebné uviesť, že všetky tieto pojmy sa 

v určitom smere prekrývajú, poprípade sa nahradzujú. 

3.2. 1 Etnikum a etnická skupina 

V minulosti veľmi frekventované pomenovanie národnostná menšina býva v súčasnosti 

nahradená pojmom etnikum, etnická skupina. Podľa Eriksena26 toto pomenovanie nahradilo 

z vel'kej časti aj slovo kmeň. Etnickú skupinu charakterizuje ako menšinovú skupinu, ktorá je 

kultúrne odlišná od vačšinovej spoločnosti. 

Šatava uvádza27
, že pojem národnostná menšina bol často používaný ako strešný pojem 

pre všetky typy a kategórie etnických spoločenstiev, okrem štátnych národov (sídliacich na 

svojom teritóriu), teda aj "malé" etniká 28 bez vlastného národného štátu, aj "vel'ké" štátne 

národy sídliace na území iného štátneho celku, tak ako aj špeciálne prípady na hranici 

etnografických a sociálnych skupín. Tento pojem je v mnohých prípadoch nepresný, keďže 

príslušníci mnohých etník tvoria vlastne vačšinu obyvatel'stva, napr. Katalánci. Navyše mnohí 

vnímali toto pomenovanie ako hanlivé označenie, ktorý nám o danej skupine nič viac 

nehovorí (o forme autonómie a existencie, stupeň kultúrnej a ekonomickej vyspelosti atď.) 

V konkrétnych prípadoch je možné použit' označenia regionálna skupina, ak je 

problematika orientovaná na jazykové hľadisko, tak jazyková menšina. Tento pojem je 

používaný aj v tejto práci v súvislosti s jazykovou problematikou. V ostatných prípadoch 

pracujem s pojmom etnikum alebo etnická skupina. 

Pojem menšina je okrem iného spájaný s náboženskou, sociálnou alebo rasovou 

problematikou. 

26 Eriksen 2008: 316. 
27 ' 

Satava 1994: 16. 
28 P . 

oJem malé etnikum znamená, že nemá vlastný štátny útvar. 

20 



3.2. 2 Štát a národ 

Je náročné podať uspokojivé definície týchto dvoch pojmov bez obsiahlych 

vysvetl'ovaní. Nebudem sa snažiť podať ich čo najviac, vybrala som si jednu interpretáciu, 

ktorej sa v tejto práci bu dem pridržiavať. Pre pojmy národ a štát použijem Gellnerovo 

vysvetlenie.29 Sám vychádza z Weberovej definície, ktorá hovorí o štáte ako o inštitúcii, ktorá 

má monopol na zákonné násilie. To smie byť použité len politickou autoritou. Gellner ale túto 

myšlienku doplňuje, pretože nie je až tak celkom uspokojujúca. Podl'a neho existujú 

inštitúcie, ktoré zákonné násilie nemonopolizujú,30 ale aj tak zostávajú uznávanými štátmi. 

Gellner d'alej uvádza, že štát je doležitou časťou spoločenskej del'by práce a existuje tam, kde 

sa inštitúcie špecializované na vynucovanie poriadku ako súdy a policajné zbory, oddelili od 

ostatného spoločenského života. 

Z historického hl'adiska prešlo l'udstvo troma etapami a to predagrárnym, agrárnym 

a priemyslovým vekom. Predagrárne spoločnosti boli prHiš malé na to, aby v nich vznikla 

del'ba práce, ktorá je predpokladom pre vznik štátu. V agrárnych spoločnostiach tvoril štát 

základ viičšiny spoločností. V postagrárnom veku je už prítomnosť štátu nevyhnutná. Jeho 

formy zostávajú nad'alej rozmanité. 

Gellnerova definícia národa hovorí, že dvaja l'udia patria k jednému národu v prípade, 

že zdiel'ajú rovnakú ku1túru. Pod pojmom ku1túra má na mysli súbor myšlienok, znakov, 

predstáv, sposobov správania a dorozumievania. Ako druhú podmienku uvádza, že dvaja 

jedinci patria k jednému národu, ak jeden druhého uznajú za náležiaceho k tomu istému 

národu. Určitá skupina osob sa teda stáva národom, ak si jej členovia navzájom uznajú 

závazne určité práva a povinnosti na základe svojho spoločenstva. 

Aj napriek početným definíciám pojmu národ stále nie je jednoduché rozlíšiť prechodné 

formy, ktoré viedli k vzniku národov. Procesy vzniku a zániku národov sa vyvíja na roznych 

úrovni ach všade vo svete, a to na základe dosiahnutého stupňa vývoj a spoločnosti. Oba 

procesy sú podrobnejšie popísané u Baara. 31 Uvádza tri sposoby, ktorými može prebehnúť 

zánik národa. Prvým je jazyková asimilácia, druhým je spájanie štátov pri národoch 

územného typu s rovnakým jazykom. Tretí dovod predstavuje masová migrácia 

29 Gellner 1993:12 - 18. 
30 V.d' 

1 • napr. Gellner 1993: 14. 
3\ Baar 2002: 41 - 83. 

21 



z ekologických alebo vojnových dóvodov, kvóli ktorej móže dójsť k rozptý1eniu etník 

a postupne strate ich územia ajazykovej identity. 

Opačný proces, teda formovanie nových národov prebieha podl'a Baara na troch bázach, 

a to jazykovej, územnej a náboženskej. Nové národy jazykového typu vznikajú bud' 

oddelením časti obyvatel'stva z jazykovo jednotného národa, ktorého príslušníci hovoria 

róznymi dialektmi (napr. z bulharčiny sa oddelila macedónčina), alebo naopak postupným 

stmel'ovaním jazykovo príbuzných kmeňov (napr. v Afrike alebo Oceánii). Vznik národov 

územného typu je založený na územnej príslušnosti, často sa tento typ týka izolovaných 

území ako ostrov alebo polostrov. Existuje však aj vytváranie nových územných národov 

v rámci už existujúceho štátu (napr. póvodné aztécke alebo mayské obyvatel'stvo, ktoré sa 

emancipuje v Mexiku). Novovznikajúce náboženské štáty nie sú vel'mi rozšírené, avšak Baar 

uvádza aj tento typ. Vyznačujú sa tým, že sa od svojich susedov neodlišujú po jazykovej 

stránke, ale náboženskou vierou (napr. bulharskí Pomáci vyznávajú islám, ale Bulhari sú 

pravoslávni). 

3. 2. 3 Vývoj pohl'adov na etnicitu 

Fenomén etnicity siaha až k počiatkom l'udskej existencie. Eudia si formovali nie len 

individuálnu, ale aj skupinovú identitu, ktorá ich od ostatných oddel'ovala. Samotný pojem 

etnicita nie je jednoduché charakterizovat'. Má vel'mi blízko k termínom národ, 

nacionalizmus, národné hnutie či etnické skupiny. Aj v tomto prípade som si vybrala 

obmedzený počet autorova publikácií, z ktorých táto práca vychádza. 

Ak by sme sa chceli pozrieť na vývoj názorov na etnicitu v chronologickom poradí, 

začneme prístupom primordialistickým. Podl'a prívržencov tejto teórie má etnicita 

primordiálnu kvalitu, to znamená, že je to jedna z daností l'udského pokolenia. Řezník 

uVádza32
, že tento prístup je charakteristický hlavne pre nositel'ov národných hnutí a často 

býva označovaný ako "ilúzia nacionalizmu". Na tomto príklade vidíme úzke prepojenie 

a súvislist' pojmu etnicita a národ, pretože primordialisti vychádzajú z presvedčenia, že národ 

existuje od nepamati. Tvrdia, že dnešný národ je totožným s národmi pred 2 000 rokmi alebo 

vznikol v dobe sťahovania národov. Táto myšlienka hovorí, že v "průběhu dějin došlo 

32 " 
Rezník 2003: 40. 
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k úpadku národního vědomí, k jeho potlačení nebo uspání, a že podstata národního hnutí 

,v . h ' b ' ,,33 
spočívá prave v Je o novem pro uzem. 

Ďalší z prístupov Řezník nazýva kvantitatívne-evolučným. 34 Tento názor nepopiera 

kultúrnu a subjektívnu stránku národnej identity. Podstatnú zmenu však vidí v tom, že 

nacionalizmus prestal byť záležitosťou čisto politickou a intelektuálnou, ale rozšíril sa do 

všetkých sociálnych vrstiev a tým sa k nemu priklonilo široké spektrum obyvatel'ov. Kritici 

tohto prístupu mali výhrady najma voči zjednodušovaniu a prehliadaniu najdóležitejších 

zmien (to, že sa členmi národa stávajú všetci príslušníci daného etnika a jazyka). 

Inú zmenu v chápaní etnicity a národa donieslo kultúrno-konštruktivistické hl'adisko. 

Tento prístup nevyvracia význam sociálnych a hospodárskych zmien, ale bud' si ich ako 

predpokladov všíma v menšej miere alebo vytváranie moderných národov odóvodňuje 

v prvom rade ideologickými a kultúrnymi zmenami?5 Subjektivita národa je v tomto prípade 

vel'mi dóležitá. Fakt, že niektoré hospodárske a sociálne zmeny stoja v úzadí, móže byt' 

zapríčinený obmedzenou orientáciou výlučne na ideové a duchovné zmeny, ako aj 

odmietaním ich významu. 

Posledný prístup, nazvaný sociálno-kultúrny, je do istej miery objektivizujúci. 

Charakter národa je vykreslený ako konštrukt. Rovnako vel'ký dóraz kladie však na sociálne 

aj ekonomické zmeny. Považuje ich za pomerne podstatný predpoklad neskorších zmien 

v oblasti kultúrnej i ideovej. 

Trochu menej podrobné delenie poskytuje vo svojom príspevku Smith.36 Uvádza dva 

krajné prípady. Na jednej strane je to už spomínaný primordializmus, o ktorom dodáva, že 

získava podporu v sociobiológii, "která etnicitu pokládá za rozšíření procesu genetického 

výběru a vývoje adaptačních mechanismů. ,,37 Ako kontrast k tomuto názoru uvádza etnicitu 

ako niečo situačné. Príslušnosť k jednotlivým etnickým skupinám je subjektívnou otázkou 

postoja človeka. So zmenou situácie, v ktorej sa človek nachádza, je možné zmeniť 

identifikáciu s určitou skupinou. Medzi týmito vyhranenými názormi existujú samozrejme 

iné, zdarazňujúce či už historické alebo kultúrne a symbolické znaky etnickej identity. 

Pocit príslušnosti k etnickej skupine maže byt' takisto dvojakého druhu. Prvý koncept sa 

nazýva tradicionalistický alebo dualistický. Vychádza z predstavy, že národ charakterizuje 

33 lbid.: 41. 
34 lbid. 

35 lbid.: 42. 
36 Hroch 2003: 270. 
37 lbid.: 271. 
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jednotný jazyk a kul túra. Tvrdí, že človek može byť bud' príslušníkom jedného národa alebo 

iného, ale žiadna tretia možnosť neexistuje. 38 Druhý koncept, liberálnyalebo 

multikulturalistický, sa snaží prepojiť minoritnú a majoritnú zložku. Tento názor sprevádzajú 

pojmy ako kultúrny pluralizmus, multikulturalizmus, mainstream and sidestream?9 

Eriksen hovorí, že etnicita súvisí s "objektívnymi kultúrnymi rozdielmi.,,40 Z toho by sa 

dalo vyvodit', že etnicita naberá na význame spolu s rastúcimi kultúrnymi odlišnosťami. 

Eriksen ale d'alej uvádza, že podl'a antropologických výskumov nie je tento predpoklad 

správny. V skutočnosti je etnicita najdóležitejšia tam, kde sú si skupiny kultúrne blízke. 

V dosledku intenzívnych vzájomných kontaktov sa kultúrne odlišnosti pomaly vytrácajú, ale 

význam etnickej identity narastá. Cudia síce majú k sebe bližšie, ale tým viac lipnú na 

odlišnosti ach, ktoré ich robia inými. O etnicite je možné hovorit' v prípade dvoch kultúrne 

odlišných skupín, medzi ktorými dochádza ku kontaktu a v priebehu tejto vzájomnej 

interakcie narastá význam kultúrnych odlišností. 

Eriksen sa odvoláva na Bartha, ktorý vo svojej eseji o etnicite tvrdí, že sa až príliš 

sústredí na kultúrny obsah a prehliada sociálne prvky. Barth teda kladie doraz na spoločenský 

proces a tvrdí, že interetnické vzt'ahy sú dynamické a riešitel'né jednaním. Etnicita je podl'a 

neho aspekt vzt'ahu a nie vlastnost' skupiny, poprípade jedinca. Existencia etnickej skupiny je 

teda podmienená spoločenským a ideologickým potvrdením. Jej príslušníci, tak ako aj l'udia 

mimo skupinu musia uznat' a prijat' jej kultúrnu odlišnosť. 

Prínos Barthovej eseje spočíva v zdoraznení faktu, že etnické identity sú vytvárané na 

základe subjektívnych skúseností s kultúrnymi diferenciáciami, nie objektívnych. 

V súvislosti s etnicitou sa objavuje výraz etnické stereotypy. "Stereotypy jsou 

zjednodušené popisy kulturních rysů jiných skupin, o jejichž existenci je klasifikující skupina 

přesvědčena.,,41 Etnické stereotypy sú často odsudzujúce (napr. nikdy never Arabovi) a možu 

posilniť skupinovú súdržnosť. Zároveň poskytujú ideologickú legitimitu etnickým hraniciam 

a podporujú systém spoločenského postavenia. Na druhej strane može ísť o prehnané, príliš 

zovšeobecňujúce tvrdenia, tak ako aj o klasifikácie bez vzťahu k sociálnej skutočnosti. 

Z viacerých štúdií vyplýva, že etnicita je relatívna a situačná. Jedna z týchto štúdií sa 

zaoberá etnickými vzťahmi Sámova Nórov. Jej autoromje Eidheim42 a tvrdí, že etnicita 

38 v 

Satava 2001: 19. 
39 Ibid. 

40 Eriksen 2008: 317. 
41 Ibid.: 319. 
42 Eidheim 1971. 
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Nórov a Sámov sa prejavuje rozličnými spasobom v závislosti na situácii. Na vysvetlenie 

základných etnických procesov používa pojmy dichotomizácia a komplementarizácia. 

Dichotomizácia vyjadruje etnické vzťahy pomocou negácie, teda Sámovia sa vymedzujú voči 

ostatným, ktorí Sámami nie sú, vo viičšine prípadov ide o Nórov. Dichotomizácia používa pre 

vyjadrenie stereotypy, v ktorých je druhá skupina považovaná za menejcennú. 

Komplementarizácia vyjadruje etnické vzťahy, kde sa obe skupiny zdajú byť kultúrne odlišné 

a zároveň rovnocenné. Komplementárny prístup porovnáva príslušníkov jednej skupiny 

s príslušníkmi tej druhej. Eidheim tvrdí, že etnicita týmto spasobom prispieva k porovnávaniu 

kultúrnych odlišností. 

Etnicitu je možné chápat' dvoma spasobmi. Bud' ako univerzálny sociálny fenomén 

alebo ako moderný kultúrny konštrukt. Snaha nájst' uspokojivú definíciu termínu etnicita, teda 

odpoved' na otázku "Čo je etnicita?" nie je na mieste. Daležité je naopak, ako maže byť 

etnicita najužitočnejšie konceptualizovaná. 

3.2. 4 Etnická revitalizácia 

Pojem revitalizácia sa používa hlavne v spojení s jazykom alebo kultúrou. Výraz 

etnická revitalizácia je možné použit', ak ide o obnovenie tradičnej kultúry v modernom 

kontexte. Tento jav je nevyhnutný pre prežitie pavodných národov. Eriksen uvádza definíciu, 

podľa ktorej "pojem revitalizace doslova znamená, že kulturní symboly a postupy, jež po 

určitou dobu zůstavaly v nečinnosti, znovu získají na významu. ,,43 Pavodné kultúry ale nikdy 

nie sú s tými obnovenými totožné. Revitalizačné hnutia sú tradičné v tom zmysle, že sa snažia 

obnovovať význam tradícií, ale už v modernom prostredí. 

Etnicita sa ale neobjavuje len v moderných spoločnostiach, ale maže sa v tomto 

prostredí prejaviť v neobvyklých rozmeroch. Viičšina štúdií, venovaných etnicite, sa zaoberá 

sociálnymi a kultúrnymi zmenami. Napriek tomuto faktu sa etnicita nemusí nutne spájať len 

s procesom modernizácie. Eriksen uvádza ako príklad situáciu Sámov v Nórsku v roku 1940 

a v roku 1990. Počet Sámov sa podľa neho v týchto obdobiach výrazne nezmenil. Rozdiel 

vidí v tom, že v roku 1940 boli Sámovia menej kultúrne uvedomelí, nemalí spoločenskú 

organizáciu ani "imaginárnu" kolektívnu identitu. 

43 Eriksen 2008: 346. 
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3. 2. 5 Menšinová politika 

V tejto podkapitole sa chcem venovať otázke vzťahu minoritnej a majoritnej zložky 

v štátnych útvaroch. Primárnym zdrojom pre túto stať bol Eriksen44
, ktorý používal termín 

" 
minority". Jeho definícia menšiny znie, že je to skupina, ktorá má nižší počet členov ako 

zvyšok populácie v spoločnosti a ktorá je politická nedominantná. Tak ako koncept etnicity, 

tak isto aj koncept minority a majority je relatívny. Menšina maže existovať len vo vzťahu 

k vačšine a naopak, ich vzťah závisí na systéme štátnych hraníc. Z menšiny sa tak 

predefinovaním hraníc maže vel'mi jednoducho stať vačšina. V takom prípade je 

pravdepodobné, že sa vytvorí nová menšina. 

Je potrebné mať na pamati, že skupina, ktorá tvorí majoritnú zložku obyvatel'stva 

v jednej krajine, maže byť menšinovou niekde inde. Ide o typický príklad národov, ktoré majú 

vlastný štát, ale zároveň žijú roztrúsenÍ aj v iných štátoch. Slováci tvoria vačšinovú 

spoločnost' na Slovensku, v Nemecku budú ale jednou z menšín. 

Eriksen uvádza tri hlavné stratégie, ako štáty zaobchádzajú s menšinami. Prvý spasob je 

snaha štátu asimilovat' etnickú skupinu do majoritnej spoločnosti. Štátne orgány sa snažia 

prezentovat' túto politiku ako nápomocnú pre dané etnikum. Snažia sa im zaistit' rovnaké 

práva a zlepšit' ich sociálne postavenie, avšak zo strany daného etnika ide často o stratu 

dostojnosti a pocit menejcennosti. Túto politiku praktikovala nórska vláda voči Sámom 

takmer sto rokov až do polovice dvadsiateho storočia. 

Druhým typom menšinovej politiky je segregácia. V tomto prípade je etnická skupina 

fyzicky odčlenená od majoritnej spoločnosti. Podl'a ideológie segregačnej politiky je škodlivé 

"miešať kultúry". Ako príklad etnickej segregácie poslúži apartheid v Juhoafrickej republike. 

Treťou možnosťou pre štát je prekročiť etnickú nacionalistickú ideológiu a prejst' na 

ideológiu multikultúrnu. 

Ak sa na túto problematiku pozrieme z pohl'adu menšinovej skupiny, tá má taktiež tri 

možnosti ako sa voči majoritnej spoločnosti zachovať. Prvý prípadje poddat' sa a asimilovať 

s vačšinou. Druhá možnosť spočíva v podriadení sa spoločnosti za účelom pokojnej 

koexistencie v národnom štáte. V niektorých prípadoch sa snažia vyjednávať o čiastočnej 

autonómii, či už jazykovej alebo politickej. Treťou možnosťou pre etnikum je odchod z 

územia daného štátu. 

