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Úvod 
 
Cílem této práce je přispět k poznání života příslušníků makedonské komunity v českém 

prostředí a k pochopení jejich vnitřního prožívání české reality. Hned v úvodu bych ráda 

upozornila na to, že se celá tato práce, kromě prvních dvou kapitol, věnuje pouze etnickým 

Makedoncům.1 Používám-li tedy v následujícím textu označení „Makedonec z mé 

respondentské skupiny“, mám tím na mysli etnického Makedonce.  

 

• Výzkumný záměr 

Hlavní otázkou, na níž se snaží tato práce odpovědět, je adaptace a integrace vybrané skupiny 

Makedonců2 v českém prostředí (přátelské skupiny vytvořené na bázi profesní orientace). 

S tímto problémem rovněž souvisí otázky spojené s deklarováním etnické identity Makedonců 

v kontextu jejich soužití s českou společností. Mým cílem bylo tedy zjistit, zda se vybraná 

skupina Makedonců nějak přizpůsobuje českému prostředí a jak se staví k většinové populaci. 

Současně s tím jsem se snažila vysledovat, jak se vybraní Makedonci, chápaní jako členové 

osobité imigrační a jinoetnické skupiny, identifikují v českém prostředí: a) vůči Čechům, b) 

vůči jiným cizincům, c) a vůči jiným Makedoncům, kteří také žijí v ČR.  

  

Abych mohla odpovědět na výše položené otázky, zvolila jsem si pět ukazatelů, na jejichž 

základě jsem stavěla celý svůj výzkum. Mezi tyto ukazatele patří: 

1. vnitřní prožívání kontaktů a prvotní komunikace s českým okolím, 

2. utváření přátelských vztahů s českým okolím,  

3. fungování makedonské přátelské skupiny, 

4. vnímání Čechů jako jiných, 

5. sebeidentifikační znaky a symboly. 

 

Tato práce určitým způsobem navazuje na výzkum Zuzany Korecké, Dany Bittnerové, 

Mirjam Moravcové a týmu etnologů a antropologů z Centra výzkumu vývoje osobnosti a 

etnicity při Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, konkrétně na jejich 

nedávno vydanou knihu „Kdo jsem a kam patřím?“. V této knize se kolektiv autorů zabývá 

                                                 
1 Republika Makedonie je mnohonárodnostním státem, v němž téměř čtvrtinu obyvatel tvoří Albánci. Mezi další 
významné menšiny patří Romové, Srbové a Turci. Z tohoto důvodu je třeba rozlišovat etnické Makedonce od 
makedonských Albánců, Turků či Srbů.  
2 V mém případě jde o zaměstnance služeb v pražských podnicích, o mužskou, věkově vyrovnanou skupinu, viz. 
třetí kapitola – Makedonci v českých zemích (popis souboru respondentů). 
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identitou národnostních menšin a etnických komunit na území České republiky. Cílem jejich 

výzkumu bylo analyzovat postoje národnostních, etnických a imigračních skupin k vlastní 

existenci v české společnosti. Autoři kladli důraz na postoje, které se formují ve spontánním 

dialogu a v neřízeném střetu kulturních tradic každodenního života. Vymezili si dva základní 

okruhy otázek. První okruh otázek směřuje k „deklarované etnické identitě“  a 

k deklarovanému místu členů národnostní či etnické skupiny ve strukturách české společnosti. 

Druhý okruh otázek se pak dotýká „identity žité“, tedy vnitřního sebepojetí člověka z určité 

národnostní či etnické skupiny a jeho konfrontace s normami a fungováním české společnosti. 

Jejich výzkum se zaměřuje jednak na postoje národnostních a etnických skupin, které 

kontinuálně žijí v českých zemích, a jednak na postoje etnických a imigračních skupin, které 

představují novou vrstvu příchozích.  

 

Inspirující pro mne byly zejména poznatky o imigračních skupinách, z čehož největším 

přínosem se mi staly práce Zuzany Korecké3, která se zabývala makedonskou etnickou 

skupinou. Na rozdíl ode mne se však věnovala makedonským elitám, podnikatelům či 

studentům. Mojí cílovou skupinou oproti tomu byli zaměstnanci služeb. K výzkumu této 

cílové skupiny jsem přistoupila záměrně, aby se vytvořil komplementární soubor dat, který by 

umožňoval vzájemné srovnání různých skupin Makedonců v České republice. Společným 

rysem její a mé práce se tak stala otázka týkající se deklarované etnické identity Makedonců 

v kontextu jejich soužití s českou společností.  

 

• Prameny a literatura 

Literárních děl, která by mapovala existenci Makedonců na území České republiky je velmi 

málo. Oproti tomu je v mně dostupných jazycích poměrně početně zastoupená literatura o 

kulturněhistorickém vývoji Makedonie. V prvních dvou kapitolách, v nichž stručně shrnuji 

základní etapy dějinného vývoje Makedonie, se opírám především o literaturu historickou4 a 

politologickou5. Pro další části své práce jsem čerpala informace rovněž z literatury 

etnologické6 a demograficko-statistické7. S touto literaturou jsem pracovala metodou 

komparační analýzy. 

                                                 
3 Jednak diplomová práce „Makedonské identity – Jak se vidí Makedonci v diaspoře“, jednak příspěvek ve výše 
zmíněné knize „Kdo jsem a kam patřím?“ pod názvem „Etnická image Makedonců-podnikatelů“ v Praze. 
4 Např. kniha J. Rychlíka a M. Kouby „D ějiny Makedonie“ či kniha H. Poultona „Who are the Macedonians?“. 
5 Zejména články zařazené do odborných periodik politologického charakteru - Mezinárodní vztahy a 
Mezinárodní politika 
6 Viz. výše zmíněná kniha „Kdo jsem a kam patřím?“. 
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O Makedoncích v České republice (resp. v Československu) píše především Ivan Dorovský, 

který se ve svých knihách zabývá otázkou druhé vlny makedonských emigrantů z konce 

čtyřicátých a počátku padesátých let 20. století, a Zuzana Korecká, která se věnuje současné 

makedonské skupině, konkrétně skupině makedonských podnikatelů a studentů. 

 

Prof. Ivan Dorovský, slavista a balkanista působící na Masarykově univerzitě v Brně, se 

výzkumem života a kultury Makedonců8 trvale usazených v České republice 

(Československu) zabývá již řadu let. Pro svou práci jsem využila tři jeho knihy: „Makedonie 

– Zrození, nebo obrození národa?“, „Ilinden je v nás“ a  „Makedonci žijí mezi námi.“ 

V prvně jmenované knize se autor zabývá otázkami, které se týkají: názvu Makedonie, 

národnostní mozaiky Makedonie, kulturně historického vývoje Makedonie9, separatismu a 

nacionalismu, makedonského jazyka, vztahu k okolním státům a řeší rovněž otázku etnických 

a náboženských skupin v Makedonii. V knize „Ilinden je v nás“ se zabývá třemi vlnami 

makedonské emigrace do Československa a České republiky a dále také ohlasem 

Ilindenského povstání v českých zemích. Posledně jmenovaná kniha, „Makedonci žijí mezi 

námi,“ pojednává o příslušnících makedonské etnické skupiny, kteří před půl stoletím jako 

děti přišli do Československa. Jejich příchod a padesátiletou existenci v České republice 

(resp. Československu) autor zařadil do širšího rámce vzájemných česko-makedonských 

vztahů. Kniha podává dosud nejúplnější a nejzasvěcenější historický, literárně historický, 

jazykovědný, etnografický i sociologický výklad o makedonské etnické skupině „tzv. druhé 

vlny“, kterou ve většině případů tvořili příslušníci z Egejské Makedonie. 

 

Zuzana Korecká se ve své diplomové práci, „Makedonské identity – jak se vidí Makedonci 

v diaspoře,“  zabývá makedonskými emigrantskými komunitami žijícími mimo Republiku 

Makedonii. Na prvním místě si klade otázku, zda si tito Makedonci nadále uchovávají s sebou 

přinesené koncepty „makedonských identit“ nebo si pod vlivem multikulturního prostředí 

velkoměst, ve kterých se většinou usadili, vytvořili nové, na těchto konceptech nezávislé 

identity. Proměny makedonské identity a otázku kolektivní identity řeší jak na základě 

kulturněhistorického vývoje Makedonie, tak i na základě svého terénního výzkumu. 

 

                                                                                                                                                         
7 Zejména údaje Českého statistického úřadu uveřejněné na internetových stránkách 
www.czso.cz/csu/edicniplan.nsf/p/1414-04  a v publikaci „Cizinci v ČR“. 
8 Převážně pak Makedonců z Egejské Makedonie. 
9 Nikoliv však tak detailně, jako např. Jan Rychlík. 
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Ve své práci jsem dále vycházela z knihy Jana Rychlíka a Miroslava Kouby – „D ějiny 

Makedonie“. V této knize se autoři zabývají  kulturněhistorickým a politickým vývojem 

Makedonie. Ve vztahu k České republice řeší otázku Makedonců jen z hlediska politického 

vývoje a vzájemných česko-makedonských vztahů. Z toho důvodu pro mne byla tato kniha 

nosná jen pro první část.  

 

Přínosným dílem pro mne byla též kniha Hugh Poultona – „Who are the Macedonians?“, 

v níž autor přibližuje formování identit všech etnických skupin na území Makedonie 

z historické perspektivy. Zabývá se zde otázkou, kdo jsou to Makedonci a jak je lze definovat.  

Řeší zde rovněž otázku vlivu nacionalismu na jednotlivé národy a etnické skupiny žijící na 

Balkánu. Kniha je výborným exkurzem do historie mezietnických vztahů v oblasti 

geografické Makedonie, přičemž různé etnické skupiny jsou důkladně probírány 

v jednotlivých kapitolách. Silnou stránkou této knihy je tedy skutečnost, že nesleduje pouze 

dějiny konfliktů mezi Albánci a Makedonci, které v současnosti nejvíce ovlivňují tamní 

vývoj, ale že umožňuje pohled na mnohostrannost vztahů mezi všemi etniky, která v zemi žijí, 

a to v různých časových periodách.10  

 

• Metoda 

Tento výzkum metodologicky vychází z pozic kulturní a sociální antropologie, přičemž 

konkrétně, pracuje metodou interpretativní a srovnávací antropologie. Mým cílem bylo 

zachytit implicitní pravidla chování vybrané skupiny lidí a především získat „hustý“ popis 

toho, jak tito zvolení jedinci interpretují své zkušenosti ve skupině. Kvalitativní metody mi 

umožnily zamyslet se nejprve nad výpověďmi každého jednotlivce zvlášť a posléze je dávat 

do souvislosti s výpověďmi ostatních respondentů.  

 

Základním pramenem se mi tedy stala data, která jsem shromáždila vlastním terénním 

výzkumem. V rámci tohoto etnografického terénního výzkumu jsem za hlavní metody sběru 

dat použila: strukturované interview, metodu „focus group“ (skupinový rozhovor) a metodu 

zúčastněného pozorování.  

 

                                                 
10 Viz. recenze této knihy – Rosůlek P.: 2002, Makedonie a její obyvatelé. In: Mezinárodní vztahy, r. 37, č. 1,  
s. 78-82.  
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Navazování kontaktů 

Mezi Makedonci jsem se poprvé ocitla v roce 2000. Přesně to bylo 2. srpna, tedy v den výročí 

ilindenského povstání, který je pro Makedonce státním svátkem. V té době jsem pracovala 

v jedné řecké restauraci, kam tehdy přišlo přes padesát Makedonců, aby tento svátek oslavili. 

Mohli bychom se divit, proč si Makedonci k této oslavě vybrali právě řeckou restauraci, když 

s Řeky nemají příliš přátelské vztahy. Když jsem tuto otázku položila svým respondentům, 

bylo mi řečeno, že tato restaurace byla vybrána proto, že tam výborně vaří balkánská jídla. Je 

tedy zřejmé, že Makedoncům šlo především o dobrou zábavu, jídlo a pití, a špatné 

makedonsko-řecké vztahy tak ustoupily do pozadí.11 Toho večera jsem se seznámila s jedním 

Makedoncem (respondent A), který se později stal mým partnerem.  

 

Vztah s tímto Makedoncem trval tři roky. Po celou tuto dobu jsem byla téměř v každodenním 

kontaktu s jinými Makedonci a poznávala jsem tak makedonský způsob života, aniž bych 

plánovala, že se budu tímto etnikem později zabývat ve své bakalářské práci. Až poté, co náš 

vztah skončil 12, mě napadlo, že bych tyto zkušenosti mohla nějak  zúročit. Takto se zrodila 

myšlenka na výzkum makedonské etnické skupiny žijící v Praze. Kontakt alespoň na jednoho 

Makedonce jsem měla a vše ostatní se odvíjelo od jeho ochoty.  

 

Respondent A byl mou myšlenkou napsání práce o Makedoncích poměrně nadšený a 

souhlasil, že mi domluví interview s několika svými přáteli. Požádala jsem ho, aby mi 

zprostředkoval kontakty na ty Makedonce, kteří by svým pohlavím a profesní orientací 

náleželi do mé cílové skupiny.13 Respondent A mi tedy na mé přání sjednal interview se třemi 

svými kamarády, kteří odpovídali mým požadavkům, a o kterých rovněž předpokládal, že 

budou sdílní a s mou prací mi pomohou. Když jsem se s prvním z nich sešla v restauraci 

v centru Prahy, dorazili na toto místo i další Makedonci, které jsem neznala. Hned jsem však 

využila situace a zeptala se jich, jestli by byli ochotní se mnou udělat rozhovor, neboť píšu 

práci o Makedoncích. Jelikož všichni až na jednoho byli pro, získala jsem v jeden den osm 

dalších kontaktů relevantních pro mou práci. Tímto způsobem jsem zkontaktovala celkem 

šestnáct Makedonců, s nimiž jsem později14 dělala opakovaná interview.   

 

                                                 
11 Viz. příloha. 
12 Což bylo před dvěma lety. 
13 Moje cílová skupina je vymezena gendrově (muži), profesně (zaměstnanci služeb) a vnitřní sociální 
provázaností (přátelské vazby). 
14 Během jara a léta 2005. 
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Sběr dat 

Terénní výzkum jsem zahájila v prosinci 2004. Jak bylo řečeno výše, jistou rámcovou znalost 

skupiny jsem již měla z předchozích let a to mi v mnohém můj výzkum usnadnilo. 

K respondentům jsem přistupovala s předem připravenou strukturou rozhovorů, kterou jsem 

měnila podle nastalých situací.  

 

První interview, resp. „předvýzkum“, jsem provedla 22. prosince 2004 s klíčovým 

informantem (respondentem A). Zde musím zdůraznit, že díky respondentovi A mě ostatní 

Makedonci přijali velmi přátelsky a vždy byli ochotní odpovídat na mé otázky. Před každým 

rozhovorem jsem svým respondentům vysvětlila, proč se o ně zajímám a jaký je můj záměr. 