44 Eriksen 2002. 
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Vymenované stratégie sú ukážkou ideálnych situácií. V skutočnosti štáty aj etniká 

kombinujú stratégie asimilácie a segregácie. Termín pre tento jav je integrácia. Pri tomto 

pojme použijem Eriksonovo vysvetlenie.45 Ten podáva pre termín integrácie dve interpretácie. 

V prvom prípade ho používa ako synonymum pre pojem asimilácia, kedy členovia minority 

strácajú svoju vlastnú identifikáciu so skupinou a stávajú sa členmi majoritnej spoločnosti. 

Integrácia však znamená aj prispasobenie sa minoritnej skupiny majorite bez toho, aby sa 

vzdala svojej etnickej či kultúrnej príslušnosti. V tejto práci budem používať termín integrácia 

práve v tomto, druhom zmysle. 

Niektoré reálne vzťahy obsahujú prvky asimilácie, segregácie aj integrácie. Asimilácia 

sa maže odohrávať na individuálnej úrovni, zatial' čo vo všeobecnom meradle prevažuje 

segregácia a integrácia. Politika voči Sámom sa síce v Nórsku v posledných desaťročiach 

zmenila na integráciu, avšak stále sa nájdu jednotlivci, ktorí sa prispasobujú vačšinovej 

spoločnosti. 

45 Eriksen 2007: 57. 
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3. 3 Identita 

Problematika identifikácie alebo identity v antropológii zaberá v súčasnosti jednu 

z popredných priečok. lde o všeobecný pojem, ktorý v sebe zahfňa etnickú a nacionalistickú 

politiku, boj o práva etnických skupín, náboženskú revitalizáciu, ale aj feminizmus a vznik 

hnutí za oslobodenie kolónií. Vo všetkých týchto prípadoch bola určitá skupina definovaná na 

základe spoločnej identity (pohlavie, národnosť, farba pleti) a požadovala, aby bol obsah ich 

spoločnej identity redefinovaný. Podrobné vysvetlenie a objasnenie problematiky podal 

okrem iných aj súčasný antropológ Eriksen, z ktorého publikácie46som čerpala. 

Z mnohých veličín, ktoré pomáhajú určit' identitu jedinca, sú dvoma základnými 

pohlavie a vek. Vo všetkých spoločnostiach v súčasnom svete prikladajú práve pohlaviu 

a veku sociálny význam. Z ostatných identifikačných znakov je možné uviesť jazyk, etnickú 

príslušnosť, vzdelanie, rodinu, náboženstvo, sociálnu vrstvu alebo sexuálnu orientáciu. 

Záujem o štúdium identity sa objavil v antropológii v šest'desiatych rokoch dvadsiateho 

storočia. Eriksen uvádza ako prelomovú publikáciu zbierku esejí editovanú Frederikom 

Barthom z roku 1969, Ethnic Groups and Boundaries, ktorá svojimi revolučnými poznatkami 

zmenila spasob rozmýšl'ania o identifikácii. Do tej doby predstavovala skupinová identita 

niečo, čo je dané. "Človek byl "x" či "y", protože patřil k nějaké určité kultuře a příslušel 

k určité sociální skupině, tak to zkrátka bylo.,,47 Barth ale zmenil toto stanovisko a považoval 

hranice medzi skupinami za menej jednoznačné, ako sa predpokladalo. Hlavná myšlienka 

jeho teórie znie, že medzi kultúrou a etnickou identitou nie je žiadny priamy a jednoduchý 

vzťah. V rámci jednej skupiny existuje často vačšia rozmanitost' ako systematické rozdie1y 

medzi viacerými skupinami. Ako príklad maže poslúžiť etnická rozmanitosť v bývalej 

Juhoslávii. O konfliktoch, ktoré ju sužovali, sa hovorilo ako o etnických a spoločnosť sa 

domnievala, že šlo o kultúru a starodávne protiklady. To sa však neukázalo ako sto percentne 

pravdivé, rozdiely medzi jednotlivými etnikami boli často menšie ako rozdiely medzi 

tamojším mestom a dedinou. 

V praxi hrajú významnú úlohu najma vzťahy, ktoré medzi jednotlivými skupinami, 

alebo v rámci nich, existujú. Samotné ku1túrne rozdiely nie sú až tak daležité. Daležitejšie je 

to, ako sú tieto rozdiely chápané tými, ktorých sa bezprostredne dotýkajú. 

46 Eriksen 2007. 
47 Ibid.: 66. 
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Eriksen d'alej píše, že pri identifikácii nezáleží na tom, aké skutočné rozdiely existujú, 

ale skór o tom, ktoré rozdiely sa stávajú sociálne relevantnými tým, že l'udia sa chovajú tak, 

ako keby naozaj existovali. Názorný príklad nájdeme v severonórskej Finmarke, kde si 

v šesťdesiatych rokoch etnickí Nóri mysleli, že Sámovia trpia hladom a sú závislí na alkohole. 

3. 3. 1 Aká može byť identita? 

Je dóležité podotknúť, že identifikácia sa deje iba pomocou etablovania rozdielov či 

podobností s niekým iným. Za kl'účové sa v procese identifikácie považujú kontrasty. Bez 

iných by nebolo možné sa voči iným vyčleniť. Akje teda možné identifikovať samého seba 

len voči niekomu inému, vyplýva z toho, že je identita závislá práve na tom, ku komu sa 

vzťahujeme. Na základe tohto tvrdenia je možné označiť identitu za niečo, čo je relačné 

a situačné. Sociologický aspekt identifikácie je, že každý človek má v sebe mnoho rozličných 

"osobností". Móže byť matkou, dcérou, kolegyňou, športovkyňou atd'. Z antropologického 

hl'adiska sa relačný aspekt identity študuje pomocou analýzy sociálnych situácií. Je potrebné 

človeka sledovat' v mnohých situáciách, kedy je v kontakte s róznymi typmi l'udí, aby sme 

zistili niečo o jeho skupinovej príslušnosti. Často býva problematické určiť, ktorý vzťah je 

najlepšie považovať za najrelevantnejší. Niektoré ženy si v zamestnaní móžu myslieť, že ich 

genderová identita prevažuje nad ich pracovnou a profesionálnou. Eriksen tvrdí, že v týchto 

prípadoch dochádza k vyjednávaní o situační definici, kedy zúčastnené strany vychádzajú zo 

vzájomných definícií jeden druhého, pričom tie neodpovedajú ich vlastným definíciám 

samých seba. 

Ďalším prívlastkom, ktorý by sme mohli identite dať znie, že je na jednej strane vnútená 

a na druhej zvolená. Eriksen pre objasnenie hovorí, že etnická identita je niečo, čoho sa 

človek nemóže len tak zbavit'. Akje človek Angličanom či Nuerom, len takjednoducho to 

nezmení. To, čo napriek tomu možné je, je strategické vyjednávanie o situačných definíciách 

tak, že sa etnická identita stane viac alebo menej relevantnou. Existujú prípady, kedy je 

etnická identita tým prvým, na čo človek kladie dóraz pri stretnutí s druhým človekom. Platí 

to v spoločnosti, kde je politika silno etnizovaná, napr. v Bosne. 

Vzťahom medzi vnútenou a zvolenou identitou sa zaoberala aj škandinávska škola. Tá 

dávala vačší dóraz na individuálnu možnosť vol'by a ignorovala tlak a útlak, za čo bola často 

terčom kritikovo 
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Na začiatku tejto kapitoly bolo uvedené, že je možné identifikovat' sa pomocou 

viacerých veličín. Niektoré z nich sú d6ležitejšie ako iné. Etnická identita je d6ležitá napr. na 

Fidži, národná identita v Nórsku, náboženská opat' niekde inde. Odpoved' na to, prečo je 

tomu tak, sa samozrejme nehľadá jednoducho. Začiatkom dvadsiateho storočia formuloval 

sociológ George Simmel pravidlo, ktoré hovorí, že vnútorná súdržnost' skupiny je závislá od 

miery vonkajšieho tlaku.48 Z tohto tvrdenia sa m6žeme dozvediet', prečo je pocit príslušnosti 

k skupine silný alebo slabý. Ak sa človek narodí do etnickej skupiny, ktorá je dlhodobo 

utláčaná silnejšou majoritou, je pravdepodobné, že tento jedinec bude mať etnickú identitu 

jasne definovanú. Simmelovo pravidlo d'alej hovorí aj o typoch skupín, ktoré sa vytvárajú. 

Charakter skupiny bude záležať na type nátlaku, ktorý daná skupina zažíva. Na základe 

pravidla je možné predpokladať, že súdržnosť skupiny sa rozpadne v okamihu, kedy sa 

vonkajší nátlak utíši. 

K udržaniu skupiny slúži však aj niečo iné, nielen tlak z vonku. V skupine musí 

existovať vnútorné usporiadanie, ktoré tvorí závazky. Tak isto musí svojim členom niečo 

ponúkat'. Ďalšou nevyhnutnosťouje štruktúra autorít, ktorá sa postará o dodržovanie noriem 

a nutnost' ideologicky sa legitimovat'. Etnické skupiny sa v tomto prípade odvolávajú na 

predstavy o spoločnom p6vode a pokrvnom pute. 

3. 3. 2 Synkretizmus v identifikácii 

Ako už bolo povedané, identita je založená na porovnávaní kontrastov. Z tohto tvrdenia 

vyplýva, že sociálne identity sú najčastejšie typom bud' - alebo. Človek je bud' mužom alebo 

ženou, bud' Čechom alebo Slovákom, bud' krest'anom alebo hinduistom. Je možné aby 

jedinec nepatril do žiadnej skupiny alebo naopak, aby mal dvojitú identitu? 

V spoločnostiach existuje zmiešaná kategória, ktorá sa nazýva douglas. Tento pojem je 

vypožičaný z varianty hindčiny, ktorou rozorávali indickí prisťahovalci na ostrov Trinidad, 

a znamená "bastard". P6vode označoval jedinca, ktorý mal aj indický, aj africký p6vod. Jeden 

rodič pochádzal z Indie a druhý z Afriky. 

Antropológovia zaznamenali podobný fenomén aj v iných spoločnostiach a zaviedli pre 

neho termín synkretizmus, kreolizácia či hybridita. Pomocou týchto foriem sa vytvárajú nové, 

miešané formy, ktoré znemožňujú pevné určenie hraníc medzi skupinami. 

48 Eriksen 2007: 73. 
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Šesťdesiate roky priniesli v antropológii podstatné zmeny. Dovtedy bolo úzke 

prekrývanie sa ku1túry a etnicity celkom bežným predpokladom, miestami aj medzi kultúrou 

a národnosťou. Až Barth vo svojej eseji dokázal zdórazniť, že medzi ku1túrou a etnicitou 

žiadny úzky vzťah neexistuje a kultúrne hranice prechádzajú naprieč etnickými hranicami. 

Etnická identita je vykonštruovaná na základe sociálne ustanovených predstáv o kultúrnych 

rozdieloch, nie na rozdieloch "skutočných". Etnická identita by mala odkazovat' 

k spoločnému póvodu, zatial' čo kultúra sa odvoláva na spoločne zdiel'ané praktiky, normy 

a predstavy. 

Etnická identita bola dlhodobo predmetom dvoch úzko súvisiacich diskusií. Prvou 

z nich bol spor medzi primordializmom a inštrumentalizmom. Základná otázka, na ktorú sa 

hl'adala odpoved' bola, či je etnická identita hlboko zakorenená v kolektívnej skúsenosti, 

z ktorej pramení, alebo sa objavuje ako účelový doplnok politických stratégií. 

Druhú zo spomínaných diskusií predstavoval protiklad medzi konštruktivizmom 

a esencializmom. Ten sa zameriava na otázku, či etnické komunity vznikajú vedome, alebo 

vyrastajú z preexistentných ku1túrnych komunít. Tvrdými antagonistami v tejto debate boli 

Gellner a Smith, ktorých teórie a názory boli uvedené na predošlých stranách. 

Na poli antropológie došlo k posunu záujmu od štúdia kultúr k štúdiu identít. 

V minulosti sa antropológovia zaoberali hlavne identifikáciou iných kultúr. V súčasnosti sú 

členovia týchto kultúr schopní identifikovať sami seba, čo bádatel'om prináša novú úlohu. 

Snažia sa identifikovať identitu týchto kultúr, študujú reflexívnu politiku identít. Eriksen 

d'alej píše, že v minulosti sa antropológovia angažovali v obhajovaní tradičného spósobu 

života a póvodných obyvatel'ov proti náporom modernizmu. V posledných rokoch bola 

naopak najvýraznejšou tendenciou dekonštrukcia používania inštrumentalistických konceptov 

autenticity a tradície. Okrem toho aj poukazovanie na skutočnosť, že vnútorné variácie 

jednotlivých skupín sú vačšie ako sa predpokladalo a tradicionalistické ideológie sú 

paradoxne sami o sebe produktom modernizácie. 
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Kategória "my a oni" alebo "my a tí druhí" je jeden z pojmov, ktorý označuje r6zne 

druhy existujúcich skupín. Táto problematika je na jednej strane vel'mi stará, ale na druhej 

strane zároveň aktuálna. Aj v tomto prípade je na mieste položiť si otázku, prečo sú niektoré 

"my a oni" zakorenené v mysliach !'udí tak pevne, zatia!' čo iné sú ignorované. Eriksen 

podáva ako obecnú odpoveď skutočnosť, že aj v tejto oblasti má človek ovel'a vačší potenciál, 

než využíva. Existuje mnoho sp6sobov ako vytvárať nové spoločnosti, nie len tie, ktoré sú 

fakticky známe. 

Ďalšia možnosť odpovede na túto otázku spočívala v tvrdení, že súdržnosť a pevnost' 

skupiny závisí práve od typu vonkajšieho nátlaku. Eriksen uvádza ako d6ležité činitele tvorby 

silného "my" spoločné skúsenosti, jazyk a náboženstvo. Pomáha takisto aj spoločný cie!' do 

budúcnosti, v ktorom plnia jednotliví členovia kl'účovú úlohu. Ale až v prípade, kedy si 

skupina dokáže jasne vytýčiť svojho spoločného nepriatel'a, toho "druhého", je možné 

vytvoriť solidárnu a silnú skupinu "my". Ak chýba práve tento prvok, jednoznačne vytýčený 

nepriate!', oslabuje sa pocit spolunáležitosti. 

V prvom rade je potrebné stanoviť si hranice vlastnej skupiny. Pre obyvate!'ov malej 

a kultúrne homogénnej spoločnosti je to pomerne jednoduchý proces, každý vie, kto je ich 

členom a kto prichádza z vonku. Hranice sa podl'a aktuálnej situácie rozširujú alebo zužujú. 

Paradoxne, to jedinečné a exkluzívne "my" na úkor ostatých skupín nie je len akýmsi 

prežitkom z minulosti. Sú to z ve!'kej miery moderné spoločnosti, ktoré vytvárajú jasné 

hranice medzi skupinami, ktoré tvrdia, že tieto hranice sú pevne stanovené, a ktoré 

podozrievavo pozorujú prechodové oblasti. 

Aby mohla existovať skupina "my", musí byt' niekto druhý. Čím silnejší bude jeho 

nátlak, tým vačšou súdržnosťou bude skupina "my" disponovať. Ak by nebol nikto "druhý", 

nebolo by nutné ani možné diskutovať o tom, čo je obsahom určitej sociálnej identity. To, čo 

by určovalo, čím človek bude, by boli zvyky, tradície a povinnosť. Až vo chvíli, kedy nastanú 

problémy s jasne určenými rolami, stávajú sa role predmetom diskusie. Vzťah "my" a "oni" je 

vzájomný, skupina "my" m6že vytvárať "ich", aby si posilnila vnútornú súdržnosť, alebo si 

"oni" vytvoria "nás" pomocou nátlaku, ktorý vyvíjajú. 

Je možné, aby existovala skupina so spoločnou identitou bez toho že by sa definovali 

voči nejakej inej skupine? Niektoré malé spoločenstvá žili v relatívnej izolácii od ostatných 

a ako prostriedok, voči ktorému sa vymedzovali, slúžila príroda. Vačšina názvov takýchto 
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lokálnych spoločenstiev je totožná s označením "človek". Príroda može v skupinovej identite 

fungovat' ako partner pre prežitie a zároveň nepriatel'. Potrvá to však len do tej doby, kedy sa 

objaví iná skupina, ktorá si začne nárokovat' tie isté zdroje vody a pody. 

Eriksen uvádza ako odpoved' na to, prečo sú niektoré identity výraznejšie ako iné, 

nevyvrátitel'ný fakt, že minoritná identita je jasnejšia ako majoritná, a to pre tých, ktorí k nej 

patria, ako aj pre tých "druhých". Ak človek patrí k minorite, jeho identita je mu pripomínaná 

takmer denne. Ten, kto je členom majority, si svoju príslušnost' uvedomuje len náhodne. Aj 

členstvo v minoritnej či majoritnej skupine je však relatívne. Ak jedinec v určitej situácii patrí 

k minorite, je zvyčajne súčast'ou majority v situácii inej. Záleží na tom, ČO on sám alebo jeho 

okolie považuje za d6ležité. 

Sila "my" spoločností bude závisiet' na množstve toho, ČO všetko do nej jednotliví 

členovia investovali. Čím viac do takejto skupiny jedinec vloží, tým viac sa bude snažit' o jej 

zachovanie a posilnenie. 

V politike identít je jednou z najpodstatnejších otázok práve tá, či je možné byť odlišný 

a zároveň rovnocenný. Teoreticky existujú dve riešenia, v praxi sa stretávame s niečím medzi 

nimi. Jednou možnost'ou je rovnost', druhou komplementarita. Rovnost' znamená zmazanie 

všetkých rozdielov. Komplementarita je založená na vzájomnom doplňovaní sa práve vd'aka 

svojej odlišnosti. Totálna rovnost' by nikdy neviedla k rovnocennosti. 

Podl'a Loewensteina49 sú kritérií pri vytváraní skupín pomerne premenlivé a hranice 

medzi priatel'mi a nepriatel'mi niekedy až manipulovatel'né. Prichádza s otázkou, či je 

potrebné posudzovat' dichotómiu priatel'stvo/ nepriatel'stvo odlišne u podprivilegovaných, 

diskriminovaných skupín a na druhej strane tých vládnucich. 

Loewenstein d'alej predkladá spojitost' symbolov a identity. Symboly a značky 

znamenajú určitý poriadok, dodávajú označovanému význam, poprípade možu určovat' 

nadriadenost' a podradenost'. Strata symbolov je preto často t'ažšie znášaná ako strata 

materiálna. Sudcom a kňazom chýba bez taláru identita a istá hranica medzi "my" a "oni" sa 

vytratila. 

Skupinová identita je podl'a neho naučená a nie biologicky dedená. Podobne je to aj 

s predstavou cudzieho. Obraz samého seba a obraz cudzieho tvoria kontrárnu pojmovú 

dvojicu, ktorá rozčleňuje priestor našich skúseností a umožňuje nám jednat'. Negatívne 

vlastnosti vlastnej skupiny sú odštepované do obrazu menejcenných druhých. 

49 Loewenstein 1997. 
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3.3.5 Sámovia a ieh identita v Nórsku 

Zamerajme sa teraz na konkrétny príklad, kedy nemusí byť problematika identity 

jednoznačná. Turisti, ktorí navštevujú severné Nórsko si Sámov nemóžu s nikým spliesť. 

Pohl'ad na stany, v ktorých žijú (lavvo), farebné kroje a okolo stojace soby. Títo Sámovia už 

v posledných rokoch vóbec nereprezentujú vačšinu, dokonca naopak. Póvodným spósobom 

života, chovom sobov, sa dnes živí nie viac ako desať percent nórskych Sámov.50 Ostatní 

pracujú ako učitelia, obchodníci, technici a od vačšinového nórskeho obyvatel'stva je ich 

nemožné rozoznať na prvý pohl'ad. Na čom sa zakladá ich sámska identita? 

Paine51 približuje otázku sámskej identity v Nórsku pomocou dvoch slovies, "byt'" a 

"stať sa". "Byt'" Nórom znamená mať štátne občianstvo v Nórsku, ktoré sa automaticky 

pripisuje po narodení. Výnimku tvoria prisťahovalci, ktorí žiadajú o štátne občianstvo, tí sa 

Nórmi "stanú". 

Historické udalosti počas nórskej asimilačnej politiky dokladajú, akými spósobmi sa 

Sámovia museli "stat'" Nórmi. Táto politika bola najúspešnejšia na pobrežných územiach, kde 

žila vačšina sámskeho obyvatel'stva. Keďže k tomu, aby mohla skupina so spoločnou 

identitou fungovať, potrebuje druhú skupinu, voči ktorej sa vymedzí, naskytujú sa dva možné 

procesy: byt' Sámom a stať sa Nórom alebo byt' Nórom a stať sa Sámom. V procese stať sa 

Sámom zohráva dóležitú úlohu modernosť. Dve publikácie o Sámoch52
, vydané 

v devaťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia, majú v názve práve slovo moderný. 

Hovland v kapitole o identite Sámov dáva prednosť spojeniu sámska identifikácia 

(identifikasjon) alebo sámska spolupatričnosť (tilknytning) pred sámskou identitou, etnicitou 

alebo sámskymi koreňmi. Každý z týchto pojmov v sebe prináša radu asociácií a predstavuje 

rózne spósoby, ako je možné pochopiť príslušnosť k sámskemu etniku. 

50 Nórski Sámovia - Sámovia, ktorý žijú na území Nórska. 
51 Paine 2003. 
52 Hovland 1996, Stordahl 1996. 
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3.4 Multikulturalizmus 

o myšlienke multikulturalizmu možeme hovoriť od počiatkov dvadsiateho storočia, 

svoj rozvoj však zaznamenal až po roku 1945. Ako dosledok kultúrnych a sociálnych zmien 

po druhej svetovej vojne sa začala zdorazňovat' príslušnosť k skupinám, ktoré sa akýmkol'vek 

sposobom odlišovali od majoritných spoločenstiev. Na tejto pode sa zrodila myšlienka 

multikulturalizmu. Definuje sa ako politický a myšlienkový princíp, podl'a ktorého sa možu 

v politicky jednotnom štáte vyskytovat' viaceré kultúrne odlišné skupiny. Kultúrnu 

rozmanitosť považuje za prospešnú pre štát i spoločnosť. 

Sartori53 hovorí o multikulturalizme vo vzťahu k pluralizmu. Ak je pojem 

multikulturalizmus považovaný za stav, ktorý konštatuje existenciu roznych kultúr, tak 

predstavuje jednu z možných konfigurácií pluralizmu. Problém nastane, ak je 

multikultralizmus považovaný za hodnotu. V tom prípade sa s pluralizmom dostane do 

konfliktu. Pluralizmus síce oceňuje odlišnosti, taktiež ich považuje za prínosné. Na druhej 

strane ale považuje asimiláciu za potrebnú, homogenizáciu však už nie. 

Je doležité poukázať na to, ako multikulturalizmus chápe slovo "kultúra". Podl'a 

Sartoriho v tomto prípade kultúra zahtňa nie len kultúrnu tradíciu v jej tradičnom zmysle 

(židovská, islamská, či tradície jednotlivých národov), ale aj jazykovú, etnickú a náboženskú 

identifikáciu. 

Aj v multikulturalistickom prístupe je potrebné poznat' a určiť hranice, do akej miery je 

možné akceptovať rozne kultúrne skupiny v politických inštitúciách. Existujú tri stupne 

integrácie54
. Prvým stupeň je asimilácia, kedy si musia všetci príslušníci národa osvojit' jeho 

jedinú, spoločnú kultúru. V školách sú ignorované všetky skupinové zvláštnosti. Príkladom 

tohto prístupu je Francúzsko. Druhým stupňom je hierarchický pluralizmus, ktorý rešpektuje 

odlišné kultúrne prejavy a toleruje ich v školách. Na druhej strane sa ale snaží, aby sa 

príslušníci skupín časom prisposobili politickému systému. Príkladom hierarchického 

pluralizmu je Vel'ká Británia. Tretím typom je prechodná inkorporácia. Zapojenie skupín do 

života sa deje na ekonomickej úrovni, nie na kultúrnej ani politickej. Tento príklad bol 

charakteristický pre Spolkovú republiku Nemecko. O multikulturalistickom prístupe je možné 

hovorit' v druhom prípade, naopak v prvom určite nie. Typ prechodnej inkorporácie sa 

53 Sartori 2005: 39 - 80. 
54 http://www.evropskemesto.cz/cms/index.php?option=com content&task=view&id=352. [22.01. 2010] 
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pohybuje na hrane, pretože doraz na ekonomickú rovinu má často za následok skupinovú 

segregáciu. 

Prístup nórskeho štátu k sámskemu etniku prešiel od prvého asimilačného typu v období 

norvegizácie k hierarchickému pluralizmu. Ten sa však nepraktikuje v celej krajine, iba 

v severných kraj och Finmarky a Troms0. Sámovia tu majú zaručené právo na používanie 

vlastného jazyka vo verejných inštitúciách. 

Eriksen pri otázke multikulturalizmu uvádza, že má dve roviny. Na jednej strane 

umožňuje l'udskú rozmanitost', ale na druhej strane tým znemožňuje, aby sa s prisťahovalcami 

zaobchádzalo rovnako ako s ostatnými. ťudia si nárokujú na tú požiadavku, ktorá sa im práve 

hodí. Kultúrna osobitost' je to v tom prípade, že tým niečo získajú. V inom prípade vyžadujú 

rovnocenné zaobchádzanie. 
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3. 5 U rbanizácia 

V predchádzajúcich kapitolách som sa snažila objasnit' teórie o etnicite a identite. Pre 

kompletný teoretický základ svojej práce považujem za potrebné uviest' kapitolu 

o urbanizácii, urbánnej antropológii a živote etnických skupín v urbánnom prostredí. 

3. 5. 1 Definícia urbanizácie 

Termín urbanizácia je možné definovat' z viacerých hl'adísk. Definícia z ekonomického, 

demografického či geografického pohl'adu nie je pre túto prácu relevantná, preto uvediem 

definíciu, ktorú udáva Vel'ký sociologický slovník. V tom sa píše, že urbanizácia je 

najobecnejšia priestorová koncentrácia l'udských činností a obyvatel'stva. Prejavuje sa 

v l'udskom správaní sa, kultúrnych vzoroch a vo formách organizácie spoločnosti. Zmeny sú 

vyvolané životom v prostredí s vel'kým počtom obyvatel'ov ich a roznorodost'ou. Toto 

sociologické poňatie urbanizácie je výsledkom dlhodobého vývoj a užšej demografickej 

a geografickej definície pojmu urbanizácia. 

Jedno z užších poňatí urbanizácie je jej chápanie ako kultúrny a sociálne

psychologický proces. Prostredníctvom nej l'udia poznávajú materiálnu aj nemateriálnu 

kultúru, osvojujú si vzorce správania sa a rozne formy organizácie, ktoré sa v mestách 

vyskytujú. V tomto prípade je urbanizácia aspektom difúzie a akulturácie. 

Ako všeobecná a jasná definícia sa často uvádza anglické slovné spojenie "becoming 

urban", teda stávat' sa mestským. Táto široká definícia v sebe zahtňa všetky pohl'ady, 

z ktorých sa na urbanizáciu je možné dívat'. 

3. 5. 2 U rbanizácia v súčasnom svete 

Pred tým, ako sa budem venovat' súčasnému štádiu urbanizácie, je potrebné uviest' pár 

slovo jej vzniku. Urbanizácia je jedným z najstarších procesov v histórii l'udstva. To však iba 

v jednom prípade, a to ak za urbanizáciu považujeme vývoj od rurálnej spoločnosti 

k mestskej. V prípade, že je urbanizácia chápaná ako premena spoločnosti ako celku, je 

možné za jej počiatky označit' priemyselnú revolúciu. Ďalej je potrebné uviest', že urbanizácia 

neznamená len premenu na mestské spoločenstvo, ale takisto vplyv mesta na sociálnu 

organizáciu, postoje a osobnost' jeho obyvatel'ov. 
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Priemyselná revolúcia podnietila rast miest a rozvoj demografie. Práca 

v industrializovaných spoločnostiach prilákala v tom období vel'ké množstvo rurálnych 

obyvatel'ov. Zároveň tu nachádzame počiatky toho, čo sa nazýva v našej civilizácii 

moderným. Rast a rozvoj vel'kých miest je jedným z najjasnejších signálov modernej 

spoločnosti.55 Wirth ďalej píše, že mesto kontroluje politický, ekonomický a kultúrny život. 

Zmena rurálneho prostredia na mestské so sebou priniesla zmeny sociálneho života. Práve 

tieto zmeny a ich následky sú predmetom štúdia odlišností medzi rurálnym a mestským 

sposobom života. Dedina a mesto sa dajú považovat' za dva póly ak hovoríme o sposoboch, 

akými sa l'udia usádzajú. 

V súčasnej dobe prevláda charakteristika urbánnej spoločnosti na základe vel'kosti. 

Technický vývoj v doprave a komunikácii predstavuje počiatok novej éry v histórii l'udstva. 

Mesto sa stalo dominantnou jednotkou predovšetkým vďaka koncentrácii industriálnych, 

finančných a administratívnych aktivít, komunikačným linkám a mnohým kultúrnym 

zariadeniam. 

Hlavná otázka, ktorá je zo širokého pol'a urbanizácie relevantná pre túto prácu, znie, 

ako dokáže urbánne prostredie preformovat' charakter sociálneho života na vlastnú, špecifickú 

formu. V prvom rade je potrebné zd6raznit' širokú typológiu miest, či už z pohl'adu vel'kosti, 

umiestnenia, veku alebo funkcie. Všetky diferenciácie sú v tomto prípade považované za 

základné, pretože vplyvy na sociálnu charakteristiku variujú rozlične práve podl'a typológie 

mesta. Sociologická definícia musí byť natol'ko všeobecná, aby zahfňala to, čo majú všetky 

základné charakteristiky odlišných typov miest spoločné. 

Už bolo povedané, že vel'kost' je jedna zo základných charakteristík mesta. Nárast počtu 

obyvatel'ov ovplyvňuje vzájomné vzt'ahy medzi nimi aj charakter mesta. Vysoký počet 

obyvatel'ov zahtňa širokú škálu variácií. Čím vačší je počet jedincov podiel'ajúcich sa na 

procese interakcie, tým vačšia je aj potenciálna diferenciácia medzi nimi. To znamená, že 

mesto s vyšším počtom obyvatel'ov dáva možnost' vačšej priestorovej segregácie jedincom na 

základe ich etnickej príslušnosti, ekonomického alebo sociálneho statusu. 

Jednotlivci v mestskej spoločnosti závisia na vačšom počte osob ako rurálni obyvatelia, 

čo sa týka uspokojenia ich životných potrieb. SÚ síce menej závislí na konkrétnych l'uďoch, 

avšak viac na organizovaných skupinách, ktoré sa venujú jednotlivým odvetviam a aktivitám. 

Všeobecne je možné tvrdit', že mesto je charakteristické sekundárnymi kontaktmi viac ako 

55 Wirth in Omeleh, Walter 2002: 65 - 81. 
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tými primárnymi. Kontakty "tvárou v tvár" sa síce vyskytujú, ovel'a viac ich je ale 

neosobných, povrchných a prechodných. 

3.5.3 Urbánna antropológia 

Záujem antropológov o štúdium urbánneho prostredia sa objavil po druhej svetovej 

voj ne, hlavne v šesťdesiatych rokoch. Do tej doby sa antropologickí výskumy sústredili najma 

na rol'nícke spoločnosti žijúce v kmeňových spoločnostiach, alebo iných spoločnostiach 

rurálneho typu. Aj v týchto zoskupeniach sa začali diať zmeny. Viacerí sa prestali venovať 

rol'níckemu sposobu života. Ovplyvnení médiami a celkovou modernizáciou sa vzdali svojich 

osláv aj štýlu obliekania, vylepšili svoje farmárčenie postrekmi a umelými prostriedkami 

a začali posielať svoje deti do škol kvoli vyššiemu vzdelaniu. Iní sa jednoducho zbalili 

a presťahovali do miest, kde našli prácu v továrňach a stali sa z nich mestskí občania. Práve 

táto transformácia rol'níckych spoločností a hromadné sťahovanie do miest zaujali prvé 

miesta v práci antropológov pri výskume urbánnych spoločností. Predmetom urbánnej 

antropológie sú ekonomické, etnické a sociálne problémy v mestskej spoločnosti a hl'adanie 

sposobu ako tieto problematické situácie zlepšiť. 

Urbánne výskumy v podaní antropológov sa odlišovali od tých vykonávaných 

historikmi alebo sociológmi. Tých zaujímali v prvom rade technologicky vyspelé krajiny 

Európya Severnej Ameriky, zatial' čo antropológovia sa zaujímali o rast miest v Latinskej 

Amerike, Afrike a Ázii. Rozdiel existuje aj v teoretických východiskách. Vantropológmi 

študovaných oblastiach žili l'udia povodne rol'níckym sposobom života. Výskumy sa 

zameriavajú hlavne na zmeny, ktoré súviseli so vznikom miest vo vtedajších kmeňových 

spoločnostiach. Antropologické štúdie sa zaoberajú predovšetkým urbanizáciou, teda 

procesom, v ktorom sa rurálne obyvatel'stvo usádza a prisposobuje urbánnemu sposobu 

života. 
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3. 5. 4 Minority v urbánnom prostredí 

Ako už bolo povedané, urbánne prostredie disponuje širokou škálou jednotlivcovo Tí sa 

móžu líšit' etnickým póvodom, náboženstvom, sociálnym postavením, hospodárskou 

činnost'ou atd'. Všetky tieto skupiny je možné označit' za menšiny. Pešek 56 vo svojom 

príspevku o národnostných skupinách, menšinách a cudzincoch v meste uvádza ako dóvod 

príchodu stále nových, etnicky odlišných skupín "dieru" v ponuke služieb a znalostí, ktorú 

daná skupina výhodne zaplnila. Ako druhý prípad spomína relatívne sociálne výhody aj ked' 

podriadeného života v mestskom prostredí. Sociálne slabšie, inojazyčné vrstvy hl'adali 

v mestách ovládaných odlišnou etno - kultúrnou skupinou šancu na sociálny vzostup. 

Konflikty medzi skupinami móžu podl'a autora nastat' v dvoch prípadoch. Ak sa vačšinové 

obyvatel'stvo priblížilo profesionálnym kvalitám a sociálnej úrovni menšiny, kvóli čomu sa 

vyostrila vzájomná konkurencia. Krízová situácia nastáva aj v opačnom prípade, ak sa 

doterajšia profesionálne slabšia menšina začne kvalitatívne i početne vyrovnávat' doterajšiu 

odlišnú vačšinu. Pešek d'alej píše, že hlavné odlišné aspekty, s ktorými sa jednotlivé skupiny 

v mestách stretávali, boli jazyk a náboženská príslušnost'. 

Pojem menšina v urbánnom prostredí zahtňa skupinu založenú na akomkol'vek 

spoločnom základe, nemusí byť len etnický alebo národnostný. Sámovia sú etnickou 

skupinou, ktorým sa nevyhlo st'ahovanie do miest ani zmena spósobu života. V súčasnosti sa 

st'ahujú hlavne do vačších alebo hlavných miest severských krajín. V Oslo žije približne pat' 

tisíc príslušníkov tohto etnika. 57 

56 Pešek in Ledvinka (red.) 2001: 9 -16. 
57 Vid'. Dankertsen 2006. (Diplomová práca o tradícii a kultúrnej inovácii medzi Sámami v Oslo). 
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4. Sámovia v Troms0 

4. 1 Charakteristika výskumnej vzorky 

Táto práca sa dá označit' za prípadovú štúdiu. Zvolila som menší počet informátorov 

ako zástupcov určitého typu populácie. Predstavovali ju dve dievčatá a dvaja chlapci, 

s ktorými som robila interview a ďalších patnást' mladých l'udí, ktorí boli ochotní vyplnit' 

dotazník. 

Výskumnú vzorku tvorili mladí l'udia vo veku devatnást' až dvadsat'devat' rokov. 

Hlavnými kritériami vybranej vzorky bola ich príslušnost' k sámskemu etniku a fakt, že sa 

prest'ahovali zo svojho póvodného bydliska, v ktorom tvorilo sámske obyvatel'stvo vačšinu, 

do mestského typu spoločnosti. Oblasti, z ktorých pochádzali, sú Kautokeino, Karasjok, 

Nesseby, Tana a Skfmland. Všetky tieto mestečká sú osídlené sámskym obyvatel'stvom. Prvé 

štyri dokonca patria k správnym oblastiam, v ktorých je sámčina oficiálnym jazykom. 

Skanland sa nachádza na juhozápade od Troms0 a jeho obyvatel'stvo tvoria z jednej tretiny 

Sámovia. 

Keďže som na zber informácií a dát mala obmedzený čas (štipendium som dostala na 

dva mesiace), zúžila som si výskumnú vzorku ďalším kritériom. Vačšinu času som trávila 

v areáli vysokej školy, takže sa mi informátori najlepšie hl'adali v tomto prostredí. Všetci boli 

teda v čase mójho výskumu študentmi univerzity. Na zameranie štúdia ani konkrétny odbor 

som sa nesústredila. Získala som teda informátorov z róznych odvetví štúdia, a to medicíny, 

práva, sámčiny, antropológie, politológie a indigenous studies. 

Ako prvého som oslovila vyučujúceho v Centre sámskych štúdií na Univerzite 

v Troms0. Ten ma odkázal na svoje dve sámske študentky. Tie pre mňa predstavovali 

kl'účových informátorov, vďaka ktorým som sa dostala k ostatným. 

Nie všetci informátori mali ako svoj rodný jazyk sámčinu. Všetci však ovládali sámčinu 

a nórčinu. S niektorými som na ich vlastnú žiadost' komunikovala v anglickom jazyku. 

Konkrétne jazykové problémy budú zmienené a komentované v samostatnej kapitole. 
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4. 2 Údaje o lokalite 

Troms0 je severonórske univerzitné mesto, ktoré má podl'a údaj ov štatistického úradu z 

októbra 2009 viac ako 67 000 obyvatel'ov. Mesto patrí do rovnomenného kraj a Troms. Celé 

toto územie predstavuje jednu z hlavných, ktoré sú obývané Sámami. V historických 

súvislostiach sa Troms uvádza ako oblast' kontaktu nórskej a sámskej kultúry. V 

sedemnástom a osemnástom storočí bolo sámske obyvatel'stvo koncentrované okolo 

Ullsfjorden, Ramfjorden a Kaldfjorden.58 Neskór, v devatnástom storočí, pretrvávalo sámske 

obyvatel'stvo naďalej v týchto oblastiach, avšak už vo výrazne nižšom počte. Hlavným 

dovodom bol počiatok asimilačmej politiky. Rozdiely medzi Sámami a Nórmi bol i stále 

menšie, počet miešaných sámsko - nórskych manželstiev naopak rástol. Začiatkom 

dvadsiateho storočia bolo zaznamenané len nepočetné množstvo tých, ktorí rozprávali 

sámsky. Tjelmeland uvádza, že podl'a sčítania l'udu z roku 1930 v oblasti Troms0ysund 

uvedených len 0,3 % obyvatel'ov, ktorí sa považujú za Sámovo 

Naopak v oblasti Ullsfjord sa v tomto sčítaní až polovica obyvatel'ov prihlásila ako 

príslušníci sámskej populácie. Predovšetkým na území Ullsfjord si Sámovia udržiavali odstup 

ako odlišná etnická skupina. 