Když jsem jim sdělila, že píšu práci o Makedoncích, tvářila se většina z nich příjemně 

překvapeně. Prý by nečekali, že o nich bude někdo něco psát a většinou pak poznamenali, 

„…tak doufám, že nás popíšeš co nejlíp.“ V této souvislosti musím rovněž poukázat na jejich 

velkou ochotu a také na časovou flexibilitu. Kdykoliv jsem zavolala nějakému svému 

respondentovi a požádala ho o rozhovor, vždy jsme se setkali ještě týž den. Pokud dotyčný 

zrovna pracoval, řekl mi nejbližší možný den, kdy bude mít volno, a v ten den jsme se pak 

sešli.   

 

Rozhovory jsem prováděla v rámci mnoha přátelských setkání, která se konala v různých 

kavárnách a restauracích (především v centru Prahy), ale i v domácnostech (interview 

s respondentem A a G). Výběr místa jsem vždy ponechala na svých respondentech. Pokud se 

interview uskutečnilo v domácnosti, je třeba zdůraznit, že se daní respondenti neobávali 

vpustit mě do svého bytu. Byty obou respondentů byly vybaveny velmi moderně. Oproti 

typickému českému bytu, který bývá někdy až nevkusně přeplněný různými věcmi a  obrázky 

na stěnách, si Makedonci, žijící v ČR (v Praze), potrpí na jednoduchost a eleganci.15 

 

Respondent A byl pokaždé doma sám, při interview s respondentem G, byla přítomna i jeho 

přítelkyně (Češka). V obou situacích se ke mně Makedonci  chovali velmi zdvořile, vždy mi 

nabídli něco k pití a zeptali se jestli nemám hlad. Přítelkyně respondenta G se mne ihned po 

                                                 
15 Byty obou respondentů byly vybaveny velmi moderním nábytkem. V obývacích pokojích byla vždy sedací 
souprava a konferenční stolek. Na podlaze obou respondentů nebyly žádné koberce. Na stěnách respondenta A 
nebyly žádné obrazy, u respondenta G velmi málo. V bytě obou respondentů bylo několik větších květin 
v květináčích. Byty byly laděny do veselých pastelových barev. Koupelny měly moderní kachlíkové obložení, 
velká zrcadla a v poličkách bylo velké množství drogistického zboží (a to i v koupelně respondenta A, který žije 
sám). V bytech  obou respondentů, které byly prostorné, světlé a v nichž bylo vždy uklizeno, jsem se cítila velmi 
příjemně. 
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příchodu bez pobízení ujala, uvařila mi kávu, nabídla něco k jídlu a pečovala o mé pohodlí. 

Z této situace jsem mohla dobře vypozorovat velkou pohostinnost, která je podle mých 

respondentů typická pro všechny Makedonce. Rovněž je důležité zdůraznit, že byla-li doma 

žena, byla to právě ona, kdo se začal starat o hosta.  

 

S ostatními respondenty jsem se scházela v jejich oblíbených kavárnách či restauracích. Vím, 

že si Makedonci potrpí na dobrou kávu, proto jsem trvala na tom, aby si sami zvolili místo, 

kde se chtějí sejít, aby se cítili dobře. K setkáním docházelo obvykle ve všední dny 

v odpoledních hodinách. I přesto, že jsme se na čase domlouvali po telefonu často jen chvíli 

před samotným setkáním, naučila jsem se, že dohodnutý čas musím brát s rezervou, neboť 

všichni Makedonci chápou čas velmi zběžně, a ani pětačtyřicetiminutové zpoždění nebylo 

výjimkou. Kvůli času se zkrátka nestresují, a když někdo nepřijde na minutu včas, rozhodně 

to nepovažují za neslušnost. I tento rys vypovídá o jejich „balkánském“ smyslu pro pohodu.         

Pokaždé, když jsem se setkala s jakýmkoli svým respondentem, ihned byla navozena 

přátelská atmosféra. Bylo to především díky tomu, že jsme si podali ruce, dvakrát se políbili 

na tvář (jak je jejich dobrým zvykem) a navzájem si položili otázku …“K a j si be?“ Tato 

otázka v doslovném překladu znamená „Kde jsi?“ a používá se ve smyslu „Kde jsi byl celou 

tu dobu, co jsme se neviděli.“  Při rozhovorech se všichni mí respondenti chovali velmi 

uvolněně a přátelsky. Vždy si objednali kávu, nejčastěji malé espreso a hodně kouřili. O mou 

práci se zajímali a byli zvědaví, jak odpovídali na otázky ostatní Makedonci. Ke mně byli 

velmi pozorní, např. mi dolili pití, když viděli, že mám prázdnou skleničku, objednali dezert, 

a vždy za mě zaplatili. Při rozhovorech mimo jiné nedokázali sedět v klidu. Když odpovídali 

na otázky a chtěli něco složitějšího vyjádřit16, hodně při tom gestikulovali, různě hýbali 

rukama, apod.   

 

Během jednotlivých rozhovorů jsem vždy postupovala podle stejného scénáře: Poté, co 

dotyčný respondent dorazil na smluvené místo, pozdravil se se mnou a objednal si pití (viz. 

výše), seznámila jsem ho se vším, co ho následující hodinu17 čeká a co je mým cílem. Nikdo 

z respondentů nepociťoval z plánovaného rozhovoru jakékoliv obavy, spíše jsem se často 

setkávala s jejich překvapením, proč něco takového dělám a v průběhu rozhovoru též 

s údivem nad některými otázkami. Ne všichni vždy dokázali na mé otázky jednoznačně 

                                                 
16 Vzájemným komunikačním jazykem byla ve všech případech čeština. 
17 Vždy jsem se snažila, aby rozhovor netrval déle jak hodinu, neboť trvalo-li interview déle, respondenti začali 
být unavení a nesoustředění. 
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odpovědět. Protože jsem se všemi svými respondenty mluvila česky, mohlo se stát, že občas 

někdo zadané otázce přesně nerozuměl. V tom případě jsem otázku položila jinak a pokud 

možno, co nejjednodušeji. Nebo se stávalo, že respondenti po jazykové stránce rozuměli, 

avšak neměli k dané otázce co říct. Z toho důvodu jsem byla nucena některé abstraktní 

otázky18 zcela vypustit a ptát se jen na konkrétní a běžné věci. I když jsem měla otázky 

předem připravené, bylo často nutné přizpůsobit je jednotlivým respondentům. Většina z nich 

odpovídala pouze na jasné a jednoduché otázky a to velmi stručným způsobem. Jen 

respondenti B a G se dokázali poměrně hodně rozhovořit. Odpovědi na mé otázky se ve 

většině případů u všech respondentů shodovaly. Mezi výpověďmi jsem nenašla žádný 

vybočující názor, žádný zvláštní či zcela odlišný pohled na život.  

 

Rozhovory jsem zpočátku nahrávala na diktafon a posléze přepisovala. Brzy jsem však 

zjistila, že většina mých respondentů odpovídá na otázky velmi stručně, a proto jsem se 

obešla bez diktafonu a k interview mi stačily pouze tužka a papír. Svým respondentům jsem 

kladla otázky podle připraveného scénáře, a během toho, co odpovídali, jsem si dělala 

poznámky. Když jsem pak všechny výpovědi svých respondentů přepsala, provedla jsem 

kódování prvého a druhého stupně. Následovala srovnávací analýza, na jejímž základě jsem 

provedla závěrečné zpracování podle předem zvolených ukazatelů (kterým rámcově  

odpovídají kapitoly práce). 

 

Jednotlivé otázky jsem měla sestaveny do několika tématických okruhů, které na sebe 

vzájemně navazovaly. V prvním okruhu jsem se svých respondentů ptala na to, co je přimělo 

přijet do České republiky, co je zde překvapilo, nadchlo či zklamalo a proč se rozhodli zde 

setrvat. Další okruh otázek byl zaměřen na jejich přizpůsobování se české společnosti. Třetí 

okruh otázek se ptal na životní styl Makedonců a na jejich trávení volného času v ČR. 

Poslední okruh otázek pak směřoval k jejich vztahu k Čechům, k českým ženám a k otázce 

rodiny. Všem otázkám pak byla nadřazena otázka deklarované makedonské identity, zda si ji 

ponechávají i v českém prostředí či zda se od ní distancují.  

 

Pokud jde o metodu „focus group“, tu jsem využila pouze jednou a zcela neplánovaně. Došlo 

k tomu tak, že jsem byla domluvená s jedním respondentem, přičemž na sjednané místo 

dorazilo během našeho rozhovoru dalších osm Makedonců. Tuto nastalou situaci jsem se 

                                                 
18 Např.: Co si představuješ pod pojmem „makedonská identita“? 
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rozhodla využít a hned jsem se všemi udělala improvizovaný rozhovor. Nejprve jsem se všech 

příchozích Makedonců zeptala na jméno, věk a profesi, a když jsem zjistila, že všichni spadají 

do mnou zvolené cílové skupiny, zeptala jsem se jich, jestli by byli ochotni se mnou 

spolupracovat a odpovědět mi na několik otázek, případně se se mnou ještě někdy sejít a 

udělat rozhovor. Všichni souhlasili, takže jsem celé skupině položila první otázku19 a nechala 

jsem je rozhovořit. Výhodou tohoto neplánovaného setkání bylo, že jsem se v poměrně krátké 

době dozvěděla odpovědi na celou řadu svých otázek od celé skupiny lidí a také, že docházelo 

k bezprostřednímu hodnocení kvality informací, neboť respondenti vzájemně kontrolovali své 

výpovědi a srovnávali svá stanoviska. Většinou se však na všem shodli.  

 

Pro mě to byla zajímavá zkušenost, neboť jsem viděla pohromadě poměrně velkou skupinu 

diskutujících Makedonců a dobře jsem mohla pozorovat jejich chování, gesta, způsob 

vyjadřování apod. Toto setkání znovu potvrdilo, že Makedonci jsou skutečným 

jihoevropských národem, že jsou velmi temperamentní, společenští a hluční, ale na druhou 

stranu si z ničeho moc nedělají, nestresují se a nikam příliš nepospíchají. 

 

Ve všech výše zmíněných situacích jsem rovněž využívala metodu zúčastněného pozorování. 

Snažila jsem se na svých respondentech všímat si především způsobu jejich komunikačních 

zvyklostí. Sledovala jsem: jak  se mnou mluví, jakou mají mimiku, jak gestikulují, kdy hýbou 

rukama, co pijí, kolik vykouří cigaret, kolikrát jim zazvoní telefon a jak na zvonění reagují, 

jak pozorují ostatní lidi v kavárně a ruch kolem sebe, jak se usmívají na kolemjdoucí dívky, 

apod. To, jací Makedonci jsou, a jak se ve společnosti chovají, jsem mohla velmi dobře 

pozorovat již během svého vztahu s respondentem A. Již tenkrát jsem si uvědomovala, že 

Makedonci jsou neuvěřitelně společenští, živí a zábavní. Když jsem zahájila tento výzkum, 

všechny staré zkušenosti, které jsem do té doby vypozorovala, se mi nyní potvrzovaly.  

  

• Struktura práce 

Práci člením na dvě hlavní části a pět kapitol. První část se nazývá Dějinný vývoj Makedonie a 

Makedonců a obsahuje dvě kapitoly, jež stručně shrnují základní etapy kulturněhistorického 

vývoje Makedonie a postupné konstituování makedonského národa. Jsem si vědoma toho, že 

tyto dvě kapitoly vybočují ze záměru, jež si práce klade, avšak vzhledem ke složitosti 

makedonských dějin a složitosti procesu utváření makedonského národa, považuji za vhodné, 

                                                 
19 Tato otázka zněla: „Pro č jste se rozhodli odjet z Makedonie?“ 
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aby tento text předcházel samotnému výzkumu. Kulturně historický vývoj Makedonie 

záměrně prezentuji jako výklad české historiografie, jenž se však v mnoha rysech odlišuje od 

výkladu historiografie makedonské. Makedonská historiografie má tendenci makedonské 

dějiny popularizovat a glorifikovat. Důkazem toho mohou být na prvním místě webové 

stránky o makedonské historii.20   

 

Druhá část, nazvaná: Makedonská komunita v Praze – zaměstnanci služeb, obsahuje kapitoly 

třetí až pátou. V těchto kapitolách zpracovávám informace získané v rámci terénního 

výzkumu. Třetí kapitola se zabývá statistickými údaji o Makedoncích v českých zemích a 

charakteristikou mé respondentské skupiny, ve čtvrté kapitole, kterou dělím na čtyři 

podkapitoly, analyzuji data z jednotlivých rozhovorů. Druhá část je ukončena pátou kapitolou 

resp. závěrem. Následují přílohy, do kterých jsem zařadila mapy, tabulky, fotodokumentaci a 

rovněž přepis jednoho rozhovoru. Na konec práce jsem umístila seznam použitých zkratek a 

bibliografii. 

 

V textech pracuji s autentickými výroky respondentů, které zásadně píši kurzívou. Z etických 

důvodů neuvádím ani křestní jména respondentů, ani je neidentifikuji věkem, abych dodržela 

závazek naprosté anonymity. Respondenty jsem si pouze pracovně označila podle písmen 

abecedy od A do P a pod tímto označením uvádím jejich výroky. 

 

Jsem si vědoma toho, že závěry této práce jsou závěry dílčí. Otevírají řadu problémů, kterými 

bych se chtěla zabývat i během dalšího studia. 

 

 

 

 

        
 
 

       
                                                 
20 www.mymacedonia.net 
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1. Stručná historie Makedonie do roku 1991 
 
 

1.1 Geografické informace 

Republika Makedonie (RM) se rozkládá na jihu Balkánského poloostrova. Její současné 

hranice jsou totožné s hranicemi Lidové republiky Makedonie, která byla v letech 1944-1991 

součástí jugoslávské federace. RM sousedí na západě s Albánií, na severu s Jugoslávií, na 

východě s Bulharskem a na jihu s Řeckem. Její rozloha je jen 25 713 km2  a má pouhých  

2,2 milionu obyvatel. Území RM je značně hornaté, v celé zemi se nachází celkem 34 pohoří, 

a největší a zároveň „národní“ řekou Makedonie je Vardar.21  

 

Je třeba mít na paměti, že hranice Makedonie před rokem 1913 nebyly nikdy pevně vymezeny 

(Rychlík 2003: 13). Z historické perspektivy můžeme hovořit o slavné antické Makedonii, jež 

byla založena Filipem II. a značně rozšířena Alexandrem Velikým. Ve středověku naproti 

tomu pojem Makedonie poněkud ustoupil do pozadí, neboť se území Makedonie stalo 

součástí byzantské říše a středověkých říší bulharských a srbských. Po pádu Byzance název 

Makedonie prakticky vymizel z map. Do obecného povědomí vstoupila Makedonie až v době 

renesance díky zvýšenému zájmu západoevropských cestovatelů o antické Řecko a dále pak 

hlavně v 19. století, kdy se na Balkánském poloostrově začala probouzet jednotlivá národní 

hnutí (Rosůlek 2003: 12). Obrození slovanských národů bylo mimo jiné provázeno zájmem o 

slovanské jazyky a národnosti a o jejich minulost. Makedonská problematika se během 2. 

poloviny 19. století stala součástí komplexu neřešených politických, územních a mocenských 

sporů, známých jako východní otázka (Dorovský 1995: 7). Geografická Makedonie se 

zviditelnila především po založení Vnitřní makedonské revoluční organizace (v dalším textu 

užívám zkratku VMRO) v roce 1893 a po ilindenském, protitureckém povstání v roce 1903. 