Všeobecne sa však vývoj uberal opačným smerom. Kultúrne rozdiely sa postupne 

vytrácali. Sámovia upúšt'ali od svojich dovtedajších domácich obydlí, vydávali a ženili sa 

s členmi iných etnických skupín a aj tí, ktorí sa považovali za Sámov, uvádzali ako sv oj rodný 

jazyk nórčinu. Ako konkrétny príklad asimilácie v kraji Troms je možné použit' záznam 

o oblasti S0rfjorden. Pri sčítaní z roku 1930 sa 80% obyvatel'ov prihlásilo k sámskemu etniku. 

O štyridsať rokov neskor, pri sčítaní z roku 1970 toto percento rapídne kleslo na 0,5%.59 

Troms bol jedným z prioritných kraj ov, na ktoré bola zameraná norvegizačná asimilačná 

politika. Jeden z charakteristických severonórskych slovných obratov znel: "Det er forskjell 

pa folk og finn.,,60 Viacerí žili so znalosťou svojich sámskych koreňov a minulosti, ale 

zároveň schovávali vonkajšie znaky, ktoré by mohli túto skutočnost' dokázat'. 

Príslušnost' k iným etnickým skupinám bolo možné prejavovať nepriamo, napríklad 

v oblasti náboženstva. Lrestedianizmus bol určitým sposobom protestom minorít (hlavne 

58 Tjelmeland - Halvard 1996:570. 
59 Ibid.: 571. 
60 V preklade: "Je rozdiel medzi človekom a Sámom." (Preklad K. K.). 
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Sámova Kvenov) proti nórskej spoločnosti. Tento náboženský prúd bol najsilnejší práve 

v severonórskych oblastiach s výrazným výskytom sámskej populácie. 

Po druhej svetovej vojne boli Sámovia stále spájaní hlavne s činnosťou chovu sobovo 

V Troms0 existoval malý počet rodín, ktoré praktikovali tento sposob života. Spolu so 

zmenou prístupu a upúšťaním od politiky ponoršťovania dostalo Troms0 doležité miesto 

v súvislosti s budovaním povedomia o prítomnosti Sámov v nórskej spoločnosti. Práve odtial' 

začalo NRK61 vysielať program v sámčine v roku 1945. Ten bol zameraný predovšetkým na 

jazykové otázky. V štyridsiatych rokoch bola v rámci Múzea v TromS0 zriadená pozícia člena 

pre sámske kultúrne otázky a samostatné sámske etnografické oddelenie. V šesťdesiatych 

rokoch zasadal nórsky parlament (Storting) kvoli sámskym otázkam. Troms0 bol o práve tam 

zvolené za kultúrne centrum pre Sámov zodpovedné za výskum a vzdelávanie. Univerzita 

v Troms0 v tom čase ešte neexistovala, ale už vopred bolo určené, že bude zodpovedať za 

sámsky jazyk a kultúru, a to nie len v rámci severného Nórska, ale v rámci celej krajiny. 

Osemnásť rokov po oficiálnom otvorení univerzity, v roku 1990, na nej bolo zriadené 

Centrum sámských štúdií, Senter for samiske studier. Troms0 sa stalo živým centrom pre 

výskum na poli sámskej problematiky. V priebehu posledných desaťročí rastie počet Sámov 

v tomto meste, a to z dvoch dovodov. Tým prvým sú učitelia, ktorí prichádzajú na univerzitu 

ako zamestnanci. Tým druhým, výrazne početnejším dovodom, sú sámski študenti, ktorí sa do 

TromS0 sťahujú za účelom štúdia či už vlastnej kultúry a jazyka, alebo roznych iných odvetví. 

61 NRK - Norsk rikskringskastning, nórska štátna spločnosť pre rozhlasové a televízne vysielanie. 
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5. Jazyková situácia v Troms0 

V nasledujúcej kapitole sa budem zaoberať jazykovou problematikou u sámskej 

mládeže v Troms0. Troms0 je univerzitné mesto, v ktorom žije viacero národností. Angličtina 

je preto bežným dorozumievacímjazykom, a to aj v prípade sámskych študentov. Ja som sa 

však chcela zamerať hlavne na sámčinu a nórčinu a zistiť, aké miesto oba jazyky zaberajú 

v živote vysokoškolákovo 

5. 1 Multikultúrne mesto 

Troms0 patrí do zoznamu miest, ktoré sú dvojjazyčné. Sámčina a nórčina tam majú 

rovnocenný status. V praxi to znamená, že vo všetkých oficiálnych a verejných inštitúciách je 

možné používat' oba jazyky. Názvy týchto inštitúciÍ, pokyny, informácie, to všetko musí byť 

uvedené dvojjazyčne. Plán pred budovou univerzity dokonca obsahuje popisy v nórčine, 

sámčine a angličtine. Názov univerzity je aj na internetových stránkach uvedený vo všetkých 

troch jazykoch: Universitetet i Troms0, Romssa universitehta, University ofTroms0. Troms0 

je známe univerzitné mesto, okrem Sámov je možné tam nájsť d'alšie minority. Bilingvizmus 

nie je žiadnou výnimkou ani medzi sámskymi študentami. Aj ked' Troms0 leží v oblasti, kde 

sa použÍva hlavne severná sámčina, študenti pochádzajú z r6znych oblastí a s ostatnými 

sámčinami ako rodnými jazykmi. Okrem severnej sámčiny som sa stretla s lulejskou 

a v južnou sámčinou. Južná sámčina sa od ostatných dvoch odlišuje najviac. Jedna z mojich 

informátoriek hovoriaca severnou sámčinou uviedla, že s l'ud'mi, ktorí ovládajú južnú 

sámčinu komunikuje nórsky, pretože si v6bec nerozumejú. 

5. 2 Vitalita sámčiny 

Sámčina je síce v Troms0 oficiálnym jazykom, ale stále je oproti nórčine používaná 

v menšej miere. Na otázku, kde a v akých situáciách vysokoškoláci používajú sámčinu, som 

dostala vačšinou tie isté odpovede. Najčastejšie to bol domov, pretože tam sa tento jazyk 

naučili a boli ním vychovávaní. V Troms0 rozprávajú sámsky v prípade, že aj ostatní v danej 

skupine ovládajú tento jazyk. Akje medzi nimi niekto, kto sámčinu neovláda v6bec, alebo len 

na vel'mi nízkej úrovni, tak konverzácia prebieha v nórčine. Ako už bolo spomenuté, je 

d6ležité aj to, akou sámčinou daný človek hovorL Nórčina predstavuje v tomto prípade lingua 
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franca, dorozumievací jazyk sámskej mládeže s nórskou, alebo medzi užívatel'mi južnej 

a severnej alebo lulejskej sámčiny. 

Rodičia súčasnej vysokoškolskej generácie boli zasiahnutí silnými asimilačnými 

procesmi. Viacerí z nich sámsky vobec nerozprávajú, ani nemali záujem naučit' to svojich 

potomkovo V tomto prípade ich často nahradili starí rodičia, ktorí si ešte sámčinu pamatajú. 

Jeden informátor, ktorý popri škole pracuje ako pomocný ošetrovatel' starých l'udí uviedol, že 

práve s nimi má možnost' v Troms0 rozprávat' sámsky. 

Ďalšia informátorka predstavuje typický príklad človeka, ktorý pochádza z rodiny 

poznačenej spomínanou asimilačnou politikou. Jej rodičia sámčinu kvoli politickej situácii 

vobec nepoužívali ani ju neovládajú. Informátorka uvádza ako svoj materský jazyk nórčinu, 

avšak vďaka snahám starých rodičov sa sámsky naučila. Navštevovala sámsku školku, kde sa 

tento jazyk tiež používal. Doma však stále aktívne rozprávali nórsky. Tento vývoj sa odrazil 

najej súčasnom postoji. V bežnom živote používa nórsky jazyk, zo sámčiny ovláda len 

obmedzenú slovnú zásobu. Aj so svojimi sámskymi priatel'mi hovorí nórsky, dokonca aj keď 

celá konverzácia prebieha v sámčine, ona sa zapája len v nórčine. Sama mi vysvetlila, čo stojí 

za týmto postojom. Keďže doma rozprávali medzi sebou stále nórsky, nenaučila sa sámčinu 

dostatočne dobre. Teraz má problémy hlavne so strachom z neúspechu, aby sa nevyjadrila 

nesprávne a aby sa jej ostatní, ktorí sámsky rozprávajú plynule, nesmiali. Fakt, že v bežnom 

živote používa len nórčinu sa pre ňu stal pohodlným zvykom. Často rozpráva sámskym 

etnolektom nórčiny, to znamená, že do plynulej nórskej konverzácie zahiňa sámske výrazy. 

Ďalším doležitým faktom je, že používanie sám činy je pre niektorých spojené s určitou 

aktívnou činnost' ou. Jeto možné prirovnat' k prepojeniu južnej sámčiny s chovom sobov. 

Vačšina užívatel'ov južnej sámčiny bola v minulosti spájaná s touto činnost'ou. Jazyk bol tak 

obohatený o množstvo výraz ov súvisiacich so sobmi, ktoré v žiadnom inom jazyku 

neexistujú. Informátorka mi podala paralelný príklad. Taktiež rozpráva doma sámsky so 

starými rodičmi. Existuje pre to zvláštna činnost', ktorou je príprava jedla. Spolu so starými 

rodičmi sa podiel'a na príprave tradičným sámskych pokrmov a popri tom počúva či už 

mýtické príbehy alebo bežnú konverzáciu v sámčine. Tak sa jej slovná zásoba stále obohacuje 

a rozširuje. S touto činnost'ou sa teda viaže aktívne používanie sámčiny. 

Samotní Sámovia vnímajú rozdielne situácie jednotlivých sámskych jazykov. Prejavilo 

sa to najma pri ich názoroch na budúcnost' Sámova jazyka. Viacerí z informátorov uviedli, že 

vidia budúcnost' severnej sámčiny v pozitívnom svetle. Je to aktuálne živý jazyk, ovládajú ho 
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aj členovia najmladšej generácie, uplatňuje sa v médiách i tlači. Naopak, situácia južnej 

sámčiny až taká pozitívna nie je. Traja informátori vyjadri1i určité obavy o jej budúcnosť 

napriek tomu, že prebiehajú úspešné projekty, ktoré majú za úlohu rozšíriť oblasti jej 

posobenia a hlavne naučiť tento jazyk malé deti.62 

Budúcnosť sámskeho etnika ale vačšina informátorov vnímala pozitívne, a to hlavne 

vd'aka mládeži, ktorá je v posledných desaťročiach stále viac uvedomelá. Aj v tejto malej 

vzorke sa ale našli traja l'udia, ktorí majú o sámsku budúcnosť obavy. Všetci sa však zhodli na 

tom, že je pre nich doležitá. 

Hlavná otázka, ktorá súvisela s mojím výskumom, sa týkala zmeny sposobu života po 

presťahovaní do TromS0. V jazykovej oblasti som sa teda snažila zistiť, aké podmienky majú 

sámski študenti pre používanie svojho často materského jazyka, v akých situáciách 

a s ktorými l'ud'mi ho používajú. Na základe získaných odpovedí je možné tvrdiť, že zmena 

v používaní sámčiny po príchode do TromS0 nastala. 

Tí, ktorí mali sámčinu ako svoj rodný jazyk, ju používali každodenne v rodinách, 

v spoločnosti známych i vo vol'nom čase. Často navštevovali sámske školky, základné 

i stredné školy. Pre nich predstavoval príchod do Troms0 zásadnú zmenu. Začali viac 

rozprávať nórsky, sámčinu síce stále ovládajú, ale majú už menej príležitosti ju aktívne 

používať. Hlavnou prioritnou oblasťou, kde má sámčina prvé miesto, je domáce prostredie. 

V spoločnosti sámsky hovoriacich osob je pre nich tiež možné hovoriť sámsky. Za 

predpokladu, že by s takýmito l'ud'mi trávili vačšinu svojho času, neboli by z hl'adiska 

aktívnej znalosti sám činy obmedzení. Problematikou trávenia vol'ného času a sociálnym 

aktivitám sa budem vo vačšej miere zaoberať v nasledujúcej kapitole. 

Len jedna z mojich informátorov sa sámčinu naučila až ako druhý jazyk. Jej rodným 

jazykom bola nórčina. V jej prípade z jazykového hl'adiska zmena nenastala. V domácom 

prostredí rozprávala nórsky, čo sa po príchode do Troms0 nezmenilo. Pochádzala z mestečka, 

ktorého jednu tretinu obyvatel'ov tvoria Sámovia. Bola teda obklopená aj sámskym, aj 

nórskym elementom. Tak to ostalo aj v Troms0. Má možnosť rozprávať sámsky v okruhu 

l'udí, ktorý tento jazyk ovládajú, ale nevyužíva to. Ako sa sama vyjadrila, cíti sa viac 

zahanbene, ked' je v prítomnosti sámsky hovoriacich l'udí. 

62 Napríklad revitalizačný projekt južnej sámčiny v Svahken Sijte: Todal 2007. 
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6. Sociálny život sámskych študentov v TromS0 

V tejto kapitole sa sústredím na charakteristiku sociálnych kontaktov Sámov v rámci 

TromS0. Tie sa prejavujú hlavne prostredníctvom mládežníckych organizácií. Sámovia sú 

taktiež aktívni v používaní internetových sociálnych sietí, ktoré popisujem v prvej 

podkapitole. V druhej podkapitole sa zameriavam na slávenie národných sviatkov, nórskeho 

a sámskeho národného dňa. V poslednej, tretej časti sa koncentrujem na trávenie vol'ného 

času Sámov v nórskej spoločnosti a na ich aktivity. 

6.1 Mládežnícke organizácie 

6. 1. 1 Davvi Nuorra 

Davvi Nuorra63 bola mládežnícka organizácia, ktorá združovala mladých Sámov 

z celého územia Nórska. Vačšina aktívnych členov sa však dlhodobo zdržiavala a posobila 

v Troms0. Organizácia bola primárne založená pre mladých Sámov od trinásť po tridsať 

rokov. 

o založení tejto mládežníckej organizácie sa rozhodlo v októbri v roku 1995 v meste 

Storfjord v kraji Nord-Troms (Severný Troms). Na tomto stretnutí sa zúčastnilo okolo 

šesťdesiat Sámov povodom zo severonórskych krajov Nordland, Troms a Finmark, 

zástupcovia oblasti s používaním južnej sámčiny a aj tí, ktorí už nejakú dobu žili v hlavnom 

meste na juhu krajiny. Približne tretina zúčastnených pochádzala z takmer výlučne sámskych 

miest Kautokeino a Karasjok. Z podobného typu organizácie na švédskej strane Sápmi sa 

zúčastnili štyria členovia. Ciel'om tohto stretnutia bolo založenie novej sámskej mládežníckej 

organizácie, ktorá by svojím posobením zahtňala nórsku časť Sápmi. V pozadí tejto iniciatívy 

stála potreba organizácie pre mladých Sámov, ktorú by verejnosť brala vážne. Pripomienky 

a nápady mládeže, ktoré sa týkali vlastne ich budúcnosti ako aj problematiky povodného 

obyvatel'stva, boli zriedka vypočuté. 

Táto organizácia mala byť nezávislá, samostatná a mala spájať sámsku mládež po 

kultúrnej i sociálnej stránke. Jej trvanie však nevydržalo dlho. Po dvoch rokoch, v roku 1997, 

bola Davvi Nuorra zrušená z finančných dovodov. Človek, ktorého som v súvislosti s touto 

organizáciou kontaktovala, mi oznámil, že nie je možné dostať sa ku konkrétnym záznamom 

63 V nórčine "Ungdom i Nord", slovensky "Mládež na severe". 
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o ich aktivitách a činnosti. Tie nie sú zhromaždené na jednom mieste, ale rozdelené 

u viacerých bývalých členov či vedenia. 

Jedna z mojich kl'účových informátoriek, póvodom z Kautokeina, však bola aktívnou 

členkou. Z jej informácii som sa dozvedela, že Davvi Nuorra bola naozaj dóležitým článkom 

v sámskej mládežníckej spoločnosti. Uviedla, že vd'aka nej mala ul'ahčený príchod do 

TromS0. V domácom Kautokeine bolo bežné, že mladí boli členmi tejto organizácie. Viacerí 

z nich už v tej dobe študovali práve na Univerzite v TromS0. Navštevovala ich už nejakú dobu 

pred tým, ako tu sama prišla študovať. Oboznámila sa tak s novým prostredím a našla nových 

známych. Taktiež uviedla, že Davvi Nuorra bola aktívna predovšetkým v sociálnej oblasti. 

Snažili sa vytvoriť akúsi sieť, ktorá by spájala mladých Sámov v rozl'ahlom Nórsku. V d'aka 

členstvu v tejto organizácii mala aj ona pri príchode do Troms0 pocit, že náleží do akejsi 

"komunity". Podl'a nej už dnešní mladí nemóžu pociťovať takýto druh spolupatričnosti, ktorý 

vytvárala práve Davvi Nuorra. Aj napriek pomerne krátkej dobe trvania sa vtedajším mladým 

Sámom podarilo nájsť si spósob, ako prinútiť ostatnú spoločnosť aby ich vypočula. Dali tak 

najavo svoj záujem o budúcnosť Sámova o ich postavenie v rámci ostatných póvodných 

národov. Citát z prvého stretnutia v Storfjorde je zároveň manifestom a heslom Davvi 

Nuorra: 

Vi, samisk ungdom, gar inn i fremtiden i vare forfedres fotspor. 

Vi er en organisasjon for sami sk ungdom. 

Var organisasjon er uavhengig. 

Vi arbeider for a styrke og utvikle var samiske identitet. 

Vi hjelper hverandre med a finne ut hvordan vi skal f0re arven fra vare forfedre 

videre. 

Vi arbeider for a styrke og utvikle samarbeid mellom samisk ungdom i Sápmi og 

med andre urfolksungdommer. 

Vi arbeider for at samisk ungdom skal ha rett til sely a ta vare pa vare tradisjonelle 

omrader, milj0, vare meringer, sprak og kultur. 

Vi gj0f dette i vares forfedres and. 

Vi, samisk ungdom, gar inn i fremtiden i vare forfedres fotspOr. 64 

64 V preklade: "My, sámska mládež, kráčame do budúcnosti po stopách našich predkov. Sme organizáciou pre 
mladých Sámovo Naša organizáciaje nezávislá. Snažíme sa posilňovať a rozvíjať našu sámsku identitu. 
Pomáhame si navzájom zistiť, ako naložiť s dedičstvom našich predkov d'alej. Pracujeme na posilnení a rozvoji 
spolupráce medzi sámskou mládežou v Sápmi a s mladými z ostatných povodných skupín na svete. Pracujeme 
na tom, aby sa sámska mládež mohla starať o naše tradičné územie, prostredie, životné zdroje, jazyk a kultúru. 
Robíme to všetko v duchu našich predkov. My, sámska mládež, kráčame do budúcnosti po stopách našich 
predkov." (Preklad K. K.) In: Hovland 1996: 115 ~ 116. 
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6. 1. 2 Sámska študentská organizácia (SSO) 

Na univerzite existuje lokálna organizácia pre Sámovo Jej členmi sa mažu stať sámski 

študenti, pričom ale status študenta nie je podmienkou. Ak človek má záujem podporovať túto 

organizáciu, stretávať sa s ostatnými, maže byť členom aj po ukončení štúdia na vysokej 

škole. 

V súčasnosti má SSO stotridsať členovo Stretla som sa osobne s dvoma, ktorí už na 

univerzite neštudovali a napriek tomu sú stále členmi. Za členstvo sa platí sto nórskych korún 

roč ne, čo je približne tristo českých korún. Tak ako všetky študentské organizácie, aj táto 

sámska dostáva od univerzity finančnú podporu. Tú využívajú predovšetkým na usporiadanie 

vol'no-časových aktivít, čo je jedným zich hlavných zámerov. Dvakrát do týždňa organizujú 

športové tréningy futbalu a t1orbalu. Oba tréningy prebiehajú v športovej hale univerzity. 

V budúcnosti plánujú zaviesť kurz duodji - sámskych remesiel. 

Organizácia vydáva študentský časopis, ktorý vychádza štyrikrát roč ne. Má názov Aš 

a je publikovaný v južnej sámčine. Na obálke sú niektoré titulky v anglickom jazyku, všetky 

články sú ale písané v sámčine. Bez mojej znalosti jazyka som po prehliadnutí zistila, že sa 

články zaoberajú hlavne módou, hudbou, aktualitami zo sveta filmu, obsahuje takisto 

krížovku, súťaž a propaguje výrobky zo sobej kože. Priestor venujú hlavne lokálne známym 

Sámom. Časopis je možné zakúpiť si v univerzitnom kníhkupectve alebo priamo v kancelárii, 

kde sídli vedenie organizácie. Cena jedného výtlačku je štyridsať nórskych korún, čo 

predstavuje asi stodvadsať českých. V Nórsku je však takáto cena za časopis primeraná. 

V súčasnosti sa členovia schádzajú na nepravidelných stretnutiach v dome Árdna. 

Árdna je sámsky kultúrny dom v areáli univerzity. Slovo Árdna znamená miesto s nejakým 

pokladom alebo niečím cenným. Patrí Centru sámskych štúdií, ktorého členovia sa tam taktiež 

občasne stretávajú. Študentská organizácia si tieto priestory požičiava približne raz za mesiac. 

Každoročne sa organizuje jedno stretnutie so všetkými členmi organizácie, okrem toho sa 

viackrát do roka schádzajú "nepovinne". Árdna je zariadená v sámskom štýle. Je to prízemná, 

drevená, polkruhová budova v tvare polmesiaca, s presklenými stenami, takže je vidieť 

z vonku dnu a naopak. Interiér tvorí jedna vel'ká miestnosť s kuchynkou. V strede celej 

miestnosti je umiestnené znÍžené ohnisko. Dvere, ktoré oddel'ujú kuchyňu a šatňu s toaletami 

sú vyzdobené sámskymi námetmi, ktoré sú známe zo šamanských bubienkov. 

Stretnutia majú neoficiálny charakter. Počet účastníkov sa dopredu nedá odhadnúť, 

niekedy prídu piati, inokedy dvadsiati. "Ciel'om našich stretnutí je jednoducho socializácia, 
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byť s l'ud'mi, rozprávať sa" charakterizovala výstižne vedúca celej organizácie. Uvarí sa káva, 

každý si donesie niečo pod zub a zostane tak dlho, ako mu to vyhovuje. Stretnutia sa konajú 

okolo poludnia, takže si ich viacerí spoja s obedom a strávia ho tam. S tým súvisí nórsky 

spasob stravovania. V Nórsku si takmer každý nosí vlastný obed z domu či už do práce alebo 

do školy, poprípade si v bufete kúpi len bagetu alebo iné pečivo. Teplé jedlo jedia až 

k večeru, ked' sa vrátia domov. Tento zvyk umožňuje aj sámskym študentom stráviť obednú 

pauzu s ostatnými v sámskom dome Árdna. Jednej informátorke počas stretnutia zazvonil 

mobilný telefón. Na otázku, kde je, odpovedala nórsky slovom samelunsj, čo v preklade 

znamená "sámsky obed". 

Všetci účastníci medzi sebou rozprávajú sámsky. Jedinou výnimkou bol pozdrav pri 

príchode a odchode a rozhovor so mnou, tie zneli nórsky. To, čo sa na prvý pohl'ad maže zdať 

ako nevýhoda, sa naopak obrátilo v maj prospech. Ked'že neovládam sámčinu a nepochádzam 

zo sámskej oblasti, bola som pre nich úplný cudzinec. To mi ul'ahčilo prácu v tom, že som si 

mohla dovoliť klást' všetky druhy otázok a nikto sa nepozastavoval nad tým, ako to, že to 

neviem. 

Okrem reči a sámskeho prostredia tam však nebol prítomný žiadny iný náznak 

"sámskosti". Nikto nemal oblečený tradičný sámsky oblek kojte, nič zo sobej kože ani so 

sámskymi farbami. Stretli sa tu mladí l'udia, ktorých spájala ich príslušnosť k sámskemu 

etniku, avšak náhodný okoloidúci by to zvonku nepoznal. Naopak, prívrženci etnických 

stereotyp ov by hlavne medzi mužskými účastníkmi našli znaky pripisované etnickým Nórom. 

Zo štyroch mladých Sámov, ktorí sa na stretnutí ukázali, boli dvaja vysokej postavy, s 

plavými blond vlasmi a svetlými očami. 

V úvode tejto kapitoly som uviedla, že Sámovia sú aktívnymi užívatel'mi internetových 

sociálnych sietí. Práve vd'aka jednej z nich sa mi podarilo skontaktovať túto študentskú 

organizáciu. Nepodarilo sa mi zastihnút' nikoho na univerzite, nedostala som ani odpoved' na 

mail. Na jednej sociálnej sieti som našla skupinu s názvom Saami Student Organisation in 

Troms@. Komunikácia touto cestou sa ukázala ako najužitočnejšia. V tejto virtuálnej podobe 

organizácie je zaregistrovaných sto dvadsat'štyri členov, teda takmer sto percent členov 

reálnych. SÚ tu uvedené kontaktné informácie, mailová i poštová adresa. Taktiež som sa 

dozvedela štruktúru organizácie. Vo vedení je okrem pokladníka uvedených šest' členov 

a jedna vedúca. Ako posledný príspevok v diskusi i bola napísaná práve pozvánka na stretnutie 

v sámskom kultúrnom dome, na ktorom som sa zúčastnila a popísala ho na predchádzajúcich 
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stranách. Autorom pozvánky aj celej akcie bola vedúca celej organizácie, dvadsaťštyri ročná 

dievčina, ktorá bola vo vedení pol roka. Odkaz bol napísaný v nórskom jazyku, tak ako aj 

približne osemdesiat percent celej konverzácie. Zvyšných dvadsať percent diskusie tvoria 

príspevky v sámčine, alebo v sámskom etnolekte nórčiny. Všetky oznamujú alebo pozývajú 

na nejakú akciu, vačšinou športový turnaj, spoločné stretnutia pri káve alebo spoločné 

víkendové obedy. Nenarazila som na žiadne organizovanie iných aktivít, ktoré by 

napovedali, že ide o sámsku organizáciu. Až neskor mi jednou informátorkou bolo 

vysvetlené, že aj tieto obyčajné činnosti sa dajú robit' "sámskym" sposobom. Sámske pitie 

kávy je pre nich obvyklou aktivitou. Od toho obyčajného sa líši len šálkou, z ktorej sa káva 

pije. Sámovia používajú drevený, často zdobený hrnček s uškom, nazývaný guksi. Jeden 

z informátorov uviedol tento predmet ako niečo, čo podl'a neho neodmyslitel'ne patrí 

k sámskej kultúre. 

6.2 Nórsky a sámsky národný deň 

Kto zažil v Nórsku oslavy sedemnásteho mája, vie pochopit', čo tento deň pre Nórov 

znamená. Presne v tento deň v roku 1814 vstúpila krajina do personálnej únie so Švédskom, 

čo pre Nórov znamenalo vel'ký krok k samostatnosti. Po viac ako štyristoročnom útlaku pod 

dánskou nadvládou schválili sedemnásteho mája 1814 ústavu, ktorá je platná dodnes, aj ked' 

v modifikovanej forme. Tento deň sa stal nórskym národným sviatkom a znamená pre nich 

nepochybne veľa. 

Súčasťou nórskeho štátu sú však aj Sámovia, odlišné etnikum, ktoré oslavuje svoj 

národný deň v iný dátum. Od roku 1992 je to šiesty február. Ako vníma mladá generácia 

Sámov v Troms0 tieto sviatky? Sú pre nich rovnako doležité alebo preferujú niektorý z nich 

viac? V čom spočíva oslava týchto dní v Troms0 a v čom spočívala v ich rodnom meste? 

Snažila som sa hl'adať odpovede na tieto otázky, ktoré možu podl'a mojho názoru vypovedať 

o vzájomnom postoji Sámova Nórov, o zachovávaní zaužívaných tradícií v meste Troms0. 

Nóri oslavujú svoj národný sviatok tak intenzívne ako máloktorý iný národ. Nórske 

vlajky nevisia len v oficiálnych a štátnych inštitúciách, ale aj na bežných domoch v menších 

dedinách, na materských školkach a nemocniciach. V každom vačšom meste sa koná 

sprievod, zložený z malých detí, často poobliekaných v krojoch a nesúcich nórske vlajky. 

Súčasťou je orchester, spev, občerstvenie. Troms0 nie je výnimkou. Na fotkách v novinách 
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a na internetových stránkach je v tento deň často vidiet' deti a dospelých oblečených 

v sámskych farbách, krojoch. Oslavujú Sámovia tento deň spoločne s Nórmi? 

Považujem za potrebné uviest', že otázky týkajúce sa národných sviatkov, či už 

nórskeho alebo sámskeho, sposobovali informátorom najvačšie problémy. Viacerí nemali 

vyhranený názor na oslavu jedného alebo druhého. Všetci sa ale zhodli na tom, že oba sviatky 

sú pre Nórsko doležité. 

To bol ale jediný fakt, na ktorom sa pomerne malá vzorka informátorov zhodla. Jedna 

z kl'účových informátoriek uviedla, že tento deň oslavovala vo viičšej miere doma 

v Kautokeine a bol pre celú rodinu výnimočný. Odkedy sa ale prest'ahovala do Troms0, už sa 

na oslavách nezúčastňuje a sedemnásty máj sa pomaly stáva obyčajným dňom. Dvaja 

z informátorov uviedli, že nosia v tento deň sámsky kroj kojte, a to aj v TromS0. Ako už bolo 

spomenuté, táto otázka bolajedna z problematických a ostatní informátori sa vyjadrili stručne, 

že tento deň je doležitý a oslavujú ho. Jeden z informátorov ešte poznamenal, že považuje za 

doležité aby sa v tento deň nevešali len nórske, ale aj sámske vlajky. 

Šiesty február nemá až takú dlhú históriu ako sedemnásty máj. Za národný sviatok 

Sámov bol uznaný v roku 1992 a platí pre Sámov vo všetkych štyroch krajinách. Doslovný 

preklad sámskeho termínu sámi álbmotbeaivi do nórčiny je "nasjonadag", teda "národný 

deň". Pojem národný nie je v tomto prípade spojený s existenciou sámskeho štátu, odkazuje 

na skutočnost', že Sámovia tvoriajeden národ, aj napriek tomu, že žijú vo viacerých štátoch. 

Niekedy sa o tomto sviatku hovorí aj ako o "Dni sámskeho rudu", nórsky "Samefolkets dag". 

Dovod, prečo bol práve šiesty február zvolený za národný deň Sámov, nájdeme v ich 

histórii na počiatku dvadsiateho storočia. V roku 1917 v tento deň prebehol v Trondheime 

prvý sámsky kongres. Na ňom sa prvýkrát stretli severní ajužní Sámovia z Nórska a Švédska, 

za účelom prediskutovat' problematické otázky sámskeho jazyka, médií a zákon o chove 

sobovo Za celou myšlienkou a usporiadaním takéhoto stretnutia stála sámska aktivistka EIsa 

Laula Renberg. Tento kongres sa zapísal do histórie Sámov pretože šlo o revolučné stretnutie 

dvoch sámskych skupín, ako aj Sámov z dvoch štátov, za účelom zjednotit' svoje požiadavky 

a získat' vlastné práva v rámci svojho štátu. 
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Nórska verzia internetového prehliadača Google dňa 

šiesteho februára pripomína, že je sámsky národný deň. 

Zdroj: ~"YW~o<2gl~.no [06. 02. 2010] 

Oslavy sámskeho dňa prebiehajú odlišne ako tie na sedemnásteho mája. Aktivity 

a oslavy predstavujú dóležitú úlohu pre deti a mladých, preto sú zvačša organizované 

školami. Všeobecne je tento deň spojený s prejavmi príslušnosti k sámskemu etniku. Oslavy 

prebiehajú však aj na oficiálnej úrovni, na radnici v hlavnom meste Nórska. Tam sú pozvaní 

všetci Sámovia z okolia Oslo, na budove je vyvesená sámska vlajka a zúčastnení si vypočujú 

sámsku hymnu Sámi soga lávlla, v preklade "Pieseň sámskeho l'udu". Jednotlivé varianty 

osláv sa od seba v každom meste odlišujú. Spoločným znakom je ešte jedlo, ktoré upravené 

na akýkol'vek spósob, pochádza zo sobieho masa. Oslavy v TromS0 neprebiehajú inak. 

Sámski vysokoškoláci sa podiel'ajú na príprave celého sámskeho týždňa. Tenje tradičnou 

oslavou v Troms0 už niekol'ko rokov. Celá akcia slúži na oboznámenie verejnosti, ale aj 

turistov či zahraničných študentov so sámskou kultúrou. Počas sámskeho týždňa je možné po 

celkom meste stretávať Sámov oblečených v pestrofarebných kroj och, ale nielen to. Každý si 

móže vyskúšať hádzanie lasom, pripravovanie sámskych pokrmov, zájsť na zvláštne 

prednášky a výstavy v múzeu, nakúpiť sobie maso a suveníry na sámskom trhu. Vrcholom 

celého týždňa sú sobie preteky, pre ktoré je vyhradená hlavná trieda v Troms0. Súčasťou 

sámskeho týždňaje sám skol nórska svatá omša sobotná diskotéka v miestnom študentskom 

klube. 

Sámski mladí l'udia, ktorí boli mojimi informátormi sa na tejto akcii zúčastňovali len 

sporadicky. Celý týždeň slúži viac ako prezentácia Sámov pre širokú verejnosť. Dve 

informátorky uviedli, že sa tento rok (2009) podiel'ali na príprave a boli teda súčasťou 

programu. Ostatní sa zúčastňujú, oblečú si sámsky kroj a prezentujú tak svoju príslušnosť 

k sámskemu etniku. Podl'a jedného z informátorov je šiesty február vel'mi dóležitým, ale na 

druhej strane je ešte vel'mi mladým sviatkom. Preto l'udia podl'a ne ho potrebujú viac času, 

aby si naň zvykli a stal sa pre nich niečím podobným, čímje sedemnásty máj. Tvrdí, že oba 

sviatky sú dóležité, pretože posilňujú identitu a pocit spolupatričnosti. 
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Oslavy sámskeho dňa v Troms0 sebe často zahtňajú radosť z opatovného návratu slnka. 

Ked'že toto mesto leží za polárnym kruhom, takmer tri mesiace v zime tam slnko v6bec 

nevychádza a je úplná tma. Tento úkaz, kedy je slnko pod horizontom sa nazýva polárna noc, 

v nórčine mgrketid. V Troms0 je možné zažiť polárnu noc od konca novembra do približne 

polovice januára. Aj po jej skončení sa však slnko vynára nad obzor len postupne a počet 

hodín, kedy je svetlo, narastá pomaly. Začiatok februára je teda vel'mi vhodné obdobie na 

oslavy, pretože slnko sa konečne vrátilo a opať presvetlilo dlhé tmavé dni na severe. 

Čo sa týka osláv šiesteho februára, dostala som prevažne zhodné odpovede. 

Informátorka z Kautokeina uviedla, že ked' bola mladšia, tak doma tento sviatok vel'mi 

neoslavovali. Neznamenal pre ňu nič špeciálne, pretože žila v sámskej spoločnosti. Od doby, 

kedy sa presťahovala do Troms0, stalo sa pre ňu d61ežitým tento deň oslavovať. Umožňuje jej 

to stretnúť sa s ostatnými Sámami. Vo vačšinovej nórskej spoločnosti je pre ňu podstatné 

upozorniť na fakt, že aj ona patrí k sámskemu etniku a je na to hrdá. Oslavy v Kautokeine 

popisuje ako skromnejšie. Bol to obyčajný deň, všetky deti sa ale po škole zhromaždili 

v kultúrnom dome, kde prišli aj dospelí. Ten bol vyzdobený sámskymi vlajkami, pozerali 

sámske filmy a počúvali slávnostné príhovory. V Troms0 sa žiadne takéto slávnosti nekonajú. 

Druhá informátorka zo Skanlandu mi oslavy popísala podobne. Po skončení vyučovania sa 

sámski obyvatelia mestečka zišli v miestnom centre. Tam bolo pripravené občerstvenie 

v podobe tradičných sámskych jedál, deti pripravili predstavenie, všetci sa mali možnosť 

nenútene stretnúť a porozprávať sa pri káve. Informátorka tento priebeh popísala v kontraste 

so sedemnástym májom, kedy sú v uliciach davy l'udí s vlajkami. Už z jej interpretácie bolo 

zjavné, že pre ňu sámsky deň znamenal hlavne sociálnu interakciu, teda stretnutie s priatel'mi. 

D61ežité bolo stráviť spolu nejaký čas a mať z toho radosť. Táto prvoradá myšlienka osláv jej 

zostala aj po príchode do Troms0, aj ked' ju už realizuje v odlišnej podobe. Stále sa zúčastňuje 

sa na sámskej študentskej party a oblieka si kofte. 

V súvislosti s kofte spomenula jednu tradíciu, ktorá bola pred pár rokmi existovala na 

univerzite v Troms0. Zaviedla ju práve Sámska študentská organizácia. Spočívala v tom, že si 

určili jeden konkrétny deň, napríklad každú prvú stredu v mesiaci a v ten deň nosili do školy 

kofte. Táto tradícia už v súčasnosti nefunguje. Od mojich informátorov som dostala rozličné 

informácie o nosení sámskeho kroja. Vačšinou si ho obliekajú len pri príležitosti sámskeho 

a nórskeho dňa. Informátorka zo Skanlandu d'alej spomenula, že nosí kroj i na iné zvláštne 

prHežitosti, ako sú svadby a konferencie. 
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6.3 Trávenie vol'ného času 

Ďalším tematickým okruhom, ktorému som sa v Troms0 venovala, bola otázka trávenia 

vol'ného času. Zaujímalo ma, akú úlohu zohráva sámsky povod pri výbere priatel'ov 

a v prvom rade, či vobec sámski študenti premýšl'ajú týmto sposobom. Je pre nich rozdiel 

priateliť sa s Nórmi a so Sámami? Ak áno, v čom spočíva? Podnikajú spolu odlišné typy 

aktivít? V pozadí snahy získať odpovede na tieto a podobné otázky stála problematika 

rozvíjania ich sámskej identity. 