 

Aby nedocházelo k různým záměnám, je třeba pod pojmem Makedonie rozlišovat: 1) 

antickou Makedonii, jež se rozkládala na severu Řecka, 2) Makedonii obývanou Slovany, 

tedy území v jižní polovině centrální části Balkánu, kde žilo smíšené obyvatelstvo hlavně 

slovanského původu, které se až do poloviny 19. století prohlašovalo různě (např. za Bulhary 

či Srby). Tato Makedonie byla postupně včleňována do různých říší a států, počínaje říší 

byzantskou, posléze se stala součástí bulharského státu a v 11. století se pak znovu ocitla pod 
                                                 
21 Viz. příloha – mapy Makedonie 
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správou byzantskou. Ve 14. století pak byla tato Makedonie centrem srbského panovníka 

Štěpána Dušana a po jeho smrti se stala součástí říše Osmanů. Pod tureckou nadvládou zůstala 

Makedonie až do balkánských válek v roce 1912 a 1913. Je třeba zdůraznit, že teprve od 2. 

poloviny 19. století začalo slovanské obyvatelstvo v této oblasti přijímat antické označení 

Makedonci. 3) Republiku Makedonii, která vznikla po roce 1944 jako součást Socialistické 

federativní republiky Jugoslávie (SFRJ), a která od září 1991 existuje jako samostatná a 

suverénní Makedonská republika. 

 

 

1.2 Obyvatelstvo Makedonie 

Balkánský poloostrov tvořil odjakživa zvláštní geografický, kulturně historický a v minulosti 

též administrativní celek. Jako takový měl nejblíže k zemím Blízkého východu a Afriky. 

V prvním tisíciletí př.n.l. obývaly Makedonii především kmeny řeckého původu, které se 

místy smísily s jinými etniky – Ilyry, Thráky a Pajony. Etnický původ antických Makedonců 

není zcela jasný a je předmětem sporů. Zda byli Makedonci etnicky od počátku skutečně 

Řeky, jak měla tendenci tvrdit novověká řecká věda, nebo zda měli blíže k Thrákům, nelze 

s určitostí říci. Je však jisté, že s dnešními Makedonci nemají antičtí Makedonci žádnou 

spojitost (Rychlík 2003: 17). 

 

Od 6. století n.l. začali území Makedonie osidlovat Slované, od 10. století se datuje příchod 

Romů, koncem 13. století se zde díky mocenskému i územnímu rozmachu říše cara Štěpána 

Dušana usadili Srbové, dále pak Turkové i početná komunita sefardských Židů (Korecká 

2003: 6). Během historického vývoje se na Balkáně mísily různé společenské a správní 

systémy – slovanský s byzantským a ten zase s tureckým tímarsko-sípahýjským (vojensko-

lenním) systémem. Docházelo zde ke křížení vlivu křesťanství a islámu, asijské, antické, 

byzantské a evropské kultury a ideologie (Dorovský 1995: 7). 

 

I dnes je obyvatelstvo RM etnicky velmi různorodé. Většinu obyvatel tvoří Slované. O tom, 

čím vlastně tito Slované jsou – zda Srby, Bulhary, či samostatným slovanským národem 

Makedonců – byly vedeny spory po celé 20. století. I když se dnes většina Makedonců z RM 

považuje za příslušníky osobitého národa a cítí se být Makedonci v etnickém smyslu, je nutné 

si uvědomit, že samo konstituování makedonského národa, potažmo jeho spisovného jazyka, 

je velmi mladého data (Šatava 1994: 182). K procesu specifického národního sebe-

uvědomování docházelo v Makedonii až po balkánských válkách (1912-1913), kdy bylo 
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makedonské území rozděleno mezi Bulharsko (pirinská Makedonie), Srbsko (vardarská 

Makedonie), Řecko (egejská Makedonie) a Albánii. Odlišný pohled na vývoj makedonského 

národního hnutí prezentují makedonští badatelé. Tak např. spisovatel a filolog Blaže Koneski 

klade první fázi tohoto etnického sebe-uvědomování již před rok 1913, druhou fázi do období 

srbské a bulharské okupace v letech 1912-1944 a třetí od roku 1944 do současnosti.  

 

Oficiální jugoslávská historiografie po druhé světové válce zastávala názor, že makedonský 

národ vzešel ze slovanského obyvatelstva, které migrovalo na Balkán v 6. a 7. století n. l. 

(Rosůlek 2003: 22). Makedonští nacionalisté, ale i historiografie, šli však dál a zformulovali 

teorii, podle níž jsou Makedonci přímými potomky Filipa II. Makedonského. Moderní 

makedonská historiografie nesouhlasí s tím, že by Makedoncům chyběla vlastní středověká 

státnost a odvolává se přitom na období vlády krále Samuila v Ochridu v 10. století (Rosůlek 

2003: 22). I přesto se však často poukazuje na to, že fenomén osobité „makedonskosti“ byl do 

značné míry vytvářen uměle; kupř. Bulharsko nepřestalo považovat Makedonce za pouhou 

etnografickou skupinu bulharského národa, třebaže nový makedonský stát uznalo (Šatava 

1994: 182). 

 

Při sčítání lidu v RM se v roce 1994 přihlásilo 66,6% obyvatelstva k makedonské národnosti. 

Druhou nejpočetnější skupinou jsou Albánci, kteří tvoří již jednu čtvrtinu obyvatelstva RM. 

Mezi další etnika v zemi patří Turci (4%), Romové (2,25%) a Srbové (2,1%). Z ostatních si 

pozornost zasluhují především Arumuni, zvaní též Cincari či Vlaši, a makedonští (slovanští) 

Muslimové, zvaní Torbeši22. V RM žije i nepatrné množství židů, kteří jsou potomci původní 

seferadské populace (Šatava 1994: 187). 

 

 

1.3 Kulturn ě historický vývoj Makedonie 

Je třeba zdůraznit, že při psaní politických dějin Makedonie vyvstávají určité problémy. Ty 

jsou dány tím, že území historické Makedonie bylo nejdříve součástí byzantské a osmanské 

říše, později Srbska, Bulharska, Řecka a Albánie. Z toho důvodu nelze dějiny Makedonie 

chápat jako politické dějiny makedonského státu, neboť v tom případě by bylo nutné 

redukovat je pouze na období po roce 1944. V minulosti totiž žádný makedonský stát 

s kontinuitou na současnou RM neexistoval (Rychlík 2003: 8). Dějiny Makedonie však nelze 

                                                 
22 Názvem Torbeši se označují Slované žijící v Makedonii, kteří vyznávají islám. Pro Slovany vyznávající islám 
v Bulharsku se používá označení Pomáci.  
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psát ani po vzoru slovenské historiografie - jako dějiny „státotvorného národa“, který stát 

vytvořil. Neboť stejně jako neexistoval žádný středověký makedonský stát, tak ani 

neexistovalo žádné středověké společenství, které by se označovalo za Makedonce.23 Přesto 

však nelze přijmout názor bulharské či řecké historiografie, že vlastní dějiny Makedonie 

začínají až po druhé světové válce, nebo dokonce až v roce 1991. Makedonské dějiny 

můžeme chápat jednak jako dějiny území historické Makedonie, jednak jako dějiny vývoje 

etnik žijících na tomto území a konečně jako dějiny postupné emancipace slovanského 

obyvatelstva Makedonie, které se ve 20. století postupně formovalo jako nový, jihoslovanský 

národ. Za hlavní mezníky v tomto vývoji je třeba považovat berlínský kongres v roce 1878, 

který ponechal Makedonii mimo rámec nově utvořeného bulharského státu a vrátil ji 

osmanské říši, čímž do budoucna otevřel cestu k vývoji odlišnému od vývoje bulharského a 

v delším časovém horizontu i ke vzniku svébytného makedonského národa a samostatného 

státu. Dalšími významnými mezníky byly: založení VMRO (1893), ilindenské povstání 

(1903), období balkánských válek (1912-1913), ustavení Makedonské republiky v rámci 

jugoslávské federace (1944), a nakonec samozřejmě vznik samostatné RM (1991). 

 

 

1.3.1 Antická Makedonie 

Výraz Makedonie se poprvé objevil koncem 7. století př.n.l. v řečtině. Zřejmě pochází 

z přídavného jména makednós, což znamená vysoký a Řekové takto označovali horské oblasti 

na severu. V antickém období jsou dějiny Makedonie součástí dějin Řecka a Říma. V této 

souvislosti má, jak již bylo řečeno výše, současná makedonská historiografie (postavená na 

teorii makedonismu) tendenci vnášet počátky makedonských dějin již do období antiky 

(Rychlík 2003: 11, www.historyofmacedonia.org). Počátky antického makedonského státu 

jsou nejasné, prvním doloženým panovníkem je Perdikkás v 7. století př. n. l. V první 

polovině 5. století př. n. l. se Makedonie stala účastníkem velkého konfliktu známého jako 

řecko-perské války. O upevnění makedonského státu se až ve 4. století př. n. l. postaral Filip 

II. a především pak jeho syn Alexandr Veliký. Alexandrovým vychovatelem byl slavný řecký 

filosof Aristoteles, z čehož vyplývá, že mladý princ byl vzdělán zcela v řeckém duchu a sám 

se považoval za Řeka. Jeho výboje vedly k rozšíření řecké kultury na východ a k vytvoření 

                                                 
23 Psaní dějin jako „státotvorného národa“ může být poněkud zkreslující, neboť národy, tak jak je známe dnes, 
vznikly teprve na prahu moderní doby – ve střední a východní Evropě až v 18. a 19. století. Je však pravda, že 
v mnoha případech se dnešní národy vyvinuly ze stejnojmenných středověkých národností, tj. ze společenství, 
které sice bylo kvalitativně odlišné, ale etnicky s nynějším národem v podstatě shodné, nebo alespoň velmi 
příbuzné (Rychlík 2003: 9). 
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helenistického kulturního prostoru. Po Alexandrově smrti se však tato obrovská říše začala 

postupně rozpadat. Ve 2. století př. n. l. se Makedonie ocitla pod nadvládou Římské republiky 

a po rozdělení římské říše ve 4. století n. l. se Makedonie definitivně dostala do sféry 

východořímské říše, později nazývané říší byzantskou. 

 

 

1.3.2 Makedonie v raném středověku 

Během 6. století začali do oblasti Balkánského poloostrova v rámci stěhování národů 

přicházet Slované a Prabulhaři.24 Během konce 7. a prakticky po celé 8. století se Byzanc 

opakovaně pokoušela o nové ovládnutí území Makedonie, tj. snažila si podřídit tamní 

slovanské obyvatelstvo. Od konce 8. století zesílil nový bulharský stát, kterému se podařilo 

vymanit se z byzantské nadvlády. K Bulharsku bylo připojeno celé území severovýchodní 

Makedonie, mimo hranice Bulharska zůstávala pouze Soluň s nejbližším okolím. Od 9. století 

docházelo v bulharském státě k postupné christianizaci. Šíření křesťanství v Makedonii bylo 

spojeno s působením žáků sv. Konstantina (Cyrila) a Metoděje. Jak známo, oba věrozvěstové 

pocházející ze Soluně a ovládající jazyk tamních Slovanů, byli na žádost velkomoravského 

knížete Rastislava I. v roce 863 vysláni císařem Michaelem III. na Moravu. Makedonské 

nářečí z okolí Soluně bylo základem staroslověnštiny – to často vede k mylnému tvrzení, že 

se „makedonské nářečí stalo prvním slovanským spisovným jazykem“. Solunští bratři spadají 

do dějin literatury a kultury byzantské a do dějin všech slovanských národů, a proto bývají 

označováni jako „mnohodomí autoři“ (Dorovský 1995: 10). Prvním kulturní střediskem 

jižních Slovanů byla Preslavská literární škola na území bulharského státu. Na konci 10. 

století se bulharským vládcem stal Samuel, jenž sídlil v Ochridu. O národní charakter státu 

cara Samuela jsou mezi bulharskými a makedonskými historiky vedeny urputné spory. 

Makedonští historici většinou interpretují Samuelovu říši jako středověký makedonský stát. 

Bulharští historici naproti tomu chápou tuto říši jako kontinuální pokračování prvního 

bulharského státu, jehož centrum se pouze posunulo na západ, do dnešní Makedonie. Pravdou 

však je, že tvrzení makedonských historiků nemá oporu v pramenné základně pro zkoumané 

období. Neexistuje žádný důkaz o tom, že by obyvatelstvo Samuelovy říše na území nynější 

Makedonie jako celek mělo vědomí odlišnosti od obyvatelstva prvního bulharského státu. 

Také cizí prameny, zejména byzantské označují Samuelovu říši za bulharskou a její obyvatele 

                                                 
24 Prabulhaři patřili k turkoaltajskému jazykovému a etnickému společenství - toto označení se používá proto, 
abychom je odlišili od pozdějších zcela slavizovaných obyvatel středověkého a novodobého bulharského státu. 
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za Bulhary. Samuelovu říši je možné považovat za první středověký (feudální) stát na území 

Makedonie, nikoliv však za středověký makedonský stát (Rychlík 2003: 58). 

 

 

1.3.3 Makedonie v období vrcholného středověku 

Na počátku 11. století byla Makedonie společně s celým Bulharskem podřízena přímé 

byzantské správě. Během 14. století se pak Makedonie stala centrem srbského panovníka 

Štěpána Dušana, jehož dvůr sídlil ve Skopji. Po smrti Štěpána Dušana v roce 1355 se jeho říše 

velmi rychle rozpadla. Mezitím se pod tlakem Mongolů objevily v Malé Asii kmeny 

osmanských Turků. Název osmanští Turci byl odvozen od jejich vůdce Osmana, který založil 

emirát s centrem v maloasijském městě Bursa. Mladý stát se opíral o islám, ale současně 

převzal mnoho z byzantské státní organizace. Křesťanské státy na Balkáně dlouho nevěnovaly 

osmanskému nebezpečí náležitou pozornost. Vítězství na Kosově Poli (1389) otevřelo 

Turkům cestu k ovládnutí balkánského prostoru, kde nakonec zůstali až do 19. století. Celé 

území Makedonie se tak dostalo pod nadvládu osmanské říše. V roce 1430 Turci definitivně 

obsadili Soluň a dovedli sem turecké obyvatelstvo (Dorovský 1995: 14). V roce 1453 pak 

dobyli Cařihrad (Istanbul) a tento rok také bývá považován za pád Byzantské říše (Malátková 

2004: 146).  

 

Osmanská říše byla absolutistickým centralizovaným teokratickým státem, lišícím se svým 

uspořádáním podstatně od všech dosavadních vládních i správních forem, ať už bulharských, 

byzantských či srbských. Zahrnovala nejen Balkán a Malou Asii, ale postupně i východní a 

jižní (africké) Středomoří. Nábožensky byla velmi různorodým státem. Státním náboženstvím 

byl sice islám a muslimové tvořili jako celek privilegovanou vrstvu, ale protože islám vybízí 

k toleranci vůči židům a křesťanům jako monoteistům a „lidem knihy“, byli židé a křesťané 

tolerováni. Pravoslaví tak zůstalo nejdůležitějším křesťanským náboženstvím. Osmanská říše 

rozeznávala jednotlivé konfese, avšak nikoli jednotlivá etnika. Obyvatelstvo bylo rozděleno 

do tzv. milétů, které odpovídaly jednotlivým náboženským komunitám, přičemž všichni 

pravoslavní křesťané byli považováni za rom milét, jehož hlavou byl konstantinopolský 

patriarcha. Označení rom milét a postavení konstantinopolského patriarchy vedly v 19. století 

nejen k mylnému ztotožňování všech pravoslavných křesťanů v osmanské říši s Řeky, ale i 

k neopodstatněným nárokům řeckého duchovenstva na vedoucí úlohu mezi pravoslavnou 

komunitou a k pokusu o její úplnou helenizaci. Mnoho Slovanů taktéž konvertovalo k islámu. 

V Makedonii to byli slovanští muslimové, známí jako Torbeši, kteří přijali islám, ale 
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zachovali si svůj jazyk. V Makedonii však konverze slovanského obyvatelstva nikdy nenabyla 

takových rozměrů jako např. v Bosně. 

 

 

1.3.4 Makedonie v období novověku 

Dlouhotrvající války a konflikty s okolními státy, především pak s habsburskou říší, vedly 

k postupnému úpadku osmanské říše. I když byla řada válek vedena se střídavými úspěchy, 

z hlediska delší časové perspektivy byla osmanská říše již zcela jasně v defenzívě. Státní 

pokladna byla vyčerpána a oslabena byla i ústřední moc. To vedlo v celé osmanské říši 

k anarchii. V Makedonii se to projevovalo řáděním lupičských band označovaných starým 

názvem charamii (Rychlík 2003: 86). Na přelomu 18. a 19. století  přestala být osmanská říše 

definitivně velmocí, se kterou by bylo třeba počítat. Místo toho se stala objektem politických 

zájmů evropských mocností. Osmanská říše byla současně konfrontována s vnitřním i vnějším 

nebezpečím. Zevnitř ji začaly ohrožovat stále sílící protiturecké nálady a zároveň národně 

emancipační hnutí nově vznikajících balkánských národů usilujících o politickou autonomii a 

samostatnost. V tomto ohledu byl sultán konfrontován nejprve s povstáním Srbů (1804-1813 

a 1815), které vedlo ke vzniku autonomního Srbska, a pak s povstáním Řeků, kterému byla 

uznána nezávislost v roce 1830. Zvnějšku pak působil tlak velmocí. O uchvácení části 

osmanských držav se pokoušelo především Rusko a Rakousko, zatímco Velká Británie a 

Francie měly spíše snahu osmanskou říši zachovat a podřídit ji svému vlivu jako celek, i když 

to také neplatilo všeobecně (Rychlík 2003: 87). Zaostávání za západem vedlo osmanskou říši 

k nutnosti reforem (tzv. tanzimatské dohody, tj. „nařízení pro obecné blaho“). Tyto reformy 

prováděné od třicátých do šedesátých let 19. století měly omezený a polovičatý charakter. I 

když zaváděly některé pokrokové novinky, v praxi byla situace často zcela jiná.  

 

 

1.3.5 Utváření makedonské národní identity 

Od konce 18. století procházelo obyvatelstvo na území Makedonie složitým procesem, během 

kterého se jednotlivá středověká etnika přetvářela v novodobé politické národy. Mluvíme-li o 

tomto procesu, často používáme již zavedený termín „národní obrození“, i když ve 

skutečnosti nešlo o obrození, nýbrž o vytváření národů, neboť středověk národy v našem 

slova smyslu neznal. Jak bylo řečeno výše, žádné středověké makedonské etnikum, respektive 

středověká makedonská národnost neexistovala a z toho tedy vyplývá, že v 19. století ještě 

nevznikl žádný makedonský národ (Rychlík 2003: 96). Velká část obyvatelstva Makedonie 
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byla totiž v minulosti součástí bulharské středověké národnosti, a proto se makedonští 

Slované začali formovat jako součást moderního národa bulharského. Nemálo Slovanů bylo 

též helenizováno a přijalo řeckou identitu, nebo pod vlivem Srbska národnost srbskou. 

Novodobý makedonský národ se začal formovat teprve během století dvacátého. Pokud jde ve 

vztahu k Bulharsku o problém makedonské odlišnosti, tak ten byl v 19. století vnímán 

především v jazykovém kontextu. Makedonština však byla velmi dlouho většinou filologů 

považována za dialekt bulharštiny, a proto také makedonské vědomí dlouho zůstávalo 

převážně jen na regionální úrovni. Přesto i tato regionální odlišnost mohla vést k utvoření 

odlišného národního vědomí, k čemuž během 20. století nakonec došlo (Rychlík 2003: 97).  

 

V 70. letech 19. století velmi zesílilo protiturecké, národně osvobozenecké a emancipační 

úsilí jednotlivých balkánských národů. Docházelo k povstáním křesťanského obyvatelstva 

v Bosně, Hercegovině, Srbsku či Bulharsku, což nakonec vyvrcholilo vyhlášením války 

Turecku, kde na straně balkánských národů vystoupilo i Rusko. Díky této válce se z původně 

místního konfliktu stal celoevropský problém nazývaný „velká východní krize“. Rusko-

turecká válka nakonec skončila porážkou osmanské říše. Dne 3. března 1878 byla v San 

Stefanu podepsána předběžná mírová smlouva, která však nevstoupila v platnost a její 

ustanovení revidoval až Berlínský kongres zahájený 13. června 1878. Zde byla uznána úplná 

nezávislost Srbska, Černé Hory a Rumunska, Bulharsko bylo rozděleno na Bulharské 

knížectví a autonomní oblast „Východní Rumelii“, která však nadále zůstala pod nadvládou 

Turků. Makedonie, Thrákie, Albánie a Kréta byly vráceny osmanské říši s výhradou, že 

získají autonomii. Po Berlínském kongrese si na území Makedonie činilo nárok několik států. 

Kromě osmanské říše, Bulharska a Řecka, to bylo ještě Srbsko. V případě posledních třech 

jmenovaných států se územní nároky opíraly o stav před několika staletími, a proto se 

všechny státy snažily argumentovat etnickým složením Makedonie. Z hlediska kulturního 

vývoje měli Slované v Makedonii nejblíže k Bulharsku. Přesto však nebylo možné veškeré 

obyvatelstvo této oblasti označit jednoduše za Bulhary. Kdyby se ovšem Makedonie stala 

součástí novodobého bulharského státu, je téměř jisté, že by se z makedonských 

pravoslavných Slovanů stali čistí Bulhaři. Avšak právě skutečnost, že Makedonie zůstala 

mimo Bulharsko, vedla k odlišnému vývoji. I nadále se však jak Bulharsko, tak i Srbsko a 

Řecko snažily pomocí vlastních škol a osvětových institucí získat doposud neuvědomělé 

obyvatelstvo pro „svou“ národnost.  
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Teprve v druhé polovině 19. století se objevují zárodky makedonismu, nikoliv však na území 

Makedonie, nýbrž mimo ni a jeho prvními hlasateli byli cizinci. Skutečným domácím 

teoretikem makedonismu se stal teprve filolog Krste Misirkov, který v prosinci roku 1903 

vydal v Sofii teoretickou práci „O makedonských záležitostech“ (Za makedonckite raboti), 

v níž tvrdil, že Makedonci mají svůj vlastní jazyk odlišný od bulharštiny i srbštiny, vlastní 

dějiny a vlastní politický program. Proto mají nárok, aby byli uznáni za svébytný slovanský 

národ a spravovali si své věci v rámci osmanské říše sami. Pravdou však je, že makedonismus 

byl na počátku 20. století hnutím naprosto marginálním a především vesnické obyvatelstvo 

dál zůstávalo jen málo uvědomělé a po národnostní stránce zcela indiferentní. Avšak již v 80. 

letech 19. století se v Bulharsku objevili makedonští aktivisté nespokojení s rozhodnutím 

berlínského kongresu. Mladá makedonská inteligence se v Soluni roku 1893 rozhodla založit 

tajnou revoluční organizaci, která by bojovala za osvobození Makedonie od turecké nadvlády. 

Název této organizace se ustálil až roku 1905 jako Vnitřní makedonsko-odrinská revoluční 

organizace (VMORO). VMORO naplánovala velké protiturecké povstání, jímž chtěla na 

situaci v Makedonii upoutat pozornost velmocí. Tzv. ilindenské povstání propuklo 2. srpna 

1903 na svátek sv. Ilii (proto označení ilindenské). Povstalci se zmocnili i několika měst, mezi 

nimi i Kruševa, kde vyhlásili Kruševskou republiku, která však trvala pouhých 10 dní. 

Protože velmoci ani Bulharsko nezasáhly, byl osud povstání zpečetěn. I když se Turkům 

podařilo povstání potlačit, byli velmocemi donuceni přistoupit na nový reformní program 

týkající se křesťanského obyvatelstva Makedonie.  

 

Pro další vývoj Makedonie měly velký význam až balkánské války v roce 1912 a 1913. 

K Bulharsku a Srbsku, které podepsaly spojeneckou smlouvu přibylo ještě Řecko a Černá 

Hora. Cílem tohoto Balkánského bloku bylo vyhnání Turků z jihovýchodní Evropy. Dne 30. 

září 1912 odevzdali balkánští spojenci turecké vládě ultimátum, požadující okamžité udělení 

autonomie pro křesťanské oblasti. Turecko však tuto nótu odmítlo a o několik dní později 

vypukla 1. balkánská válka. O měsíc později požádal sultán o zprostředkování mírových 

smluv (Dorovský 1995: 31). V květnu 1913 byla podepsána mírová smlouva mezi vítězi a 

poraženým Tureckem. Byla v ní mimo jiné uznána nezávislost Albánie, ale především Srbsku 

připadlo celé území dnešní Makedonie. Bulharsko velmi protestovalo proti výsledkům mírové 

smlouvy a již v červnu 1913 zaútočilo na své bývalé spojence25, čímž začala 2. balkánská 

válka. Do této války vstoupilo na straně protibulharské koalice také Rumunsko a bývalý 

                                                 
25 Srbsko, Řecko a Černou Horu. 
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společný nepřítel Turecko. Bulharsko bylo poraženo a v srpnu 1913 byla v Bukurešti 

podepsána smlouva o rozdělení Makedonie mezi Řecko, které získalo větší část východní 

(egejské) Makedonie spolu se Soluní, Srbsko, které získalo většinu vardarské Makedonie, 

Bulharsko, ke kterému byla připojena pirinská Makedonie, a Albánii, která však získala pouze 

1% z bývalého makedonského území. Na nově získaném území rozdělené Makedonie ustavily 

její tři sousední státy svou vlastní administrativu, vyučování a kázání v kostelech probíhalo 

v jazycích okupantů a obyvatelům bylo doporučeno, aby se dobrovolně deklarovali jako 

Řekové, Bulhaři či Srbové. Docházelo ke změnám koncovek v příjmeních (-ov a –ski se 

v Srbsku měnily na –ić, v Řecku na –os či –is). Je pravdou, že pouze obyvatelstvo pirinské 

Makedonie přijalo připojení k Bulharsku jako národní vítězství, neboť v této době měla ještě 

většina slovanského křesťanského obyvatelstva bulharské vědomí. Asimilační akce srbské i 

řecké vlády byly spojeny s likvidací všech bulharských školských i kulturních institucí, 

zakázáno bylo též vydávání novin, časopisů a knih tištěných v bulharštině. Činnost bulharské 

pravoslavné církve byla jak v řecké, tak i v srbské Makedonii zakázána. Ve snaze zjistit 

etnické složení obyvatelstva provedla v roce 1918 francouzská armáda v Makedonii poměrně 

obšírný výzkum, jehož cílem bylo zjistit, kým vlastně Makedonci jsou. Výsledky ukázaly, že 

slovanské obyvatelstvo má ve většině případů vlastní identitu, odlišnou jak od bulharského, 

tak i od srbského vědomí. Bez ohledu na tyto výsledky však Francie nehodlala měnit svou 

politiku vůči Srbsku, neboť Makedonie pro ni neměla bezprostřední význam (Rychlík 2003: 

144). 

 

Během první světové války se Bulharsko přidalo na stranu ústředních mocností, od nichž 

mělo přislíbeno získat celou srbskou Makedonii, kterou také od roku 1915 okupovalo. Po 

porážce Bulharska, respektive ústředních mocností byla pro další osud Makedonie rozhodující 

mírová smlouva dohodových mocností s Bulharskem podepsaná 27. listopadu 1919 v Neully. 