Mladí Sámovia spolu s príchodom do Troms0 opustili svoje domáce prostredie, 

príbuzných a sv oj tradičný okruh známych. V meste boli nútení vybudovať si nové priatel'stvá 

a známosti. Dve z mojich informátoriek uviedli, že už pred príchodom do TromS0 tam mali 

vytvorené určité kontakty. Bolo to práve vd'aka mládežníckej organizácii Davvi Nuorra. 

Jedna z nich nastúpila na univerzitu v roku 2003. Porovnávala situáciu Sámov v období, 

v ktorom prišla, so súčasnou. Podl'a nej bolo pred šiestimi rokmi sámska komunita na 

univerzite ovel'a silnejšia a kompaktnejšia. Všetci Sámovia trávili vol'ný čas spolu, mali jedno 

konkrétne miesto kam chodievali spolu na obed. Vedela, že tam kedykol'vek niekoho stretne 

a nebude sama. Podl'a nej to ale dnes už takto nefunguje. Mladí Sámovia, ktorý prichádzajú 

do Troms0 v súčasnom období, to majú zložitejšie. Sámovia na univerzite už netvoria jednu 

vel'kú súdržnú skupinu. SÚ roztrúsení vo viacerých malých skupinách, ktoré už často nie sú 

výhradne sámske. Informátorka d'alej podotkla, že v dobe, ked' prišla do Troms0, poznala 

jedine Sám ov. S priatel'mi si dokonca vytvorili akúsi súťaž, kto si ako prvý nájde nórskych 

priatel'ov. V súčasnosti sú sámski študenti vo vačšej miere integrovaní do nórskej spoločnosti 

ako pred šiestimi rokmi. 

Polovica mojich informátorov uvádza, že nerozlišujú medzi svojimi nórskymi 

a sámskymi priatel'mi. Nespomínajú žiadne rozdiely, ktoré by v týchto priatel'stvách 

pozorovali. Ani aktivity, ktorým sa spolu venujú, sa nelíšia. Ako s nórskymi, tak aj so 

sámskymi priatel'mi chodia na prechádzky, hrať futbal, volejbal a posedieť si pri káve. 

Druhá polovica však určité rozdiely v priatel'stvách našla. Ako prvý a zásadný rozdiel 

sa v tomto prípade ukázala byt' reč. So sámskymi kamarátmi komunikujú v sámčine, zatial' čo 

s nórskymi v nórčine. Títo informátori všetci potvrdili, že majú viac sámskych známych ako 

nórskych, vo vačšine prípadov to ale nebol záujem. Podl'a nich ich so sámskymi študentmi 

spája viac a preto sa s nimi stretávajú vo vačšej miere. Jeden informátor vidí rozdiel aj 

v témach, o ktorých sa rozpráva so Sámami a Nórmi. Tie vyplývajú z rozličných záujmov, 
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ktorým sa venujú. Tento názor však nepotvrdil nik z ostatných, tí sa zhodli na tom, že aktivity 

sa vo vol'nom čase u Sámova Nórov vo vel'kej miere neodlišujú. Desiati informátori sa 

vyjadrili, že sa najčastejšie vyskytujú v miešanej skupine sámskych aj nórskych priatel'ov. 

V tom prípade sa rozhovor rozvíja v nórčine, a to aj ak sa zapájajú len sámski členovia. 

U viacerých sa ako výrazný činitel' v trávení vol'ného času a výbere priatel'ov prejavila 

Sámska študentská organizácia. Všetci moji informátori sú jej členmi. Táto organizácia teda 

predstavuje základnú sámsku sociálnu sieť na univerzite. Viacerí sa stretávajú síce mimo nej, 

ale základ ich kamarátstva tvorí práve ich členstvo. 

Viacerí informátori sa vyjadrili aj k otázke vol'by svojho budúceho partnera. Fakt, že by 

mal byt' príslušníkom sámskeho etnika nepovažovali informátori za nevyhnutný. Všetci by to 

ale uvítali pozitívne. O niečo radikálnejší postoj sa ale prejavil pri otázke výchovy detí 

v budúcnosti. Všetci zhodne uvádzajú, že chcú svoje deti vychovávať v sámskom spósobe 

života, naučiť ich jazyk a prajú si, aby vyrastali v sámskej spoločnosti. Vedúca mládežníckej 

organizácie pochádza z Karasjoku z tradičnej rodiny chovatel'ov sobovo Sama by si praje 

pokračovat' v tomto spósobe života po dokončení štúdií v Troms0. 

Okrem členstva v SSO sú štyria informátori aktívni aj v iných sámskych organizáciách. 

Vedúca SSO je aktívna v sociálnom aj politickom živote Sámova zúčastňuje sa na 

konferenci ách a kongresoch. Druhá informátorka zo Skanladnu je členkou tamojšej sámskej 

organizácie Stuornjárggá Sámenuorak, nórsky nazvanej "Sámi Norsk Forening", teda 

"Združenie nórskych Sámov". V súčasnosti už táto organizácia nie je tak aktívna ako 

v minulosti, kedy medzi ich hlavné činnosti patrili spoločné výlety, príprava jedla alebo 

bowling. Táto informátorka je taktiež členom Sámediggi, sámskeho parlamentu. Dá sa 

povedat', že túto funkciu zdedila po svojom otcovi, ktorý bol v minulosti členom prvého 

sámskeho parlamentu otvoreného v roku 1989. Parlament sídli v Karasjoku, kam aj ona 

dochádza približne raz za dva mesiace na oficiálne stretnutia. Ich hlavnou úlohou je 

plánovanie rozpočtu a rokovanie o návrhoch nórskej vlády. 
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6. 4 Rodina a príbuzenstvo 

V sociálnom živote Sámov predstavuje dóležitú úlohu príbuzenstvo. V tradičných 

sámskych oblastiach sa sámske rodiny navzájom poznajú. Pri predstavovaní sa teda 

nepoužívajú len svoje meno, ale na spresnenie aj meno otca, matky alebo názov konkrétneho 

miesta, odkial' pochádzajú. Informátorka z Kautokeina mi uviedla nasledujúce príklady, ktoré 

ona sama používa pri predstavovaní sa v sámskom prostredí65
: 

1. Matti Oskár Maijjá 

2. Mieron Oskár Maijjá 

3. Johán Máret Maijjá 

Matti - meno starého otca z otcovej strany 

Oskár - meno otca informátorky 

Maijjá - meno informátorky 

Mieron - miesto blízko Kautokeina odkial' informátorka konkrétne pochádza 

Johán - meno starého otca z matkinej strany 

Máret - meno matky informátorky 

Tretí typ predstavovania používa v prípade, že je v spoločnosti, z ktorej pochádza jej 

matka. Ide o odlišnú časť Sápmi, preto sa identifikuje s predkami svojej matky. 

S menami súvisí aj akt krstu, ktorý pre Sámov zohrával dóležitú úlohu tak ako aj 

v minulosti, tak aj v modernej dobe. S príchodom misionárov do sámskych oblastí sa začali 

praktikovať kresťanské krsty. Je však známe, že Sámovia síce prijali kresťanské náboženstvo, 

ale dlho si popri ňom uchovávali aj prvky svojho póvodného náboženstva. Jednou z činností, 

ktorá prežívala ešte dlhú dobu po christianizácii, bol práve sámsky krst.66 Ten v skratke 

spočíval v tom, že dieťa sa po návrate z kostola z kresťanského krstu umylo, čím sa z neho 

nórske meno zmylo a bolo mu pridelené iné, sámske meno. To sa používalo iba v uzavretej 

sámskej komunite. Sámske mená existujú dodnes a nie sú ničím zvláštnym. Často nejde ale 

o odlišné meno, len o spósob, akým sa vysloví. Ako príklad móžem uviesť meno Karen, ktoré 

ale v sámskej podobe znie Garen. Dvaja z informátorov mi potvrdili, že aj oni dostali sámske 

65 Reálne mená boli zmenené a nahradené inými sámskymi menami, názov oblasti Mieron ostal nezmenený. 
66 Viac o sámskych krstoch napr. Rydving 1993. 
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mená. Jeden z nich považuje práve sámsky krst za znak svojej príslušnosti k sámskemu 

etniku. Tieto mená používajú ich v sámskom prostredí, hlavne doma. 

Na důležitosť príbuzenských zvazkov poukazuje aj fakt, že siedmi z mojich 

informátorov zohl'adňovali dostupnosť svojho bydliska práve pri výbere vysokej školy. 

Univerzita v TromS0 má výhodu, že je v oblasti severného Nórska (kraje Nordland, Troms 

a Finmark) jediná. Pre informátorov bolo často toto kritérium rozhodujúce pri vol'be miesta 

štúdia. Nórsko je rozl'ahlá krajina a cesta z juhu do severných oblastí trvá leteckou dopravou 

dve hodiny. Je teda logické, že dochádzať z Osla alebo Bergenu by určite nebolo jednoduché 

a náročné aj z finančnej stránky. Viacerí mladí sa po skončení štúdií plánujú vrátiť do svojho 

rodného bydliska a žit' tam. Popri štúdiu v Troms0 naďalej udržiavajú kontakty s domácim 

prostredím, vracajú sa tam tak často, ako im to povinnosti umožňujú. To, že sa viacerí chcú 

vrátiť domova neusadiť sa v meste podporuje aj fakt, že len jeden z mojich informátorov 

popri škole pracuje. Je to študent medicíny a privyrába si ošetrovaním starých l'udí. Vačšina 

študentov bola pritom zapísaná v magisterskom štúdiu v záverečných ročníkoch. Len tri 

informátorky mali medzi devatnásť a dvadsaťjeden rokov, teda čerstvo nastúpené alebo 

v bakalárskom štúdiu. Vzdelanie považujú za důležité, důležitejšie sú ale ich sámske korene. 
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7. Vnímanie identity u sámskych študentov v Tromse 

Problematike identity som sa z teoretického hl'adiska venovala v tretej kapitole. V tej 

nasledujúcej sa už nebudem zaoberať teóriou, ale reálnym pohl'adom na tento zložitý 

fenomén. Podl'a názoru študentov ho oni až tak zložito nevnímajú. 

Sámsky parlament ponúka oficiálnu definíciu, koho je možné považovať za Sáma: 

Sámom je človek, ktorý sa sám považuje a označuje za Sáma a ktorý: 

1. móže dokázať skutočnosť, že sámčina je jeho materský jazyk 

2. móže dokázať skutočnosť, že jeho rodičia alebo prarodičia používali sámčinu ako 

sv oj materský jazyk 

3. má rodiča, ktorý bol na zázname volebného registra do sámskeho parlamentu67 

Aj na základe tejto oficiálnej definície je vidieť, že kritéria príslušnosti k sámskemu 

etniku sú pomerne široké. Sámski študenti v Troms0 sa tejto definície, aj ked' možno nie 

úmyselne, pridržiavajú. 

Považujem za dóležité uviesť, že všetci informátori sa priklonili ku koncepci i u Šatavu68 

definovanej ako "nie len - ale aj". V ich prípade to znamená, že je možné byť tak Sámom, 

ako aj Nórom súčasne. Z analýzy odpovedí, ktoré som dostala, to vyplýva z faktu, že žijú na 

území nórskeho štátu ale sú príslušníkmi odlišného etnika. To, že všetci uviedli, že možnosť 

byť Sámom aj Nórom existuje, ale nepotvrdzuje, že sa sami cítia byť aj jedným, aj druhým. 

Viičšina sa síce k tomuto názoru prikláňa, ale traja informátori sa považujú len za Sámovo 

Kritériá, na základe ktorých sa študenti za Sámov považujú, sa od seba výrazne nelíšia. 

To najpodstatnejšie, ktoré spomínajú všetci, je pocit, že sa človek Sámom cíti a má to vo 

svojom vnútri. Je to vlastne vyjadrenie z definície, ale povedané vlastnými slovami. Ako 

druhý najčastejšie sa opakujúci faktor, bol uvedený príbuzenský vzťah so sámskymi 

predkami. To zodpovedá druhému a tretiemu bodu oficiálnej definície parlamentu. Ako tretie 

kritérium rozhodujúce o sámskej príslušnosti študenti uvádzajú, že človek má sámčinu ako 

svoj materský jazyk. Na základe malej vzorky opýtaných som si teda v praxi overila, že 

sámsky parlament naozaj definoval príslušnosť k tomuto etniku realisticky a aspoň v prípade 

študentov v Troms0 sa odpovede s definíciou zhodovali. 

Dvaja študenti okrem už spomínaných kritérií považujú za dóležité vyrastať v sámskom 

prostredí a poznať sámsku kultúru. 

67 V origináli dostupné na http://www.cng.samer.se/GetDoc?meta id=1147. [09.02.2010] 
68 Šatava 2009: 18. 
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Prípad "dvojitej identity", sámskej aj nórskej, neznamená pre sámsku mládež v Troms0 

nič zvláštne ani nereálne. Viac ako polovica z nich sa cíti byť Sámom aj Nórom zároveň. 

Dvaja informátori uvádzajú, že pocit príslušnosti k danej skupine záleží v ich prípade na tom, 

v akej spoločnosti sa vyskytujú. Informátorka to výstižne znázornila na príklade: Ak sa jej 

niekto v Amerike opýta kto je, odpovie, že je Nórka. Ak sa jej tú istú otázku položia 

v Nórsku, jej odpoved' bude znieť: Sámka. Podotkla však aj to, že je síce možné byt' Sámom 

aj Nórom, ale človek sám musí cítiť, ktorý status mu je bližšÍ a čím sa cíti byt' viac. 

Ďalšia informátorka bola dokonca otázkou o sámskej identite zaskočená. Znamená to 

pre ňu niečo samozrejmé, nad čím nikdy nepotrebovala premýšl'ať. Narodila sa v sámskej 

rodine, severná sámčina je jej rodným jazykom, navštevovala sámsku školku, základnú aj 

strednú školu a až do svojich osemnástich rokov sa pohybovala v prevažne sámskej 

spoločnosti. Aj napriek tomu, že žije v Nórsku, sama sa považuje len za Sámku. 

7. 1 Etnické stereotypy 

V nasledujúcich riadkoch sa chcem venovať etnickým stereotypom, inak povedané 

tomu, čo sa vo všeobecnosti považuje za "typicky sámske". Zaujímalo ma hlavne, ako sa 

k týmto charakteristikám stavajú ich samotní nositelia, tak ako aj ktoré stereotypy o Sámoch 

považujú za pravdivé, ak vobec nejaké sú. 

Na otázku o symboloch sámskej identity som očakávala rozličné reakcie. V troch 

prípadoch som sa stretla s kritikou spojenia "typicky sámske". Informátorky namietali, že táto 

formulácia vedie k vytvoreniu falošných stereotypov, kvoli ktorým Sámovia trpeli takmer 

stopaťdesiat rokov útlaku. Uznali, že ide o symboly Sámov, ale oprávnene namietali voči 

generalizujúcemu spojeniu. 

Ako konkrétne príklady symbolov sámskej identity mi informátori uviedli dva druhy 

znakov. Jedna skupina bola materiálneho charakteru, tá druhá nehmotného. Medzi nehmotné 

symboly sámskej identity patrí podl'a nich jazyk,joik69 a ku1túra. Tých materiálnych 

symbolov existuje podl'a študentov viac. Tie najčastejšie sú sámsky kroj kofte, sámska vlajka 

a hymna, soby, drevená šálka na pitie kávy guksi a sámske remeslá duodji. Tieto materiálne 

veci pomáhajú predovšetkým zviditel'niť sámsku identitu, nie je možné ju na nich založiť. 

69 Joik je sámska hudobná tradícia, určitý druh spevu. V minulosti bol používaný sámskymi šamanmi spolu 
s bubienkom na dosiahnutie tranzu. Táto tradícia sa zachovala do dnešných časov, existujújoiky jednotlivých 
osob, zvierat i živých súčastí prírody. Sámoviajoiku pripisujú stále do\ežitý význam, človek sa napríklad 
nepovažuje za mftveho, keď zomrie, ale až keď sajehojoik prestane spievať. 
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8. Sámovia v Kautokeine 

V nasledujúcich kapitolách sa budem venovať naďalej mladým Sámom, ale v inej 

oblastio Zameriam sa na podobné aspekty života ako som popisovala u Sámov v Troms0o 

Mojím ciel'om nie je zrovnávať tieto dve destinácie z pohl'adu podmienok pre život Sámovo 

Obe miesta sú odlišné svojou vel'kosťou, skladbou obyvatel'stva a život Sámov v nich vyzerá 

inako Považujem však za potrebné a užitočné popísať aj súčasnú situáciu v Kautokeine 

a načrtnúť tak iný typ sámskej kultúry u mladých l'udí. 

8. 1 Charakteristika oblasti 

Mesto Kautokeino, sámsky Guovdageaidnu, leží v južnej oblasti severonórskeho kraja 

Finmark. Samotné mesto má dve tisíc obyvatel'ov, spolu s roztrúsenými obývanými 

oblasťami je počet obyvatel'ov ešte o tisíc vačší. Kautokeino, spolu s mestom Karasjok, je 

považované za centrum sámskej kultúry v Nórskuo 

Kautokeino er den eneste kommunen som har definert seg som 

samisko 85% av befolkningen er samisktalendeo Kommunen bygger 

pa samisk kultur og samfunnslivo (00') Kautokeino er senteret 

i Sápmi. 70 

Vačšine l'udí sa pri názve Kautokeino vybaVÍ bezproblémový obraz Sámov, ktorí 

hovoria sámsky a venujú sa chovu sobovo Toto je akýsi mýticky obraz Kautokeina 

v povedomí tých, ktorí do tejto problematiky nevidia hlbšieo Svet sa aj tu mení a aj Sámovia 

sú nútení prisposobovať sa a využívať výdobytky dnešnej spoločnostio Pohl'ad na šesťdesiat

ročnú sámsku babičku na snežnom skútri s mobilným telefónom v ruke nie je v Kautokeine 

nič nezvyčajnéo 

Po príchode do Kautokeina vám nič nenapovie, že ide o sámsku obeco Sámovia tam 

považujú svoju etnickú príslušnosť za niečo automatické a bežné, takže nemajú potrebu 

navonokju zverejňovaťo Pri podrobnejšej prechádzke mestom je však jasné, prečo je práve tu 

centrum Sápmio Nikde inde nie je tak vysoká koncentrácia sámskych inštitúcií ako práve 

v Kautokeineo Sámska školka, základná a stredná škola sú samozrejmosťouo Deti tak majú 

70 V preklode: "Koutokeino je jediná obec, ktorá so definuje oko sámsko. 85 % 
obyvotel'stvo je sámsky hovorioco. Obec je založená na sámkej kultúre a sposobe života. ( ... ) 
Koutokeino je centrom Sápmi." (Preklod K. K). In: Hovlond 1999: 138. 
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zabezpečenú výučbu v materskom jazyku od najútlejšieho veku. Od mojich informátoriek 

som sa dozvedela, že pre mladých je bežné po skončení základnej školy navštevovať tú 

strednú v meste Alta, ktoré je vzdialené stotridsať kilometrov. 

V Kautokeine sídli Samisk h(}gskole, anglicky Sámi University College. Je to druh 

vyššej odbornej školy, ktorú majú mladí možnosť navštevovať po ukončení stredného 

vzdelania s maturitou. Predmety vyučovania sú rozne, predovšetkým zamerané na sámsku 

problematiku. Je možné študovať sámsky jazyk, litaratúru, ale ponúkajú aj kurz sámskeho 

remesla duodji, či prípravy jedál. Prvoradým jazykom je samozrejme sámčina, škola však 

prijíma aj medzinárodných študentov, pre ktorých je pripravený študijný program v 

anglickom jazyku. 