Základem pro nové hranice se stal bukurešťský mír z roku 1913, ovšem se značnými 

korekturami ve prospěch Srbska (respektive nově vzniklého Království SHS) a Řecka. Pro 

vývoj Makedonie bylo mimo jiné  velmi podstatné, že v roce 1934 uznala Komunistická 

internacionála (kominterna) existenci samostatného makedonského národa. Kominterna 

prošla v otázce Makedonie velkými zvraty diktovanými především zahraničněpolitickými 

potřebami Ruska, respektive od roku 1922 Sovětského svazu. Postoje kominterny měly 

samozřejmě bezprostřední dopad na postoje všech komunistických stran regionu, protože 

rozhodnutí kominterny byla pro všechny komunistické strany závazná. Od roku 1924 

kominterna podporovala myšlenku vytvoření sjednocené Makedonie, neboť se domnívala, že 
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se tento útvar stane revolučním ohniskem na Balkáně. Komunisté se tedy stali horlivými 

stoupenci makedonismu. Co se týče přístupu řeckého státu ke slovanskému obyvatelstvu, tak 

ten byl v egejské Makedonii zřejmě nejdrsnější. Konečným cílem řecké vlády bylo 

Slovanomakedonce vypudit ze země, nebo je rozptýlit a asimilovat. Během Metaxasovy 

fašistické diktatury (1936-1941) se ještě více vyostřil řecký nacionalismus namířený proti 

slovanskému obyvatelstvu. Používání slovanského jazyka bylo zakázáno jak na veřejnosti, tak 

i v soukromí. Makedonci v řecké Makedonii se tak ocitli na pokraji svého etnického zániku. 

 

 

1.3.6 Makedonie v rámci jugoslávské federace 

Během druhé světové války bylo formování Makedonců jako svébytného národa dokončeno a 

Makedonie tak poprvé v dějinách získala na jasně vymezeném území svou politickou 

autonomii. Slovanské obyvatelstvo všech tří částí rozdělené Makedonie bylo zapojeno do 

národně osvobozeneckého boje proti italskému, bulharskému a německému fašismu. 

Nejdůležitějším pilířem při budování makedonské státnosti se stala komunistická strana 

Makedonie (KSM). Komunisté měli v protifašistickém odboji hlavní slovo. Dne 2. srpna 1943 

se sešel Ústřední výbor KSM v Oteševu u Prespanského jezera, kde padlo rozhodnutí zahájit 

přípravy k ozbrojenému povstání a také k ustavení vrcholného makedonského politického 

orgánu – Antifašistického shromáždění pro národní osvobození Makedonie (ASNOM). Do 

dějin vešla tato událost pod názvem „prespanské zasedání“ (Rychlík 2003: 192). Přesně za 

rok, tedy 2. srpna 1944, v den výročí ilindenského povstání, ASNOM vyhlásil vznik 

Demokratické federativní Makedonie (DFM), která se měla stát součástí příští federativní 

Jugoslávie. DFM vznikla z původní vardarské Makedonie, i když její hranice byly posunuty 

ve prospěch Srbska, a to je také důvod, proč je území současné Republiky Makedonie menší 

než území někdejší vardarské Makedonie z roku 1913. Byl také sestaven zvláštní výbor, který 

kodifikoval makedonštinu, jež se měla stát úředním jazykem. Tento den byl vyhlášen 

národním svátkem. Po druhé světové válce se tedy Makedonie stala jednou ze šesti 

rovnoprávných republik v rámci Jugoslávie, její váha ve federaci však byla malá a nemohla se 

vůbec srovnávat s významem Srbska, Chorvatska či Slovinska. Makedonie zůstávala 

zemědělskou zemí, i přesto však za Titovy vlády nepochybně došlo ke zvýšení životní úrovně. 

Protože vládu držela v rukou komunistická strana, byla i Makedonie 1. ledna 1947 

přejmenována na Lidovou republiku Makedonii (LRM) po vzoru ostatních tzv. lidově 

demokratických republik. Makedonská ústava hovořila o suverenitě LRM, omezené 

dobrovolně ve prospěch Lidové federativní republiky Jugoslávie, na jejíž správě se měli 
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podílet i makedonští občané. Specifický vývoj v Jugoslávii, odlišný od všech ostatních 

komunistických zemí na Balkáně, byl dán tím, že Jugoslávie nepatřila k poraženým státům a 

SSSR zde proto nemohl nastolit svůj vliv prostřednictvím vojenské okupace. Díky tomu mohl 

Tito provádět do značné míry samostatnou politiku a nemusel se ohlížet jako ostatní 

východoevropské země na potřeby SSSR. Pro další vývoj Jugoslávie byla podstatná roztržka 

se SSSR, ke které došlo v roce 1948. Důvodem byl plán balkánské federace či konfederace, 

v níž se Bulharsko mělo spojit s Jugoslávií, to se však nelíbilo Stalinovi. Konečným 

důsledkem pak bylo i zhoršení vztahu s Bulharskem, které odmítlo uznat existenci 

makedonského národa. Skutečnost, že byla Jugoslávie vyřazena ze společenství tzv. 

socialistických zemí, vedla Tita nalézt nový, rovněž „socialistický“ systém, který by však 

Jugoslávii odlišil od ostatních komunistických zemí. Tento systém bývá označován jako 

„samosprávný model“ a z formálního hlediska byl zaveden v roce 1952. Nepochybně také 

vedl ke zlepšení hospodářské situace země a ke zvýšení produktivity práce. V roce 1963 byla 

mimo jiné přijata nová federální ústava, respektive nová makedonská ústava, která opět 

změnila název země, nyní na Socialistickou republiku Makedonii (SRM). Na posílení 

makedonského národního vědomí měl velký vliv vznik samostatné makedonské pravoslavné 

církve. V roce 1967 byla v Ochridu makedonská církev prohlášena za organizačně 

samostatnou (autokefální). Nová církev tak vědomě navazovala na někdejší ochridskou církev 

zrušenou v roce 1767 (Rychlík 2003: 235). Dá se říci, že v šedesátých letech, tedy po dvaceti 

letech po vyhlášení DFM, bylo již makedonské národní uvědomění pevně zakotveno a 

vyhranilo se jasně nejen proti bulharské, ale i proti srbské identitě. Bulharské vědomí 

s postupným vymíráním starší generace v Makedonii téměř úplně vymizelo, to však Sofia 

odmítala uznat. I v dalších letech zůstávala makedonská otázka sporným bodem jugoslávsko-

bulharských vztahů. V sedmdesátých letech již vycházelo najevo, že národnostní rozpory 

v celé Jugoslávii neustále sílí. Stárnoucí Tito, který byl až do své smrti (4. května 1980) 

nepochybně integrující osobností držící mnohonárodnostní jugoslávský stát pohromadě, se 

velmi snažil, aby byly ještě za jeho života vytvořeny takové mechanismy, které by přetrvání 

tohoto státu zabezpečily. V roce 1974 byla proto vydána nová ústava SFRJ, respektive nová 

makedonská ústava. I přesto se Jugoslávie dostala do hluboké vnitřní krize, která byla ještě 

umocněna ekonomickou stagnací. Navíc Západ po změně mezinárodního ovzduší přestával 

mít na udržení Jugoslávie jako nezávislém státu prvořadý zájem.  

 

A tak se díky vnějším okolnostem otevřela cesta ke vzniku samostatné Republiky Makedonie, 

o níž budu hovořit v následující kapitole. 
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2. Samostatná Republika Makedonie (1991-2005) 
 
2.1 Rozklad jugoslávské federace 

Vznik samostatné Republiky Makedonie (RM) byl podmíněn celou řadou vnějších faktorů a 

je nutné ho posuzovat v rámci rozpadu Socialistické federativní republiky Jugoslávie (SFRJ) 

v letech 1990-1991. Od poloviny osmdesátých let se komunističtí vůdci museli potýkat s 

velkým množstvím problémů. Komunistický systém se přežil a pro většinu mladých lidí již 

nebyl atraktivní. Země se rovněž dostala do hospodářské krize, která se projevila vysokou 

mírou zadluženosti, stagnací výroby a neustále vzrůstající inflací, která v roce 1988 dosáhla 

350% (Rychlík 2003: 244). Krizi v Jugoslávii navíc urychlil vývoj mezinárodní situace a 

především změny související s nástupem Michaila Gorbačova do nejvyšší stranické funkce 

v SSSR. Gorbačov zahájil nový kurz jak ve vnitřní, tak i v zahraniční politice, v níž usiloval o 

spolupráci se Západem a nehodlal se napříště již vměšovat do vnitřních záležitostí jiných 

komunistických států. Zmírnění mezinárodního napětí a počátek likvidace bipolárního 

rozdělení světa zbavily Jugoslávii jejího výjimečného postavení jako země stojící mimo 

bloky. Západ přestal považovat jugoslávskou nezávislost, její územní integritu a vnitřní 

stabilitu za jednu z priorit své zahraniční politiky a nebyl již ochoten udržovat tuto zemi za 

každou cenu nad hladinou. Tento zásadní posun v mezinárodní politice měl pro Jugoslávii 

katastrofální důsledky. O moc v zemi stále více soupeřily centrální orgány s institucemi 

jednotlivých republik. Ve slovinské i chorvatské stranické špičce začali nabývat převahy 

funkcionáři, kteří pochopili, že dosavadní společenský systém nemá perspektivu a stále 

energičtěji požadovali provedení zásadních ekonomických změn a demokratizaci politického 

života (Pelikán 1998: 559). Ve své politice přitom stále více akcentovali nacionální hledisko. 

Dne 25. června 1991 vyhlásily Slovinsko a Chorvatsko úplnou nezávislost, kterou však 

Srbové v Chorvatsku odmítli, protože by se v novém státě stali menšinou. Stejný problém 

nastal v Bosně a Hercegovině. Protože žádná národnostní skupina nechtěla být menšinou 

v nově konstituovaných státech, a protože tyto státy odmítly hovořit o změně svých hranic, 

nebyl kompromis možný. Vyřešit tyto etnické rozpory proto bylo možné pouze mocensky, 

tedy válkou, spojenou s vyhnáním, respektive nucenou výměnou části obyvatelstva.  

 

Po vypuknutí jihoslovanské krize se brzy ukázal neadekvátní přístup Evropské unie, která 

během konfliktu zažila sérii trpkých neúspěchů (Pelikán 2001: 14). Západoevropské státy se 

snažily v balkánských republikách aplikovat své představy o občanské společnosti a ochraně 

minorit, aniž by braly v úvahu fakt, že vývoj na Balkáně se po staletí ubíral zcela jiným 
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směrem (Rychlík 2003: 247). Již na jaře 1991 docházelo ke srážkám Srbů a Chorvatů, které 

přerostly ve vleklou válku, jež postupně zachvátila Chorvatsko, Bosnu a Hercegovinu a 

Kosovo. Makedonie tak najednou stála před dilematem. Nabízela se jí možnost zůstat 

společně se Srbskem, Černou Horou a eventuálně i s Bosnou a Hercegovinou v okleštěné 

Jugoslávii, v tom případě by však hrozilo, že by byla proti své vůli zatažena na straně Srbska 

do války, nebo mohla z této zbytkové Jugoslávie vystoupit a vyhlásit nezávislost. Výsledek 

referenda z roku 1991 nakonec ukázal, že Makedonci chtěli nezávislost.  

 

2.2 Vznik samostatné Makedonie a otázka jejího mezinárodního uznání 

Odtržení Slovinska a Chorvatska na jaře 1991 se nesetkalo u makedonské veřejnosti ani u 

politiků se sympatiemi. Makedonská politická reprezentace se po vypuknutí jihoslovanské 

krize po dlouhou dobu upřímně snažila zachovat stávající federaci, neboť svazový stát 

považovala oprávněně za nejlepší a v jistém smyslu jedinou záštitu makedonské státnosti. 

Jugoslávská federace a Titův režim jsou dodnes mezi makedonskými politiky i veřejností 

připomínány s nostalgií jako časy, kdy měli Makedonci zaručenou národní svébytnost a 

podíleli se na ziscích a výhodách hospodářsky se rozvíjející federace. Např. jen díky 

federálnímu rozpočtu se podařilo znovu vystavit metropoli Skopji, zničenou při velkém 

zemětřesení v roce 1963 (Emmert 1998: 24). Vzrůstající konflikty uvnitř SFRJ však nakonec 

přiměly Makedonii, aby sama z rozpadající se federace vystoupila. Hlavním důvodem pro 

toto rozhodnutí byly obavy ze srbské hegemonie a nacionalismu. Vůbec prvním signálem pro 

makedonskou inteligenci a politiky z vládnoucí Socialistické strany bylo memorandum 

Srbské akademie věd, vydané v Bělehradě v roce 1989. Opoziční předák Vuk Dražković 

v něm požadoval rozpuštění federace a obnovu historické podoby Srbska v jeho středověkých 

hranicích. Naplnění velkosrbských vizí by tak pro Makedonce znamenalo ztrátu národní 

suverenity, kterou získali v roce 1944 v rámci Jugoslávie. Srbský nacionalistický tisk 

označoval Makedonce za jižní větev Srbů a především srbská pravoslavná církev odmítla 

uznat samostatnost makedonské pravoslavné církve a svébytnost makedonského jazyka. 

(Emmert 2001: 24). To vše vedlo makedonskou vládu a parlament, aby přikročily k zásadním 

krokům směřujícím k vystoupení z Jugoslávie. Na 8. září 1991 bylo vyhlášeno referendum, 

v němž se občané měli vyjádřit, zda jsou pro anebo proti „vzniku suverénní a samostatné 

Makedonie“ (Rychlík 2003: 253).26 V referendu se 95% hlasujících vyslovilo kladně, čímž 

                                                 
26 Celé znění otázky, jež byla lidem předkládána v referendu, bylo, zda jsou pro anebo proti „vzniku suverénní a 
samostatné Makedonie s právem vstoupit do příštího svazu suverénních států Jugoslávie“. Tento dovětek týkající 
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objektivně vyjádřili souhlas s vystoupením z Jugoslávie. Albánské a srbské obyvatelstvo si 

uvědomovalo, že bude přehlasováno, a proto většinou referendum bojkotovalo. Dne 17. 

listopadu 1991 přijal makedonský parlament novou ústavu, která přes pozdější dílčí změny 

platí dodnes. V preambuli ústava vyslovovala vůli makedonského národa žít společně 

s národnostními menšinami ve vlastním svobodném státě. Ihned po vyhlášení samostatnosti 

začala makedonská diplomacie vyvíjet značnou aktivitu, která směřovala do dvou hlavních 

oblastí. První z nich byla snaha o co nejširší a nejrychlejší etablování země na mezinárodním 

poli, druhou pak úsilí o zajištění stability a bezpečnosti ve vlastním regionu.  

 

Republiku Makedonii lze považovat za stát s pluralitním politickým systémem, v jehož čele 

stojí prezident. Země vykazuje všechny parametry demokratického zřízení, nutno však 

podotknout, že na rozdíl od jiných demokratických zemí Evropy nemá zdejší demokracie 

možnost navazovat a využívat pozitivních zkušeností z předchozího demokratického vývoje. 

Nejvyšším orgánem zákonodárné moci je jednokomorový, 120-členný Parlament (sobranije) a 

hlavním orgánem výkonné moci je vláda. Její členové nemohou být členové Parlamentu. 