Z d'alšíci oficiálnych sámskych inštitúcií tu sídli ÁIgoálbmotguovddáš, nórsky 

Urfolksenteret, Centrum zaoberajúce s problematikou povodných obyvatel'ov a Sámi 

lnstituhtta, nórsky Nordisk samisk institutt, teda Nórsky sámsky inštitút. Kautokeino je aj 

centrom kultúrneho života Sámovo Je sídlom sámskeho divadla Beaivváš Sámi Te áhter. 

8. 2 Lokálna diferenciácia 

Zatial' čo v jazykovej oblasti dochádza k procesu homogenizácie71
, v skladbe 

obyvatel'stva mesta je možné sledovať proces opačný, teda diferenciáciu. V súčasnosti 

nepočetné obyvatel'stvo Kautokeina pozostáva z viacerých skupín a kategórií l'udí ako 

kedykol'vek v minulosti. Existuje vel'a skupín Sámovo Tradičné kritériá, podl'a ktorých sa 

hodnotí príslušnosť k danej skupine, sú príbuzenstvo, jazyk a sposob využívania lokálnych 

prírodných zdroj ov. Rebríček lokálnej diferenciácie obyvatel'ov Kautokeina vyzerá 

nasledovne: Najprestížnejší status majú potomkovia majitel'ov vel'kých sobích stád. Za nimi 

na druhom mieste sú akceptovaní potomkovia obyvatel'ov, ktorí obývali túto oblast' 

v minulosti a sú teda povodnými obyvatel'mi Kautokeina. Tretiu, prostrednú priečku zastávajú 

tzv. sámski prist'ahovalci, ktorí sa do Kautokeina presťahovali z inej sámskej oblasti. Majú 

síce sámsky povod, ale nežili celý život v Kautokeine. Na predposlednom mieste sa 

nachádzajú potomkovia z miešaných nórsko-sámskych manželstiev. Mládež pre túto 

kategóriu používa ironicky mienený pojem "bastard". Najnižší status medzi Sámami 

71 O tejto problematike konkrétnejšie pojednáva kapitola 9. 
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v Kautokeine majú "ponórčení pobrežní Sámovia z pobrežných oblastí, ktorí sa snažia stať 

Sámami, aj ked' v skutočnosti sú Nórmi".72 

Miera dominancie sa odvíja práve od tohto rebríčka. Ponórčení pobrežní Sámovia majú 

sťaženú svoju situáciu preniknúť medzi ostatných v Kautokeine. Keďže v minulosti už raz 

odmietli a zapreli svoje sámske korene, často neovládajú sámsky jazyk. 

Spomínané rozdelenie je však iba jednou verziou možných lokálnych hierarchií 

v Kautokeine. Je založená na tradičných sámskych hodnotách. S pomocou ostatných kritérií 

kategorizácie ako sú vzdelanie, výška príjmu, politické postavenie alebo miesto bydliska je 

možné zostavit' ďalšie lokálne hierarchické rebríčky. Postavenia osob v nich možu byť 

navzájom úplne odlišné. To, ktorý status jednotlivca sa v spoločnosti uplatní, závisí vo vel'kej 

miere od aktuálnej situácie. Niektoré z kritérií majú morálnu prevahu. Zhodné postavenie 

jednotlivca v hierarchiách podl'a rozličných kritérií znamená stabilné postavenie v rámci 

sámskej spoločnosti v Kautokeine. 

72 Hovlond 1999: 152 - 153. 
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9. Jazyková situácia v Kautokeine 

Kľúčovým nástrojom v Kautokeine je jazyk a reč . Jeto jedna z oblastí, v ktorých je 

status sámčiny zrovnoprávnený s nórčinou. Ako však už napovedá etnická skladba 

obyvatel'stva, nie je to štátny jazyk, ktorý tu prevláda. Táto situácia je ale pomerne novodobá. 

Rozdiel medzi Kautokeinom v minulosti a v dnešnej dobe spočíva hlavne v jazykovej otázke. 

Hovland vo svojej publikácii uvádza príklad bežnej situácie z Kautokeina v minulosti. Ak sa 

rozprávali štyri mladé sámske dievčatá v sámčine a prišla medzi nich jedna nórsky hovoriaca 

dievčina, rozhovor sa okamžite preniesol do nórskeho jazyka. Ak bol v akejkol'vek skupine 

prítomný Nór, ktorý nerozumel a nerozprával sámsky, konverzácia prebiehala v nórčine, aj 

v prípade, že sámsky hovoriaci boli vo vačšine. V tej dobe (norvegizácie, pozn. autorky) 

mladí, aj keď pochádzali z Kautokeina, tradičnej sámskej oblasti, mali často nórske mená 

a neovládali sámsky jazyk. Počas navštevovania strednej školy v Alte, ČO už tradičná sámske 

obec nie je, boli hrdí na to, že majú nórske mená a nemuseli sa hanbiť ako niektorí ich 

spoluobyvatelia, ktorých mená naznačovali sámsky povod . 

. Od devaťdesiatych rokov dvadsiateho storočia možeme v Kautokeine pozorovať 

výskyt významného, a to nie len jazykového fenoménu, ktorý sa nazýva reverse ring. 

Dochádza tu k istému obratu v ponímaní sámskeho jazyka a kultúry. Bežnú konverzáciu 

medzi Sámami v sámčine nenaruší žiadny Nór, ktorý tejto reči nerozumie. V dnešnej dobe je 

to on, kto sa musí prisposobiť, naučiť sa sámsky, inak bude mať v Kautokeine vel'mi zložité 

podmienky pre život. 

Hovland demonštruje ďalší príklad spoločenskej zmeny v Kautokeine na ukážke 

školského systému. Žiaci sa v súčasnej dobe sťažujú, ak nedostanú učebné materiály 

v sámčine. Knihy v sámčine sa pre nich stali očakávanou samozrejmosťou. Dokonca sa 

čudujú, prečo ich rodičia v škole sámčinu nepoužívali a neučili sa ju. "Ak by sme my nemali 

sámčinu, ja by som štrajkoval!" cituje Hovland jedného informátora. 

V posledných dvadsiatich rokoch dvadsiateho storočia začal počet nórsky hovoriacich 

detí v školách ubúdať. Detí, ktoré neovládali sámčinu, bolo stále menej a menej. 

V Kautokeine mala vačší ohlas ako kdekol'vek inde protestná akcia proti výstavbe čističky na 

rieke Máze, známa Alta - saken v roku 1979 práve preto, že sa jednalo o ich domáce územie. 

To bol jeden z dovodov, prečo sa po ukončení kauzy tak rýchlo obrátilo vnímanie všetkého 
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sámskeho. Sámovia si vymohli svoje práva na svojom území a už sa za svoju sámsku 

príslušnost' nemuseli hanbit'. 

Iný príklad, ktorý poukazuje na doležitost' sámskeho jazyka, nájdeme v pracovnej 

oblasti. Pri žiadosti o prácu je stále zvýhodnený ten, kto ovláda sámčinu, má v tomto odbore 

vysokoškolské vzdelanie a pochádza priamo z Kautokeina. Na odborné znalosti sa nekladie až 

taký doraz, ako na znalost' jazyka. 

Hovland nazýva tento proces, ktorý v posledných desat'ročiach v Kautokeine prebieha, 

homogenizáciou obyvatel'stva z jazykového hl'adiska. Zatial' čo v minulosti aj v Kautokeine 

prevládal nórsky jazyk, obyvatel'stvo v súčasnej dobe sa vracia v svojim sámskym koreňom 

a mestečko je takrner čisto sámsky hovoriace. 

Jazyk je jedným z najmarkantnejších poznávacích znakov sámskej príslušnosti aj 

v Kautokeine. Napriek tomu, že vačšina obyvatel'ov tu používa sámčinu ako primárny 

komunikačný prostriedok a dá sa predpokladat', že tvorí samozrejmú súčast' každodenného 

života, vyvinula si táto reč aj iný význam, ktorý presahuje funkciu komunikačného nástroja. 

Pojmy "sámsky hovoriaci" a "nórsky hovoriaci" sa v Kautokeine používajú 

v rozličných súvislostiach. V debatách o etnickej identite sa tieto pojmy vyskytujú ovel'a 

častejšie ako charakteristika "Nór" a "Sám". Pojmy spojené s jazykovou kompetenciou 

predstavujú centrálny rys organizácie Kautokeina ako znalosti spoločnosti. V tomto meste je 

spojenie "nórsky hovoriaci" synonymom pre niekoho, kto nie je Sámom. Znalost' jazyka je 

rozhodujúca, je to základný symbolický zdroj, podl'a ktorého je možné obyvatel'ov 

diferencovat' . 

Deti sa už v mladom veku naučia chápat' tento doležitý rozhodujúci faktor. Školy so 

svojím rozdelením na sámske a nórske triedy toto povedomie podporujú. Triedne rozdiely 

nereprezentujú len jazykové odlišnosti, často sa na ich základe formujú aj sociálne rozdiely 

žiakov. Nórsky aj sámsky hovoriaci žiaci majú priatel'ov hlavne z rovnakej triedy. V nórsky 

hovoriacich triedach sa učí sámčina ako predmet, v sámsky hovoriacich zase nórčina. Nórčina 

ale okrem toho funguje aj ako dorozumievací jazyk. Nórsky hovoriaca mládež ovláda svoj 

rodný jazyk, sámsky hovoriaci žiaci ovládajú svoju rodnú sámčinu a od určitého veku aj 

nórčinu a sú bilingválni. 

Jazyk sa napriek zmieneným faktom nedá chápat' ako vyjadrenie kultúrnej identity, aj 

kecl' to tak v mnohých prípadoch vyzerá. Je to komunikačný prostriedok, ktorý zároveň 

funguje ako ohraničujúci element v styku roznojazyčných l'udí. 

65 



Používanie sámskeho jazyka je doplňované inými činnost'ami, ktoré sú sami o sebe 

považované za neutrálne. Sposob pozdravu, aktivity vo vol'nom čase, príbuzenské meno či 

druh jedla, aké jednotlivec konzumuje sa spolu s užívaním sámskeho jazyka aktivujú a sú 

brané ako kritériá sámskej príslušnosti. 

Jazyková situácia sa často rozlišuje aj v rámci jednej rodiny. Zmiešané manželstvá nie 

sú ani v Kautokeine ojedinelým javom. Tým, že jeden z rodičov je sámsky a druhý nórsky 

hovoriaci, nastáva v prípade potom kov zložitá situácia. V období norvegizácie samozrejme 

nik neuvažovalo výchove detí v sámskom jazyku. Ďalšia generácia mladých, narodená na 

prelome sedemdesiatych a osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia, používa ešte stále ako 

sv oj materský jazyk nórčinu. Aj keď má jeden z rodičov sámske korene, bol silno ovplyvnený 

asimilačnou politikou a naďalej svoje deti vychováva v nórčine. Tu ale prichádza rozdiel, 

pretože nórska vláda už upustila od svojej politiky a nastali zmeny. Mladí sa tak mali 

možnost' naučit' sámsky jazyk v školách. lch prvým jazykom napriek tomu ostala nórčina. 

Sámčinu ovládajú vačšinou na pasívnej úrovni a v bežnom živote ju nepoužívajú. Je to niečo 

ako ich "povinnost''' ovládat' aspoň základy, keďže pochádzajú z Kautokeina. 

Situácia u najmladších potom kov je odlišná. Prišli na svet v dobe, kedy sa sámska 

revitalizácia začala rozvíjat'. V prípade, že majú rozdielnych rodičov, čo sa týkajazykovej 

kompetencie, každý z nich na diet'a od narodenia rozpráva svojím rodným jazykom. Diet'a je 

teda vychovávané v bilingválnej spoločnosti od raného detstva. Keďže ale vyrastá 

v Kautokeine, vo svojom okolí počuje takmer výlučne sámčinu, logicky ju teda začne aj ono 

používat' v kontakte s ostatnými. Moji informátori patrili všetci do tejto poslednej kategórie 

sámskej mládeže. 

Z predchádzajúceho opisu je zrejmé, že súčasná mládež v Kautokeine je vo vačšine 

prípadov bilingválna. Vačšina z nich má za svoj rodný jazyk sámčinu, nájdu sa však aj takí, 

ktorí sú stále vychovávaní v nórskom jazyku. Pri vzájomných stretnutiach alebo spoločných 

aktivitách to pre nich nepredstavuje žiadny problém. Ak sa stretne skupina priatel'ov zložená 

zo sámsky aj nórsky hovoriacich jedincov, každý rozpráva svojím rodným jazykom. Sámsky 

hovoriaci sa obracajú na Sámov i Nórov v sámčine, nórsky hovoriaci zase v nórčine. Všetci 

majú dostačujúce znalosti opačného jazyka na to, aby konverzácia prebiehala bez potreby 

prekladu. Situácie podobného typu sú v Kautokeine celkom bežné v mládežníckych kluboch. 

Napriek vzájomnej zrozumitel'nosti oboch jazykov je aj v Kautokeine možné stretnút' 

sa s negatívnymi postojmi či už voči sámčine alebo nórčine. Nórski hovoriaci mladí l'udia sa 
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v niektorých prípadoch st'ažujú, že sa na nich rozpráva sámsky, pričom oni sámčinu 

neovládajú. Často však nejde o neznalost' jazyka, ale o neschopnost' ho používat'. Učia sa 

sámčinu v škole, základné znalosti teda majú. V praktickom živote ich ale nepoužívajú, 

pretože sa obávajú výsmechu Sámov, ktorý rozprávajú sámsky perfektne. 

Jazyková situácia v Kautokeine sa na prvý pohl'ad maže zdat' jednoduchá 

a jednoznačná. Človek znalý len základných pomerov si k tomuto mestečku automaticky 

priradí sámske obyvatel'stvo a sámsky jazyk. Na predchádzajúcich stranách som uviedla 

argumenty od autorky Hovland, na základe ktorýchje evidentné, že situácia u mladých 

Sámov v Kautokeine nie je až taká jednoznačná. Z historického pohl'adu sa sámčina dostáva 

do výhodnejšej pozície voči nórčine. Avšak pri jednotlivých sámsky a nórsky hovoriacich 

mladých býva niekedy zložité rozhodnút', ktorý jazyk je v konkrétnej situácii vhodnejší. 
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10. Spoločenská situácia v Kautokeine 

10. 1 Príbuzenstvo 

V krátkosti som tému príbuzenstva spomenula v podkapitole 6. 4. Zámerne som sa jej 

ale nevenovala vel'mi podrobne, pretože v Troms0 medzi Sámami táto kategória až také 

doležité miesto nezaujíma. V Kautokeine je tomu inak. Príbuzenstvo je tu základným 

princípom sociálnej organizácie. Uvádzala som príklad svojej informátorky povodom 

z Kautokeina, ktorá mi popísala sposob predstavovania sa novým l'uďom, ktorý však 

v Troms0 nie je vel'mi využívaný. V Kautokeine je to naopak. Pri každom človeku, ktorý je 

pre domácich nový alebo neznámy, sa zaujímajú ku komu patrí, od koho prišiel. Príbuzenstvo 

tvorí základňu pre pripísanie statusu danému človeku. Ako už bolo spomenuté v kapitole 8. 2 

o lokálnej diferenciácii v Kautokeine, sú to práve príbuzní chovatel'ov sobov, ktorí majú v 

spoločnosti najvyšší status. 

Na doležitost' tejto kategórie upozorňuje kniha Kautokeinoslekter, v preklade "Rody 

v Kautokeine". V nej je možné nájst' každú rodinu, ktorá má svoje korene v tomto mestečku 

a to takmer dvesto rokov dozadu. Tieto informácie sú navyše aktuálne využívané aj mladými 

l'uďmi. Rodová príslušnost' je pre niektorých z nich stále doležitá pri výbere partnera. 

Hovland uvádza, že nejeden mladý muž použil túto knihu k zisteniu rodu svojho vyvoleného 

dievčat'a. 

V prípade starších obyvatel'ov nie je nič výnimočné pamatat' si svoje korene štyri 

generácií dozadu, tak ako príbuzných svojich prarodičov.73 Mladí l'udia už často nepoznajú 

ani dané pojmy, ktoré by jednotlivých vzdialených príbuzných označovali. Aj napriek tomu, 

že používanie niektorých príbuzenských termínov je na ústupe, neznamená to, že význam 

rodiny stráca doležitost'. Znalost' či neznalost' príbuzenstva sa v tomto prípade obrátilo na 

kritérium pre začlenenie alebo vylúčenie v rámci spoločnosti. Ako symbolický faktor posobí 

príbuzenský zvazok podobne ako jazyk a reč. V predchádzajúcej kapitole bolo spomenuté, že 

pri výbere správneho kandidáta na pracovnú pozíciu sa ovel'a viac ako na odborné znalosti 

kladie doraz práve na príbuzenské zvazky v Kautokeine a ovládanie písomnej i hovorenej 

podoby sámčiny. 

Príbuzenstvo je základom ďalšieho centrálneho princípu v Kautokeine, ktorým je 

socializácia s ostatnými l'uďmi. Je možné kedykol'vek sa u príbuzných zastavit', správat' sa 

73 Vid'. Hingarová in Hingarová, Hubáčková, Kovář 2009: 50 - 53. 
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tam ako doma, nie ako u cudzích na návšteve. Vzájomne si vypomáhajú a držia spolu. Tieto 

formulácie sa často používajú na vykreslenie a charakterizovanie sámskej spoločnosti, hlavne 

v prípade, že je potrebné ju vykreslit' kontrastne k spoločnosti nórskej. Je to príklad 

dichotomického usporiadania. O Sámoch sa hovorí ako o tých pohostinných a priatel'ských, 

zatial' čo Nóri sú na druhej strane často "chladní a seversky odmeraní". Samozrejme aj 

v tomto prípade ide o jeden z rozšírených stereotypov. Tá sámska čast' je, aspoň medzi 

príbuznými v Kautokeine, pravdivá. 

Ako už bolo niekol'kokrát povedané, príbuzenstvo plní v lokálnej kautokeinskej 

spoločnosti viaceré funkcie. Tá prvoradá je, že pridel'uje obyvatel'om nielen status, ale aj 

práva a povinnosti. Ako druhá v poradí je určitá nevýhoda pre tých, ktorí sa narodili do 

rodiny s obmedzenými zdrojmi, či už finančnými alebo hospodárskymi. Tí musia význam ne 

investovat' pre to, aby sa ich pripísaný status zmenil. Tretia základná funkcia príbuzenstva je, 

že rozdel'uje spoločnost' medzi "nás" a "tých ostaných". 

Bez príbuzenských zvazkov má život pre obyvatel'ov vel'mi obmedzenú podobu. Po 

predchádzajúcom objasnení d6ležitosti príbuzenských zvazkov v Kautokeine je už viac 

pochopitel'ná úvodná otázka, ktorú si pri stretnutí Sámovia kladú: "Čí si ty syn? Kto je tvoj 

otec?" Odpoveď, ktorú dostanú je rozhodujúca pre ďalší priebeh rozhovoru ale aj pre 

pomyslenú priehradku, do ktorej si človeka zaradia. 

10. 2 Sámsky vel'konočný festival 

Sámovia v Kautokeine nemajú potrebu prezentovat' sa ako Sámovia v bežnom živote. 

Aj oni ale majú svoje rituály a sviatky, ktoré s nadšením oslavujú. V týchto prípadoch 

Kautokeino ožije pestrými sámskymi farbami. Jednou z najd6ležitejších spoločenských akcií 

v rokuje ich vel'konočný festiva1. 74 Keďže mám z účasti na tomto festivale osobné 

skúsenosti, rozhodla som sa venovat' túto podkapitolu práve tejto spoločenskej akcii. Zážitky 

získané počas tohto týždňa mi pomohli dokreslit' si obraz situácie sámskej mládeže 

v Kautokeine. 