(Lukášek 1998: 52). Kromě referenda z roku 1991 byla pro existenci současné Republiky 

Makedonie důležitá ještě jedna událost, a tou bylo, sčítání lidu, konané pod patronací 

Evropské unie, jež se uskutečnilo v červnu a červenci 1994. Toto sčítání potvrdilo, že 

Makedonci se skutečně považují za svébytný národ, a nikoliv za součást Srbů či Bulharů, a 

také vneslo jasno do dohadů o počtu albánské menšiny v republice, která tvoří již jednu 

čtvrtinu obyvatelstva. 

 

Jak bylo výše řečeno, jednou z priorit makedonské vlády byla snaha o etablování nového 

státu. Již 2. prosince 1991 se prezident Kiro Gligorov oficiálně obrátil na hlavy a vlády cizích 

států s žádostí o mezinárodní uznání nové republiky. Tuto žádost posuzovala stejně jako 

v případě dalších jugoslávských republik zvláštní komise vytvořená Evropskou unií. Tato tzv. 

Badinterova komise 14. ledna 1992 konstatovala, že z jugoslávských republik jedině 

Slovinsko a Makedonie splňují požadavky pro mezinárodní uznání. Západní země neměly 

k jejich vládám výhrady, pokud šlo o dodržování lidských práv a stav demokracie, neboť na 

rozdíl od Srbska, Bosny a Chorvatska nebyly ovládány nacionalistickými stranami a všechna 

práva národnostních i náboženských menšin byla zakotvena v ústavě dle evropských norem 

(Emmert 1998: 24). Evropská unie se však doporučením své komise neřídila a kvůli odporu 

                                                                                                                                                         
se práva vstoupit do příštího svazu suverénních států Jugoslávie byl uveden kvůli obavám vlády, že by voliči na 
prostý dotaz zda chtějí či nechtějí vystoupit z federace odpověděli záporně.  
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řecké vlády odmítla suverenitu a nezávislost Makedonie oficiálně uznat. Vláda v Athénách 

obviňovala Makedonii, že si svévolně přivlastňuje název shodný s nejsevernější řeckou 

provincií. Poté, co si RM zvolila 11. srpna  1992 jako svou vlajku tzv. Verginské slunce27, 

používané ve starověku makedonskou královskou dynastií, rozšířilo Řecko své výhrady i proti 

tomuto státnímu symbolu. Z pohledu Řeků je totiž název Makedonie řeckého původu a oblasti 

severního Řecka se tak jmenovaly tisíc let před příchodem Slovanů. Řečtí nacionalisté 

nechtějí uznat, že Slované usazení v Makedonii po patnáct století převzali starý název za svůj, 

podobně jako Palestinci převzali původně hebrejské pojmenování své země (Emmert 1998: 

25). Ve skutečnosti však postoje athénské vlády vyplývaly z obav z možných důsledků vzniku 

samostatného makedonského státu pro vnitřní vývoj v Řecku. Po roce 1945 byla totiž více než 

dvousettisícová makedonská menšina v Řecku zbavena všech národnostních práv a byla 

vystavena brutální asimilaci. Po rozpadu SFRJ a vyhlášení RM se řecká vláda začala obávat, 

že by vznik samostatného makedonského státu mohl povzbudit emancipační úsilí makedonské 

menšiny v Řecku. Řecko rezolutně odmítlo uznat Makedonii s odůvodněním, že nový stát má 

vůči němu územní požadavky. Je sice pravda, že pravicová strana Vnitřní makedonská 

revoluční organizace – Demokratická strana makedonské národní jednoty (VMRO-DPMNE) 

při své předvolební kampani občas používala velkomakedonské rétoriky, a že na 

makedonských mincích byly v roce 1993 neuváženě raženy znaky se soluňskou Bílou věží, 

které mohly u Řeků vzbuzovat obavy, avšak odvozovat od tohoto územní nároky vůči Řecku 

bylo poněkud přehnané. Navíc oficiální makedonské stanovisko, přijaté v dodatku k ústavě 6. 

ledna 1992 stanovilo, že „RM nebude mít žádné územní požadavky vůči sousedním státům a 

nebude narušovat jejich suverénní práva“ (Rychlík 2003: 256). Řecká vláda dala rozhodně 

najevo, že bude souhlasit s mezinárodním uznáním Makedonie jen v případě, že Makedonie 

změní svůj název a oficiálně deklaruje, že neuznává existenci makedonské menšiny v Řecku 

(Pelikán: 1998: 650). Řecký ministr zahraničí Theodor Pangalos navrhl, aby se Makedonie 

přejmenovala na Republiku Skopje (podle hlavního města) a jako slovanský stát se vzdala 

antických státních symbolů. To však bylo pro makedonskou vládu nepřijatelné a Řecko tak 

odpovědělo blokádou na dovoz ropných produktů do Makedonie. Vyhrocené vztahy 

s Řeckem velmi komplikovaly mezinárodní postavení Makedonie, která tak nemohla dlouho 

vstoupit do mezinárodních organizací.  

 

                                                 
27 Viz. příloha číslo 3 
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Zdánlivě nejvstřícnější postoj k novému balkánskému státu zaujalo Bulharsko, které již 15. 

ledna 1992 jako první uznalo nezávislost a suverenitu Republiky Makedonie. Je však 

pravdou, že postoj Sofie nebyl úplně bezproblémový. Bulharská vláda totiž sice uznala 

Makedonii jako stát, avšak i nadále odmítla uznat existenci makedonského národa, který 

považovala za jednu z větví bulharského národa, makedonštinu za dialekt bulharštiny a 

republiku Makedonii za druhý bulharský stát. Neskrývala přitom přání v budoucnu oba státy 

sjednotit. Makedonská vláda však dala jasně najevo, že popírání makedonské národní identity 

by vedlo ke zhoršení vzájemných vztahů. V roce 1994 při oficiálně návštěvě Sofie prezident 

Gligorov odmítl podepsat oficiální dokumenty o hospodářské pomoci, neboť ani jedna verze 

nebyla vyhotovena v makedonštině (Pelikán 1998: 651). Obavy z případných anekčních snah 

Bulharska však postupem doby zeslábly. Především se ukázalo, že velkobulharský program 

nenašel v makedonské společnosti větší odezvu.  

 

Poněkud paradoxně se nejméně problémové vztahy podařilo Makedonii navázat se Srbskem, 

respektive se Svazovou republikou Jugoslávií (SRJ). Hlavním důvodem, proč odchod 

Makedonie z jugoslávské federace neprovázel ozbrojený konflikt, byla skutečnost, že zdejší 

srbská komunita neprojevila na rozdíl od Srbů v Chorvatsku a v Bosně výraznější 

separatistické tendence. Relativně příznivou atmosféru kontaktů obou zemí výrazně 

neovlivnily ani nacionalistické kruhy v Bělehradě, které zpochybňovaly existenci 

makedonského národa. Vztahy mezi oběma zeměmi nenarušily ani mezinárodní sankce proti 

SRJ. Po vyhlášení těchto sankcí se Makedonie formálně připojila k mezinárodnímu 

společenství a oznámila, že přerušuje se SRJ ekonomické vztahy. Ve skutečnosti však obchod 

mezi RM a SRJ nijak nezeslábl, jeho objem se naopak zvýšil28 a nesporně přispěl k posílení 

makedonského hospodářství, které se těžko vypořádávalo nejen s řeckou blokádou, ale i 

s problémy souvisejícími s přechodem od socialistické k tržní ekonomice. To, co však oba 

státy spojovalo nejvíce, byla obava ze separatistických hnutí albánských menšin.  

 

Problémy s mezinárodním uznáním Makedonie pokračovaly až do roku 1993. Evropské 

společenství (ES) prokázalo naprostou neschopnost provádět jednotnou politiku a postavit se 

proti ultimativním řeckým požadavkům. Jednání vázla na mrtvém bodě, neboť makedonští 

představitelé dávali jasně na srozuměnou, že se řeckému diktátu nepodřídí. Bylo však zřejmé, 

že země mimo ES Makedonii postupně uznají bez ohledu na Řecko. Šlo také o to, pod jakým 

                                                 
28 V podobě černého trhu. 
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názvem by měl být nový stát přijat do OSN. Nakonec bylo dosaženo určitého kompromisu a 

3. února 1993 bylo navrženo, aby byla Makedonie přijata pod dočasným názvem „Bývalá 

jugoslávská republika Makedonie“ (FYROM – Former Yugoslav Republic of Macedonia). 

Toto označení mělo být používáno až do definitivního vyřešení otázky názvu státu. Samotná 

Makedonie však dala jasně najevo, že název FYROM ve svých dokumentech používat 

nebude. Dne 8. dubna 1993 Valné shromáždění OSN přijalo Makedonii jako svého 181. 

člena. Vstup do OSN otevřel Makedonii dveře do mezinárodních organizací jako UNESCO, 

IMF, WHO, OBSE29 atd.  

 

2.3 Vnitropolitický vývoj a problematická otázka albánské menšiny 

Stejně jako v ostatních postkomunistických státech, tak i v Makedonii hned na počátku 90. let 

vznikla celá řada nových politických stran a hnutí.  První nekomunistickou politickou 

organizací Makedonců se stalo Hnutí všemakedonské akce (MAAK). Následovaly další 

organizace jako např. Liga za demokracii, Lidová strana, Sociálnědemokratická strana atd. 

Hlavní antikomunistickou a nacionalistickou silou se stala obnovená VMRO, která přijala 

přídomek Demokratická strana makedonské národní jednoty (VMRO-DPMNE). Jejím 

předsedou byl zvolen mladý básník Ljupčo Georgijevski. Různá reformní a národní hnutí se 

vyvíjela i mezi Albánci, kteří si již 1. ledna 1990 v Tetovu založili Demokratickou lidovou 

stranu (PDP), jež platila za pravicovou a nacionálně radikální stranu. Početnější a 

významnější však byla umírněnější a levicovější Strana demokratické prosperity (PPD). 

Ostatní minority si rovněž začaly zakládat vlastní politické organizace, ty však měly jen velmi 

omezený význam. Prvním prezidentem byl zvolen čtyřiasedmdesátiletý Kiro Gligorov, starý 

komunistický politik, který za Tita zastával vysoké stranické a státní funkce. I přes svůj 

vysoký věk a komunistickou minulost však chápal, že komunismus je jako systém v likvidaci 

a nehodlal se proti novému politickému vývoji nijak stavět. Novou vládu v roce 1992 

nesestavila VMRO30, nýbrž představitel Sociálně demokratického svazu Makedonie (SDSM) 

Branko Crvenkovski. Šlo o koaliční kabinet levicových stran s účastí Albánců. Před 

Crvenkovského vládou stála celá řada ekonomických potíží, s nimiž se musela nějak 

vyrovnat. Makedonská ekonomika byla slabá a výroba, která zde existovala byla zaměřená 

především na jugoslávské trhy v ostatních republikách. Ty se však po rozpadu SFRJ uzavřely 

z důvodu války a embarga vůči Srbsku a Černé Hoře. Navíc se zvyšovala inflace a 

                                                 
29 Viz. seznam zkratek. 
30 Tato strana sice v prvních postkomunistických volbách do Národního shromáždění v listopadu a prosinci 1990 
zvítězila a stala se nejsilnější parlamentní stranou, avšak za dva roky od voleb se rozdělila na několik vzájemně 
se potírajících frakcí a nebyla proto schopná vytvořit většinovou vládu. 
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nezaměstnanost. Životní úroveň obyvatelstva se v porovnání s jugoslávskou érou prudce 

snížila a země byla postižena hospodářskou krizí.  

 

Kromě špatné ekonomiky se makedonská politika musela vypořádat s problematickou 

otázkou albánské menšiny. Umírněná PPD sice požadovala pouze kulturní, školskou a 

administrativní autonomii pro Albánce, avšak v rámci této strany působilo i nacionalistické 

křídlo, které se odmítlo spokojit s pouhou autonomií. Tato frakce, podobně jako i PDP veřejně 

prosazovala přeměnu Makedonie ve svazový stát. Albánští nacionalisté, kteří se inspirovali 

kosovským vzorem, federaci považovali jen za první krok na cestě k odtržení oblastí 

s většinovým podílem albánského etnika od Makedonie. Počátkem dubna 1992 vyhlásili 

albánští extrémisté v západomakedonském městě Struga autonomní republiku Ilýrii, kterou 

však nikdo neuznal a jejich pokus o zřízení ilegálního paralelního státu se na rozdíl od Kosova 

nesetkal mezi albánskou komunitou s větší odezvou (Pelikán 1998: 654). Dne 16. října 1994 

se konaly parlamentní i prezidentské volby, ve kterých byl všelidovým hlasováním znovu 

zvolen Kiro Gligorov a vládu sestavil opět Branko Crvenkovski. Jeho největším úspěchem 

byla normalizace vztahů s Řeckem. Řecko se v roce 1995 zavázalo uznat Makedonii pod 

jménem FYROM, respektovat její nezávislost a existující hranice a zrušit do 30 dnů embargo. 

Makedonie se naproti tomu zavázala nevystupovat s územními nároky vůči Řecku, změnit 

vlajku a nevměšovat se do řeckých vnitřních záležitostí pod záminkou ochrany práv tamní 

makedonské menšiny. V oblasti vnitřní politiky však Crvenkovského vláda již tak úspěšná 

nebyla, neboť se opět vyostřily vztahy k albánské menšině. Tentokrát se jádrem sporu stala 

albánská univerzita v Tetovu. Makedonští Albánci požadovali zřízení vlastní univerzity na 

území Makedonie. To však představitelé makedonských politických stran odmítli 

s odůvodněním, že by se univerzita stala centrem separatistických idejí. Přesto však v únoru 

1995 albánská univerzita zahájila svou činnost. Makedonská republika ji nijak finančně 

nepodporovala a ani neuznávala její diplomy, jinak však proti jejím aktivitám nezasáhla a 

rozhodla se je alespoň částečně tolerovat. Během celého roku 1995 se šířila kritika na adresu 

prezidenta Gligorova. Byl kritizován albánskou menšinou za neochotu angažovat se 

jakýmkoli způsobem v Bosně, ale i makedonskými občany za údajné ústupky Athénám či za 

zhoršení vztahu s Bulharskem. Dne 3. října 1995 byl ve Skopji na Kiro Gligorova spáchán 

atentát. Prezident útok přežil, avšak pozadí tohoto atentátu nebylo nikdy objasněno. Za 

útokem mohli stát extrémisté z řad makedonské či albánské opozice nebo síly pocházející ze 

Srbska či Bosny, snažící se destabilizovat situaci v zemi a zatáhnout Makedonii do války. 
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Atentát však měl paradoxně konsolidační účinky. Opozice přestala se svými slovními výpady 

a osoba Kiri Gligorova pak byla určitým způsobem chráněna.  

 

Hospodářskou krizi ani albánskou otázku se Crvenkovského vládě nepodařilo uspokojivě 

vyřešit. Během dalších měsíců vliv levicové koalice a PPD postupně upadal, takže ve 

volbách, které se konaly v říjnu a listopadu 1998 nakonec zvítězila koalice pravicových stran 

VMRO-DPMNE a DA (Demokratická alternativa). SDSM uznalo porážku a oznámilo, že 

přejde do opozice. Sestavením nové vlády byl pověřen Ljupčo Georgijevski. Nová vláda 

založila svůj program na nutnosti radikálních ekonomických reforem, které měly skoncovat 

s pozůstatky komunismu, a na těsnějším zapojení do evropských struktur. Také došlo ke 

zlepšení vztahů mezi Sofií a Skopjí, především se podařilo najít uspokojivou formulaci 

týkající se makedonského jazyka. Pro další vývoj Makedonie však měl katastrofální důsledky 

vývoj v sousedním Kosovu, kde vypukla na jaře 1999 válka mezi srbskými silami a 

Kosovskou osvobozeneckou armádou (UCK). Dne 24. března 1999 se do konfliktu zapojilo 

NATO, které pod záminkou „ochrany albánské menšiny“ zahájilo bombardování Jugoslávie. 

Do Makedonie tak začaly proudit tisíce albánských uprchlíků, o které se makedonská vláda 

musela postarat. Premiér Ljupčo Georgijevski se na jedné straně chtěl zavděčit EU i NATO31,  

na druhou stranu si však uvědomoval, že takový příliv uprchlíků může mít neblahý vliv na 

stabilitu země. Každý dobře věděl, že odtrhnou-li se nyní kosovští Albánci od Srbska a 

mezinárodní společenství to uzná, chtěli by se pak i makedonští Albánci odtrhnout od 

Makedonie. Přístup NATO velice rozladil makedonskou veřejnost a posílil sympatie vůči 

Srbsku. Ve Skopji se konaly demonstrace proti Albáncům a NATO, mezi lidmi převládl 

názor, že Západ vědomě straní Albáncům. Tento konflikt byl pro první pravicovou vládu 

v dějinách Makedonie poměrně zatěžkávající zkouškou, neboť Georgijevski nepřestal 

podporovat NATO a věřil, že přítomnost mezinárodních sil na makedonsko-kosovských 

hranicích zabrání přenesení národnostního konfliktu z Kosova do Makedonie (Emmert 2001: 

25). Velký příliv albánských uprchlíků byl pro politiky skutečným problémem, a proto 

Makedonská vláda požadovala po státech EU, ale i po ostatních zemích, aby poskytly části 

uprchlíků dočasné útočiště na svém území. Když by se tak nestalo, byla Georgijevského vláda 

odhodlána uzavřít makedonsko-kosovské hranice a přemístit část uprchlíků do Albánie. Západ 

však namísto toho reagoval naprosto nespravedlivou kritikou Makedonie, kterou obvinil ze 

špatného zacházení s uprchlíky. Nikoho v té době nezajímalo, že Makedonie již neměla 

                                                 
31 Jednotky NATO byly od února 1998 rozmístěny na makedonském území. 
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prostředky na uživení tolika uprchlíků. A tak docházelo k dalším protiamerickým 

demonstracím. Nakonec však EU s převzetím části uprchlíků souhlasila a ti pak byli 

převezeni převážně do Německa, ale mimo jiné i do České republiky.  

 

Dne 9. června 1999 bylo v Kumanovu uzavřeno příměří mezi NATO a jugoslávskou 

armádou, které bylo prezentováno jako vítězství nad Miločevićem. Kosovo se tak stalo 

doménou UCK, která byla sice oficiálně rozpuštěna, ale ve skutečnosti existovala dál a bylo 

jen otázkou času, kdy se konflikt přenese do Makedonie. Koncem roku 1999 se mimo jiné 

konaly prezidentské volby, v nichž zvítězil kandidát VMRO-DPMNE Boris Trajkovski. 

Obavy z přenesení konfliktu z Kosova do Makedonie stále sílily, neboť mezi radikály byla 

stále oživována myšlenka spojení Kosova a západní Makedonie. Západní politici byli přitom 

zcela bezradní a omezili se jen na rady vládě Ljupča Georgijevského o potřebě zlepšit 

postavení Albánců v zemi. Jejich postavení jistě nebylo ideální, avšak na balkánské poměry 

nebylo nijak zlé (Rychlík 2003: 267). Během roku 2000 vznikly v Makedonii tajné struktury 

ilegální Národně osvobozenecké armády, která o sobě sice tvrdila, že nemá nic společného 

s kosovskou UCK a že v ní nebojují žádní Kosované, pravdou však byl pravý opak. Přes 

hornatou kosovsko-makedonskou hranici navíc do Makedonie proudily zbraně z Kosova. 

Makedonská UCK rovněž používala stejný a osvědčený scénář svých akcí jako kosovská 

UCK. Jejich průběh byl následující: na počátku stály teroristické útoky na policejní stanice, 

když pak policie a armáda zasáhly, bylo to prezentováno jako „teror proti albánské menšině“ 

(Rychlík 2003: 268). Tento údajný teror pak Albáncům sloužil jako žádost k cizím 

mocnostem o zásah či alespoň o neutralitu. V březnu 2001 pak Makedonie požádala NATO, 

aby zabránila pronikání extrémistů z Kosova. Tyto výzvy však zůstaly nevyslyšeny, což UCK 

velmi povzbudilo, neboť ta doufala, že se jí podaří zopakovat scénář s Kosova. Každému bylo 

jasné, že válka je nevyhnutelná. Vláda Ljupča Georgijevského prohlásila, že s povstalci 

nebude jednat a nepřipustí rozdělení země. Ozbrojené boje trvaly přes šest měsíců. Konflikt 

neměl pevné bojové linie, ale sestával se z drobných srážek. Západní pozorovatelé začali 

kritizovat nejen UCK, ale i makedonskou vládu a policii, jež prý zacházela s albánskými 

separatisty příliš tvrdě. Na další vývoj měla mimo jiné velký vliv změna mezinárodní situace. 

Dokud v Srbsku vládl Milošević, byly EU, NATO i USA schopné podporovat kohokoliv, kdo 

vystupoval proti němu, včetně teroristické UCK. Když však Milošević nakonec odstoupil, 

neměl Západ již na další podpoře UCK zájem. Hlavně díky tomu došlo k přísnějším postihům 

nelegální UCK a zřejmě tomuto vděčila vláda Georgijevského  za to, že se Makedonie udržela 

jako jednotný stát a válku se podařilo zastavit. Georgijevski i prezident Trajkovski však 
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dopředu oznámili, že jsou ochotni jednat pouze s vůdci legálních albánských politických stran 

a nikoli s představiteli UCK. Albáncům kromě toho bylo jasně řečeno, že se jim nedostane 

žádné podpory Západu ani pro myšlenku sjednocení s Kosovem, ani pro návrhy na 

federalizaci země, a že se tedy budou muset spokojit s autonomií na úrovni obecní 

samosprávy. Několikaměsíční konflikt byl ukončen až podpisem Rámcové dohody 13. srpna 

2001, kterou podepsali představitelé kvarteta hlavních makedonských i albánských 

politických stran v Makedonii. Mír byl uzavřen ve Skopji za vydatné diplomatické intervence 

mezinárodních vyjednavačů z EU, NATO, USA a OBSE. Tato dohoda byla pojata jako 

závazek provedení ústavních změn. Premiér Ljupčo Georgijevski a Branko Crvenkovski se 

zde zavázali k rozsáhlým reformám ve prospěch albánské menšiny v zemi. Představitelé 

hlavních albánských politických stran  Arben Xhaferi a Imer Imeri se pro změnu zavázali 

k zachování teritoriální integrity a unitárního státu. Text dohod též předpokládal brzkou 

ratifikaci patnácti ústavních článků, včetně preambule, makedonským parlamentem, dále 

sčítání lidu a konání parlamentních voleb. Významné změny se týkaly rovněž užívání 

menšinového jazyka. Dvojjazyčnost měla být zavedena v těch oblastech samosprávy, v nichž 

počet obyvatel hovořících jazykem menšiny překročí 20%. Mírové dohody předpokládaly, že 

celý proces implementace bude rozvržen do několika etap a bude završen uspořádáním 

lokálních voleb na podzim roku 2004. Součástí prvních kroků na cestě k míru se stalo 

rozmístění jednotek NATO v Makedonii. Třicetidenní operace nazvaná Essential Harvest 

(Nezbytná sklizeň) začala 27. srpna 2001. Cílem asi 3500 vojáků NATO bylo odzbrojit 

etnické Albánce (Ehl 2001: 18). Vojska NATO, a především USA, se však mezi 

makedonskou veřejností netěšila zvláštní důvěře. Makedonci se především obávali, že 

Albánci neodevzdají všechny funkční zbraně a navíc mezi Makedonci panovala představa, že 

Západ stejně stojí na straně Albánců a má a priori negativní vztah k pravoslavným Slovanům. 

Paradoxně však makedonské vládě pomohl teroristický útok Usáma bin Ládina na New York 

a Washington z 11. září 2001, po němž americká administrativa přehodnotila postoje 

k různým teroristickým organizacím ve světě, což se mimo jiné projevilo jak v negativním 

postoji vůči albánským separatistům, tak i ve zpřísnění kontroly kosovsko-makedonské 

hranice. Tato skutečnost proti všeobecnému očekávání nakonec vedla k tomu, že se vojákům 

NATO podařilo alespoň část zbraní od Albánců vybrat. Podle znění Rámcové dohody se již 

27. ledna 2002 měly uskutečnit parlamentní volby. Po volbách, které se nakonec konaly až 

v září, došlo ke střídání u moci, neboť nacionalistická VMRO-DPMNE v čele s Ljupčem 

Georgijevskim i albánská DPA zcela propadly. Vítězná levicová koalice „Společně pro 

Makedonii“ Branka Crvenkovského získala polovinu parlamentních křesel (tj. 60) a 
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k nemalému zděšení makedonské veřejnosti a hysterickým reakcím nacionalistické opozice se 

rozhodla sestavit vládní koalici za pomoci hlavního zástupce etnických Albánců v zemi, jímž 

se stal Ali Ahmeti a jeho Demokratický svaz pro integraci (DUI). V listopadu 2002 pak 

proběhlo nové sčítání lidu, jehož výsledky z 1. prosince 2003 ukázaly aktuální údaje o etnické 

kompozici obyvatel Makedonie. K makedonské národnosti se přihlásilo 64,18% obyvatel, 

k albánské 25,17%, k turecké 3,85%, k romské 2,66%, k srbské 1,78%, k bosenské 0,84%, 

k vlašské 0,48 a do položky „ostatní“ bylo zařazeno 1,04% obyvatel. Sčítání lidu bylo mimo 

jiné první nezbytnou podmínkou pro uskutečnění decentralizace země. Implementace 

mírových dohod měla být podle jejích signatářů završena uspořádáním lokálních voleb v roce 

2004. V historii makedonského státu se jednalo v pořadí o třetí pluralitní svobodné lokální 

volby (1996, 2000, 2005). Jednalo se však o vůbec první volby do jednotek místní správy po 

uzavření Rámcové dohody. Průběh voleb, jak prvního, tak i druhého kola byl však kritizován 

mezinárodními organizacemi, jež prohlásily, že volby nesplnily kritéria OBSE a Rady 

Evropy. Ke kontroverzním tématům při procesu implementace mírových dohod patřily mimo 

jiné předlohy zákonů o cestovních dokumentech a používání albánského jazyka v parlamentu. 

Zvlášť ostré boje se vedly o legalizaci „podzemní“ univerzity v Tetovu, jejíž projekt schválil 

makedonský parlament až 21. ledna 2004. Co se týče dvojjazyčných dokladů, tak ty začalo 

Ministerstvo vnitra vydávat v květnu 2003. Nakonec i albánština byla zavedena jako oficiální 

jazyk v parlamentu i v parlamentních výborech.  

 

Jako poměrně problematická se jeví rozdílnost v interpretaci o naplnění cílů Rámcové 

dohody. Pro etnické Makedonce jsou nekončící albánské požadavky důvodem k frustraci, 

naopak etničtí Albánci nemají pocit, že by byl proces implementace již zcela u konce. Albánci 

se snaží získat z Rámcové dohody maximum možného a namísto důvěry ve stát i nadále 

spoléhají především na diplomatický nátlak mezinárodních organizací na makedonskou vládu. 

Skutečnost je však taková, že hlavním problémem a zdrojem nestability v chudé Makedonii 

není krize mezietnických vztahů. Hlavní problémy, jako všudypřítomná korupce, vysoká míra 

chudoby, čtyřicetiprocentní nezaměstnanost, přítomnost organizovaného zločinu či značné 

množství zbraní ve vlastnictví občanů, jsou politickými představiteli často účelově 

transformovány do etnické roviny způsobem, jenž spouští účinnou politickou mobilizaci mas 

a odvádí pozornost od reálných problémů (Rosůlek 2005: 24). Hlavním cílem makedonské 

vlády by se tak kromě dalekosáhlých ústavních a legislativních reforem měl stát především 

program na zlepšení hospodářské situace země. 
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3. Makedonci v českých zemích 
  

 

3.1 Tři vlny makedonské emigrace do Československa a České republiky 

Makedonci v České republice netvoří početně významnou etnickou skupinu. Ti, co přišli do 

ČR po pádu komunismu a rozpadu Jugoslávie v devadesátých letech 20. století nepatří k první 

vlně makedonských přistěhovalců. V následujícím textu podávám stručný přehled o tom, kdy 

a z jakých důvodů etničtí Makedonci do ČR (resp. Československa) přicházeli. 

 

Dnes již přesně nedokážeme stanovit bližší okolnosti týkající se příchodu prvních lidí 

z Makedonie do prostoru střední Evropy, přesněji na území dnešní České republiky, 

Slovenska a Maďarska. Počátkem osmdesátých let 19. století začalo na pražské české a 

německé univerzitě studovat vedle studentů ze slovanského Balkánu - Bulharů, Srbů, 

Charvátů, Slovinců - rovněž několik mladých mužů makedonského původu. O nich se 

dozvídáme pouze podle místa jejich narození, protože tehdy se národnostně nedeklarovali 

jako Makedonci, ale nejčastěji jako Srbové či Bulhaři32 (Dorovský, Kirjakovský 2003: 5). 

 

První skutečná vlna Makedonců nebo osob makedonského původu, které přišly do bývalého 

Československa, nastala v období mezi dvěma světovými válkami. Tato vlna úzce souvisela 

se studenty z Makedonie, s činností členů Vnitřní makedonské revoluční organizace (VMRO) 

a s řešením národnostní otázky na Balkáně. Pobyt Makedonců v Československu byl legální 

(hlavně studenti VŠ), ale i ilegální. Makedonští studenti se sdružovali v různých 

jihoslovanských studentských organizacích a spolcích s nejrůznější politickou orientací, např. 