Obdobie Vel'kej noci nebolo pre konanie festivalu vybrané náhodne. Oslavy sú spojené 

s vítaním jari a tepla, ktoré nastupujú po dlhej temnej zime. Vel'konočné obdobie mal o už 

v minulosti v živote Sámov d6ležité postavenie. V dobe, kedy sa ešte vačšina Sámov živila 

tradičným chovom sobov, celé rodiny na leto kočovali k úrodnými pobrežným oblastiam 

74 Reportáž z festivalu: Hingarová 2009. 
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a pred príchodom zimy sa zase vracali spat' do vnútrozemia. Pred odchodom, počas Vel'kej 

noci, ich osady navštevovali kňazi, vykonávali svadby a krsty, a preto bolo toto obdobie 

výnimočne dóležité. 

Organizácia festivalu a návštevnost' spočíva samozrejme v prvom rade na mladých 

aktívnych Sámoch. Zabezpečujú priestory, oslovujú účinkujúcich, zariaďujú časový plán 

a priebeh celého sámskeho týždňa. Festival je v prvom rade pripravovaný pre miestnych 

občanovo Návštevníci však prichádzajú aj z ostatných miest, dokonca z iných krajín. Prvoradú 

úlohu v kultúrnych akciách zohráva sámske umenie, nie je to vždy ale stopercentne pravda. 

Mala som možnost' zhliadnut' vystúpenie talentovanej speváčky z Indonézie a dozvedela som 

sa, že každý rok sa Sámovia snažia získat' minimálne jedného medzinárodného účinkujúceho. 

Festival trvá celý týždeň od pondelka do Vel'konočnej nedele. Hlavný program tvoria 

vystúpenia od štvrtka. Náplňou sú síce tradičné festivalové aktivity, teda koncerty vo vel'kej 

športovej hale, premietanie filmov, ponuka občerstveni a v stánkoch, ale všetko prebieha 

v sámskom štýle. Čo sa tým sámskym štýlom myslí? Koncerty ponúkajú sámski speváci 

v sámskom jazyku, filmy sa premietajú v l'adovom kine a občerstvenie netvorí hamburger 

a klobásy, ale sobia polievka a vafle. Na každom kroku máte možnost' sa presvedčit', že ste 

naozaj v sámskom prostredí. 

Od viacerých informátorov v Troms0 som sa dozvedela, že kojte nosia len pri 

slávnostných príležitostiach. Festival v Kautokeine medzi ne určite patrí. Ak v túto dobu 

stretnete niekoho, kto nemá oblečený tradičný kroj, je takmer isté, že ide o cudzinca alebo ne

sámskeho obyvatel'a mestečka. Nenájdete tu ani zmienku o tom, že by niekto považoval za 

trápne obliect' si kroj na takúto príležitost'. Naopak, je to príležitost' pochválit' sa tým, že ste 

príslušníkom sámskeho národa a zahanbene sa cítia viac tí, ktorí ho oblečený nemajú. To, 

v akých farbách a s akými ozdobami kroj daný jedinec nosí, závisí od miesta jeho póvodu. 

V Kautokeine bola pestrost' naozaj početná, kroje mali za základ zelenú, červenú, bielu 

i modrú farbu. To poukazuje na fakt, že festival je akýmsi spojivom Sámov z róznych miest, 

nie len z Kautokeina. 

Kroj je v tomto prípade jeden z poznávacích znakov, symbolov príslušnosti k sámskemu 

etniku. V bežnom živote existujú dva druhy l'udí. Jedna skupina, vačšinou starší obyvatelia, 

nosia kroj každodenne. Ovel'a viac je ale prívržencov druhej skupiny, ktorí síce kroj vlastnia, 

ale nemajú potrebu nosit' ho každý deň. V tomto spočívajeden z rozdielov, ktoré nájdeme pri 
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porovnávaní Kautokeina, aké si l'udia predstavujú - teda plné sámskych farieb -

a Kautokeina, aké naozaj je. 

Oficiálnym jazykom festivalu je samozrejme sámčina. Znie z úst návštevníkov, 

účinkujúcich, i vo filmových a divadelných predstaveniach. Ako druhý dorozumievací jazyk 

je zvolená angličtina. Aj pri mojej snahe komunikovat' v nórčine som o mladých dostávala 

jedine anglické odpovede. Výnimku tvorila sámska pani vo veku okolo paťdesiat rokov, 

s ktorou som sa spoločne starala o občerstvenie. Tá anglický jazyk neovládala, takže sme sa 

dorozumievali nórski. Podobne na tom boli miestni Sámovia, ktorí využili cestovný ruch, 

ktorý festival priniesol a snažili sa na sámskom trhovisku, duodji market, predávat' sámske 

tradičné predmety. Všetci mali okolo pat'desiat rokov a medzi sebou komunikovali sámsky. 

V rozhovore so zákazníkmi používali iba nórsky jazyk. Na niektorých bolo na prvý pohl'ad 

vidiet' neochotu, s ktorou vnímali pozornost' turistova ich záujem o fotografie. 

Okrem premietania filmov v l'adovom kine bolo v tomto ročníku festivalu pripravené aj 

divadelné predstavenie, taktiež pod holým nebom. Sámske divadlo Beaivváš Sámi Teáhter 

predstavilo svoju hru naštudovanú podl'a rovnomenného filmu Nilsa Gaupa, Kautokeino 

opproret. Hra využíva námet z reálnej historickej udalo sti z roku 1852, ktorá mala pre sámske 

etnikum fatálne dasledky. Celému predstaveniu pridal na autenticite fakt, že sa odohrávalo 

v prírode. Kulisy boli postavené špeciálne pre túto príležitost' v odl'ahlejšej časti mesta. Dej 

celej hry prebiehal v sámskom jazyku s výnimkou nórskych postáv obchodníka a kňaza, ktorý 

svoje repliky hovorili v nórčine. Všetci prítomní pred začiatkom predstavenia dostali papier s 

náčrtom deja v nórčine. Bol popísaný pomerne podrobne, takže aj človek neznalý tejto 

problematiky sa dokázal vžit' do deja. V tomto prípade organizátori nezvolili anglický 

preklad, čo mnohých ne-nórsky a ne-sámsky hovoriacich odradilo od návštevy. 

Vrcholom celého festivalu je udel'ovanie cien Sámi Grand Prix. Ide o sámsku spevácku 

súťaž, ktorej sa mažu zúčastnit' mladí Sámovia od šestnástich rokov. Medzi Sámami má táto 

súťaž pomerne vysokú prestíž a jej vít'azi sú populárni v oblasti celého Sápmi. Všetky 

sút'ažné príspevky musia odzniet' v sámskom jazyku, na žánri nezáleží. Napriek tomu, že ide 

o súťaž mladých, viac ako polovic u príspevkov tvorila tradičná sámska hudba joik. 

Moderovanie celého večera prebehlo v sámčine s čiastočným prekladom do anglického 

jazyka. 

Ako bolo na úvod spomenuté, Vel'ká noc sa u Sámov v minulosti spájala s obradmi 

krstu a vstupu do manželstva. Tieto zvyklosti sa do určitej miery v Kautokeine zachovali aj do 
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súčasnosti. Svatá omša v kostole na Vel'ký piatok prebiehala spolu s krstom malého dieťaťa. 

Obaja rodičia boli oblečení v kofle, tak ako aj všetci účastníci bohoslužby. Tak ako krst, tak aj 

celá pobožnosť prebiehala bilingválne. Pri krste bol spolu s kňazom prítomný ešte jeden muž, 

taktiež oblečený v kofle, ktorý opakoval kňazove nórske vety v sámčine. Zvyšok bohoslužby 

odslúžil sám kňaz v nórčine s tým, že určité pasáže sám opakoval aj v sámskom jazyku. 

Okrem tradičným festivalových aktivít ponúka Kautokeino vo vel'konočnom týždni aj 

iné druhy zábavy. Jednou z hlavných atrakcií sú aktivity spojené so sobmi. Či už sobie 

preteky, hádzanie lasom alebo prevezenie sa v sobom záprahu sa každoročne tešia vel'kej 

obl'ube hlavne u turistovo 

Tento sámsky festival ponúka pre obyčajných l'udí netradičný spasob strávenia 

Vel'konočných sviatkov. Pre Sámov však znamená niečo ovel'a cennejšie. Je to týždeň, ktorý 

patrí oslavám ich kultúry. Nebránia sa však medzikultúrnym kontaktom. Mne sa podarilo 

festivalu zúčastniť spolu s ďalšími medzinárodnými študentmi z Univerzity v Troms0. Počas 

našej dobrovol'níckej práce sme mali možnosť nahliadnuť do príprav a celého zákulisia 

festivalu. Organizátor i boli príjemní mladí Sámovia vo veku dvadsať až tridsať rokov, 

spolupracovali ale aj starší. Všetci boli hrdí na možnosť prezentovať svoju kultúru 

medzinárodnému publiku. 

Celý festival je zároveň prepojený s myšlienkou pavodného obyvatel'stva. 

Medzinárodný účinkujúci často pochádzajú práve z iných povodných národov sveta. 

10.3 Sámske emblémy 

Na to, ktoré znaky považujú mladí Sámovia za tradičné sámske, som dostala vo svojom 

výskume prevažne zhodujúce sa odpovede spomenuté v kapitole 7. Boli to prevažne veci 

materiálneho typu ako odev, vlajka, soby, poprípade ovládanie jazyka. V Kautokeine sa ale na 

tradičné znaky "sámskosti" pozerajú inak. V prvom rade je rozdiel v tom, že v určitých 

situáciách sa dokážu aj inak každodenné aktivity a veci stať emblémom pre sámsku 

príslušnosť. V istom zmysle to záleží od človeka k človeku. Pre niekoho može byť daný rys 

v konkrétnej situácii neutrálny, pre iného v odlišnej situácii maže znamenať príslušnosť 

k Sámom. Hovland vo svojej publikácii uvádza niektoré príklady. 

Ako prvé uvádza vo svojom zozname jedlo a potraviny. Najčastejšie sa za sámske jedlo 

považuje sobie maso, vývar alebo párky. Zelenina a zeleninové pokrmy sú brané ako niečo 

nórske a cudzie, čo má povod ďaleko od Sápmi. Na podporu tvrdenia, že aj obyčajné 
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potraviny sa možu v určitej situácii stať sámskymi emblémami poskytuje príklad, kedy bola 

pozvaná na "sámske palacinky". Nebolo na nich nič špeciálne, čím by sa odlišovali od 

klasických, len pani domáca s hrdosťou oznámila, že sú sámske. 

Ďalším z uvedených príkladov je sposob pohybu. Je možné poznať Sámov podl'a 

krokov, ktoré vychádzajú z toho, akí sú. leh telo a identita spolu istým sposobom súvisia 

a vzájomne sa ovplyvňujú. 

Iným znakom, ktorý može poslúžiť ako sámsky symbol je celkový sposob života a pocit 

súžitia s prírodou. Základom ich životného štýlu sú ich krajina a sloboda. Slobodu 

demonštruje ich život v štyroch štátoch napriek výskytu oficiálnych hraníc. Doležitosť krajiny 

si zase Sámovia ustrážili, keď získali zákonom dané právo na podu a vodu vo svojom územÍ. 

V minulosti bol životný štýl spojený s prírodou praktikovaný vo vačšej miere ako dnes. Celé 

rodiny na letné mesiace kočovali na pobrežie so svojimi stádami, deti tak mali možnosť 

vyrastať v prírode a spoznávať ju. Pre Sámov, ktorí aj v súčasnosti žijú týmto sposobom, je 

zbieranie plodov, lov zveri a život v prírode niečo automatické, nad čím sa ani nezamýšl'ajú. 

Naopak, Sámovia, ktorí sa presťahovali, získali vzdelanie a živia sa prácou vo vačšinovej 

spoločnosti, vnímajú blízkosť k prírode ako jeden zo sámskych emblémov. 

Sámsky kroj je nepochybne jeden z najmarkantnejších sámskych znakov, a to platí aj 

v Kautokeine. Doležité je ale rozlíšiť význam, ktorý nosenie kroja má pre mladých 

v Kautokeine. Ako už bolo viackrát spomenuté, ani v Kautokeine sa kofte už nenosí pri 

každodenných príležitostiach. V tom spočíva rozdiel od jeho výskytu v minulosti. Každý síce 

svoj vlastný kroj vlastní, ale nie je potreba ho vystavovať. V prípade slávnostných príležitostí, 

za ktoré sa považujú hlavne krst, konfirmácie a svadba, je pre Sámov z Kautokeina 

nemyslitel'né obliecť si niečo iné ako kofte. Hovland cituje muža, ktorý hovorí, že sa bez kroja 

pri takejto príležitosti cíti špinavý alebo dokonca nahý. Deti a mládež už nenosia kroj ani 

v školách. Ja sama som v obyčajný deň nikoho oblečeného v sámskom kroji nestretla. Mládež 

však považuje aj vel'konočný festival za tak doležitý, že si všetci s hrdosťou kofte oblečú. Tak 

isto sa aj na bohoslužbu takmer všetci zúčastnenÍ obliekli do tohto tradičného sámskeho 

odevu. 

Ten, kto už mal možnosť zhliadnuť sámsky kroj či už naživo alebo na obrázku, určite 

bude súhlasiť, že hýri pestrými farbami. V prvom rade tými sámskymi - žItou, červenou, 

zelenou a modrou. Farby, vzory ani ozdoby však nie sú volené náhodne. Sámovia sú podl'a 
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týchto indikátorov schopní rozpoznat', z akej oblasti nositel' kojte pochádza, dokonca aj ku 

ktorej rodine patrL 

Ako je z uvedených príkladov zjavné, za sámske emblémy je možné považovat' mnoho 

vecL Aj názory medzi samotnými Sámami sa odlišujú. 
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11. Záver 

Počas vlastného výskumu som sa snažila zachytit' pohl'ad sámskej mládeže na fakt, že 

sú príslušníkmi etnickej skupiny, ktorá sa odlišuje od majoritnej spoločnosti. To, ako sa mladí 

s touto skutočnosťou vyrovnávajú a ako k nej pristupujú, je v nemalej miere ovplyvnené 

prostredím, v ktorom žijú. 

Vo svojej práci som sa snažila nájst' odpoved' na hlavnú výskumnú otázku, ktorá znie: 

"Ako ovplyvňuje život v urbánnej spoločnosti etnické povedomie mladých Sámov?" Situácia 

sámskej mládeže v Troms0 poukazuje na dóležitý fenomén st'ahovania do miest. Ten je 

atraktívny hlavne pre mladú generáciu. Jej príslušníci sa často rozhodujú bud' pokračovat' 

v štúdiu alebo pracovat' v mestskom prostredí. V tejto práci som sa zamerala na sámskych 

študentov a ich situáciu. Výsledky, ktoré som získala, sú teda adekvátne len pre danú 

výskumnú vzorku v danom čase a nie je možné na ich základe vyvodit' všeobecné závery 

o situácii sámskej mládeže v súčasnosti. 

Poznatky od sámskych študentov v Troms0 podávajú priaznivé predpoklady pre ich 

budúcnost'. Udržiavajú si znalost' jazyka, viacerí na aktívnej ako pasívnej úrovni a praktizujú 

jeho používanie tam, kde pre to majú podmienky. Vyhl'adávajú spoločnost' ostatných Sámov, 

trávia spolu čas a snažia sa podporovat' aktivity, ktoré im ich sámsku príslušnost' pripomínajú. 

Títo mladí l'udia síce opustili svoj sámsky domov, ale povedomie rozhodne nestrácajú. Už ho 

síce nedávajú najavo v tak výraznej miere, ale cítia sa ako Sámovia a pre nich samých je to 

tým najdóležitejším ukazovatel'om sámskej identity. 

Odpoved' na moju výskumnú otázku znie, že urbánne prostredie v TromS0 povedomie 

sámskej mládeže síce ovplyvňuje, avšak nie vo vel'kej miere. Na jednej strane sa síce mladí 

ocitli vo vačšinovej nórskej spoločnosti a nemajú tol'ko priestoru pre používanie sámčiny ako 

v domácom sámskom prostredí. Na strane druhej ale ani tento fakt nespósobil ich pasivitu 

a ne-sámske prostredie im umožnilo prezentovat' sa ako Sámovia a vyčlenit' sa tým voči 

odlišnému nórskemu obyvatel'stvu. Využívajú možnost' ukázat' ostatným, že aj oni sú 

príslušníkmi sámskeho etnika a sú na to hrdí. 

Je dóležité upozornit' na fakt, že moji informátori žili v TromS0 pomerne krátku dobu 

počas štúdia, teda dva až pat' rokov. Svoje sámske korene všetci vnímajú pozitívne a po 

ukončení štúdia sa plánujú vrátit' naspat' k rodine, teda naspat' do rodnej sámskej oblasti 

a vychovávat' deti v sámskom duchu. 
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Základná hypotéza tejto práce hovorí, že prostredie determinuje človeka, ktorý v ňom 

žije. Ďalej sa v nej na úvod tvrdí, že Sámovia v Troms0 strácajú svoje sámske povedomie pod 

vplyvom majoritnej nórskej spoločnosti. Z uvedeného získaného materiálu vyplýva, že táto 

hypotéza nie je pravdivá. Sámski študenti svoje povedomie nestrácajú a nad'alej sa prezentujú 

ako Sámovia. 

V tretej časti svojej práce som sa taktiež zaoberala sámskou mládežou, ale v odlišnom 

prostredí. Kautokeino je, na rozdiel od Troms0, tradičnou sámskou destináciou. V tomto 

mestečku došlo v posledných desaťročiach k inému posunu týkajúceho sa sámskeho etnika. 

To síce tvorí vačšinovú populáciu, ale napriek tomu bola jeho situácia komplikovaná 

z dovodu norvegizačnej asimilačnej politiky. Od konca dvadsiateho storočia je ale sámčinu 

počuť častejšie na ulici medzi l'ud'mi aj v školách. Status tohto jazyka sa zmenil. Mladí so 

znalosťou sámčiny majú vačšiu šancu sa uplatnit' v tomto prostredí. 

Otázka jazyka je jednou z najdiskutovanejších čo sa týka zachovávania sámskeho 

povedomia. Jazyk je vnímaný ako základný znak príslušnosti k sámskemu etniku. Sámski 

študenti v Troms0 používajú sámčinu, ale ovládajú aj vačšinový nórsky jazyk. Bilingvizmus 

sa vyskytuje aj u mladých Sámov v Kautokeine. Aj ked' v súčasnosti už prvé miesto zaberá 

sámčina, deti v školách sa učia aj nórsky jazyk. 

Na základe získaných poznatkov je možné tvrdit', že aj sámski mladí l'udia si 

uvedomujú skutočnost', že sú potomkovia povodných obyvatel'ov severnej Európy. SÚ si 

vedomí svojich práv, ktoré z tohto faktu vyplývajú a pod záštitou sámskych organizácií sa 

snažia spolupracovat' s ostatnými autochtónnymi obyvatel'mi sveta. 

Z materiálu, ktorý sa mi podarilo získať a následne spracovat' je možné vidiet', že 

sámski študenti v Troms0 posobia na prvý pohl'ad ako vysokoškolskí študenti kdekol'vek inde 

na svete. Doležité ale je, že oni sami stále pocit'ujú svoju sámsku príslušnost'. Sámsku 

problematiku považujú za doležitú a je u nich viditel'ná snaha o zachovanie a predávanie 

sámskej kultúry a jazyka v budúcnosti. Takýto postoj u mladej generácie minoritného etnika 

v celosvetovom kontexte určite nie je samozrejmost'ou. 
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