Jihoslovanská akademická menza, Bulharský akademický spolek Vasila Levského, atd. 

(Dorovský, Kirjakovský 2003: 6). Makedonci, sdružení v tomto spolku, zasílali 

československému ministerstvu vnitra a do progresivního tisku protestní rezoluce a otevřené 

dopisy, jejichž cílem bylo seznámit svět se skutečnou kulturní, národnostní, geografickou a 

etnografickou podobou jejich vlasti. Studenti kromě politické činnosti rovněž organizovali 

přednášky o rozmístění makedonského obyvatelstva v Srbsku, Řecku a Bulharsku. Iniciovali 

rovněž několik užitečných akcí k seznámení české veřejnosti s Makedonií a její kulturou. 

Ilegálně pobývali v meziválečném Československu různí trhovci, turisté, umělci, ale i členové 

                                                 
32 Viz. první kapitola 
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VMRO, kteří zde působili jako političtí kurýrové či profesionální revolucionáři (Dorovský, 

Kirjakovský 2003: 10). 

 

Druhá vlna emigrace z Makedonie do Československa nastala v letech 1948-1950 a souvisela 

s příchodem dětí a bojovníků Demokratické armády Řecka z Egejské Makedonie. Kromě 

Československa se konečným cílem levicově orientovaných uprchlíků stalo také Polsko, 

Maďarsko, Rumunsko, SSSR, Bulharsko a Albánie (Bittnerová-Moravcová 2005: 306). První 

organizovaný transport 749 převážně makedonských dětí vstoupil do Československa 23. 

dubna 1948. Tyto děti byly ubytovány v dětských domovech, rekreačních střediscích či 

lázeňských zařízeních. Během roku 1949 přijížděli dospělí. Některé zdroje uvádějí, že v roce 

1950 bylo v Československu celkem 11 941 Makedonců (Dorovský 1998: 267). 

 

Dosavadní výzkumy etnických procesů v Československu potvrdily skutečnost, že dochází 

nejen k postupnému překonávání sociálních a společenských rozdílů, ale i k pozvolné 

akulturaci a asimilaci Makedonců z této vlny, přestože v první fázi se vůbec nechtěli začlenit 

do majoritní společnosti. Stejně tak ani československá vláda nepočítala s tím, že by zde tito 

Makedonci zůstali natrvalo. Příslušníci makedonské etnické skupiny z této emigrační vlny 

jsou dnes v České republice značně rozptýleni a to je také jedna z příčin jejich postupné 

jazykové a kulturní asimilace. Výsledky bádání ukazují, že dnes dvě třetiny manželství 

uzavřených mezi příslušníky této vlny makedonských emigrantů představují smíšené páry. 

Děti jsou v těchto manželstvích etnicky vychovávány nejčastěji podle rodiče z většinového 

národa, a proto je pochopitelné, že makedonská etnická skupina této emigrační vlny je stále 

méně početná (Dorovský, Kirjakovský 2003: 11).  

 

Pro proces akulturace platí, že se vyvíjí především dvěma směry:  

a) jde o ovládnutí jazyka majoritního národa, b) jde o postupné zapomínání prvního neboli 

mateřského jazyka. Pro makedonské děti a dospělé Makedonce, kteří přišli do 

Československa v letech 1948-1950, byla jazyková situace značně komplikovaná. Museli se 

učit cizí jazyk, aniž by se mohli opřít o normy svého spisovného jazyka, neměli žádné 

základní znalosti o gramatice ani jiné znalosti o svém jazyce, mnozí z nich byli negramotní či 

pologramotní. Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že pro makedonské děti (ve srovnání 

s dětmi řecké, turecké nebo jiné národnosti) bylo snazší učit se česky, tj. slovanskému jazyku. 

Dlouholetý pobyt v jiném sociokulturním prostředí a stále lepší znalost českého jazyka mají 

tedy vliv na to, že se Makedonci z druhé emigrační vlny dnes nachází ve fázi postupné 



 42 

asimilace, což je jedna z fází akulturace, která končí změnou národnostního cítění (Dorovský, 

Kirjakovský 2003: 12). 

 

Třetí vlna emigrace obyvatel z Makedonie do České republiky souvisí s rozpadem bipolárního 

světa v devadesátých letech 20. století, a především s následným rozpadem Jugoslávie. 

Nepříznivá politická i ekonomická situace ve většině zemí bývalé Jugoslávie přiměla mnoho 

jejích obyvatel k odchodu do zahraničí. Cílem těchto emigrantů byly středoevropské země, 

které však ve  většině případů sloužily pouze jako odrazový můstek pro odchod na Západ. 

Situace se však mění – postupně se stáváme relativně bohatou, ekonomicky i politicky stabilní 

a demokratickou zemí, která emigranty láká, a proto pro většinu nově příchozích Makedonců 

není Česká republika již pouze zemí tranzitní, nýbrž zemí cílovou (Šišková 1998: 41). 

 

 

Podle ČSÚ žilo na území České republiky k 31. 12. 2003 celkem 863 Makedonců. Z toho 436 

mělo trvalý pobyt a 427 vízum nad 90 dní. Žen bylo pouze 16333. Nově příchozí Makedonci 

se usazují především ve velkých městech, zejména v Praze, kde mají největší šanci nalézt 

práci. V roce 2003 získalo pracovní povolení 406 Makedonců, z toho však pouze 15 žen. 

Platné oprávnění k podnikání získalo v tomto roce 284 Makedonců. Nejvíce platných 

pracovních povolení (1130) bylo Makedoncům vydáno v roce 1997. Nejvíce podnikatelských 

licencí (297) pak v roce 200134. Na území Prahy bylo k 31. 3. 2002 celkem 447 občanů 

Makedonie s povoleným trvalým pobytem či vízovým pobytem nad 90 dnů35. K 31. 12. 2003 

zažádalo o azyl v České republice celkem 31 Makedonců. Pouze pěti z nich však byl azyl 

udělen a to v roce 1996. Od roku 1999 do roku 2003 získalo české občanství celkem 101 

Makedonců.36 

 

 

 

 

 

 
                                                 
33 http://www.czso.cz/csu/edicniplan.nsf/p/1414-04 
 
34 tamtéž 
35 http://www.mvcr.cz/2003/policie/odbor/cizinecka_policie.html  
Je však nutné brát ohled na to, že se tento údaj týká všech občanů Makedonie, tedy nejen etnických Makedonců.  
36 http://www.czso.cz/csu/edicniplan.nsf/p/1414-04 
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3.2 Popis souboru respondentů 

Pro tuto práci, v níž se chci zabývat identitou etnických Makedonců v prostředí velkoměstské 

Prahy, jsem si záměrně vybrala poměrně specifickou skupinu respondentů. Základní 

charakteristikou této skupiny je, že jde výhradně o zaměstnance ze sektoru služeb. Všichni 

pracují v různých pražských podnicích, především v restauracích a barech. Všichni jsou si 

svým způsobem podobní, mám tím na mysli zejména podobný způsob života, podobné 

problémy a podobné vnímání reality. Jde tedy o poměrně homogenní skupinu Makedonců, 

která je provázána přátelskými vazbami, a o níž lze říci, že má svá specifika. Z předchozího 

textu je zřejmé, že půjde o Makedonce, je však třeba zdůraznit, že pouze o etnické 

Makedonce, neboť ne všichni lidé s makedonským občanstvím se hlásí k makedonskému 

etniku.37   

 

Další homogenní skupinu Makedonců by mohli tvořit makedonští studenti či makedonští 

podnikatelé. Přestože lze říci, že otázku etnické identity vnímají všichni Makedonci stejně, 

příčiny příjezdu do České republiky i způsob života zde, se u jednotlivých skupin 

(podnikatelů, studentů, zaměstnanců) poměrně liší. Jelikož problematika „Makedonců-

podnikatelů“ a „Makedonců-studentů“ byla již dříve zpracována,38 zvolila jsem pro svůj 

výzkum skupinu nikým ještě nezanalyzovanou a tou jsou právě výše zmínění „Makedonci-

zaměstnanci“.39 

 

V rámci svého terénního výzkumu jsem oslovila celkem 16 respondentů, ze širší skupiny 

mnou poznaných Makedonců. Pouze těchto 16 respondentů však plně odpovídalo 

požadavkům zvolené cílové skupiny, vymezené gendrově (muži), profesně (zaměstnanci 

služeb) a vnitřní sociální provázaností (přátelské vazby). Své respondenty jsem si pracovně 

označila písmeny A až P. Cituji-li zde jejich výroky, záměrně neuvádím autory, ani je 

neidentifikuji věkem apod., neboť považuji za etické dodržet jejich absolutní anonymitu.  

 

Respondentskou skupinu tvořili výhradně muži ve věku mezi 22 až 31 lety. Všichni pochází 

z větších měst, nejčastěji z hlavního města Makedonie Skopje, dále pak z Kumanova, Tetova 

či Bitoly.40 Dva mí respondenti jsou ženatí s Češkou, jeden s Makedonkou, dva jsou 

                                                 
37 Příkladem jsou makedonští Albánci či makedonští Srbové. 
38 Viz. Korecká Z.: Etnická image Makedonců-podnikatelů v Praze. In: Bittnerová-Moravcová 2005: 305.  
39 I když označení „Makedonci-zaměstnanci“ nezní nejlépe, přesně vystihuje skupinu, z níž jsem vybírala své 
respondenty. 
40 Viz. příloha č. 1 – mapy Makedonie. 
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rozvedení a ostatní jsou svobodní. Nejvyšší dosažené vzdělání všech mých respondentů je 

středoškolské s maturitou.41 Po sociální stránce jsou všichni ze „střední vrstvy“, pouze jeden 

respondent uvedl, že má poměrně zámožné rodiče. Všichni moji respondenti přijeli do České 

republiky mezi léty 1996 až 2003 a jejich hlavním motivem k příchodu byla vidina lépe 

placené práce či touha poznat jiné prostředí. Nikdo z mých respondentů nepřijel do České 

republiky, aby zde dále studoval na vysoké škole či si jinak zlepšoval svou kvalifikaci. 

Většina mých respondentů je v Praze spokojená a má dobře placená zaměstnání. Životní styl 

velkoměsta jim rovněž všem vyhovuje, a proto na otázku, zda by se chtěli v blízké době vrátit 

do Makedonie, nedokázali jednoznačně odpovědět. Do vlasti by se ihned vrátili za 

předpokladu, kdyby se v Makedonii zlepšila životní úroveň, snížila se nezaměstnanost a 

kdyby stát dokázal svým občanům zaručit ekonomické a sociální jistoty.  

 

Do České republiky přijeli mí respondenti většinou na pozvání svých přátel, členů rodiny či 

na doporučení známých. Český jazyk se všichni naučili poměrně rychle, nejpozději do šesti 

měsíců. Vzhledem k tomu, že makedonština rovněž patří mezi slovanské jazyky, nepřipadala 

čeština mým respondentům nějak zvlášť obtížná. Pravdou však je, že nikdo z nich nemluví 

gramaticky zcela správně. Češtinu se neučili ani ve školách ani z učebnic, ale pouze ze styku 

s Čechy. Naučit se česky považovali všichni mí respondenti za jistou nutnost. Češtinu 

potřebují jak pro komunikaci s českými úřady, tak pro snazší dorozumění se svými českými 

kolegy v zaměstnání. I z tohoto faktu je patrný značný rozdíl mezi mými respondenty a 

„Makedonci-studenty“. Ti plánují svůj pobyt v Praze pouze na dobu trvání svého studia, 

přičemž většinou studují v anglickém jazyce, a proto tedy nepovažují za nutné naučit se 

česky.42 

 

V následujících kapitolách se budu zabývat tím, jak si moji respondenti zvykali na české 

prostředí, jestli se mu nějak přizpůsobovali, budu popisovat jejich vztah k Čechům, jejich 

přátelská setkání, vztah k rodině, jejich celkové vnímání české reality a řadu dalších témat. 

 

 

 

 

                                                 
41 Nebo s obdobnou závěrečnou zkouškou. 
42 Viz. Korecká Z.: Etnická image Makedonců-podnikatelů v Praze. In: Bittnerová-Moravcová 2005: 3005. 
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4. Konstruování identity Makedonce v ČR  (v Praze) 
  

V této kapitole se nyní na základě získaného materiálu pokusím zanalyzovat, jak se moje 

respondentská skupina Makedonců adaptovala na české prostředí. Problém adaptace a 

integrace s českou společností u vybrané skupiny Makedonců budu popisovat na jednotlivých 

ukazatelích. Mezi tyto ukazatele, podle nichž třídím i jednotlivé podkapitoly patří: 1) vnitřní 

prožívání kontaktů a prvotní komunikace s českým okolím, 2) utváření přátelských vztahů 

s českým okolím a fungování makedonské přátelské skupiny, 3) vnímání Čechů jako jiných a 

nakonec 4) sebeidentifikační znaky a symboly, jimiž se vymezují v českém pražském 

prostředí. 

 

 

4.1 Vnitřní prožívání kontaktů a prvotní komunikace s českým okolím 

V této kapitole se podrobně zabývám tím proč si mnou oslovení Makedonci vybrali ke svému 

pobytu právě Českou republiku, jak se zde usadili a co je přimělo zde zůstat, co od pobytu 

v České republice očekávají a jakým způsobem se českému prostředí přizpůsobují. 

 

Většina mých respondentů přišla do České republiky (Prahy) ve druhé polovině devadesátých 

let 20. století. Podle údajů Českého statistického úřadu žilo v této době na území ČR nejvíce 

Makedonců od roku 1989. Přesně to bylo v roce 1997, kdy jich zde žilo 1 381. Naproti tomu 

např. v roce 1994 žilo v ČR pouhých 523 Makedonců. To lze vysvětlit tím, že v první 

polovině devadesátých let nebyla Česká republika pro řadu emigrantů cílovou zemí. Ovšem 

ani po roce 2000 počet zde žijících Makedonců nepřekročil jeden tisíc. Tuto skutečnost lze 

oproti tomu vysvětlit změnou zákona o pobytu cizinců na území ČR v roce 1999 s platností 

od 1. ledna 2000, který se přímo dotkl obyvatel Makedonie a poněkud jim ztížil přístup do 

České republiky (vízová povinnost).43    

 

Jak mi všichni mí respondenti potvrdili, bylo v druhé polovině devadesátých let skutečně 

poměrně snadné přicestovat do České republiky, neboť nebylo zapotřebí žádných víz. To byl 

také jeden z důvodů, proč si většina mých respondentů vybrala ke svému pobytu právě 

Českou republiku. Česká republika pro ně byla svým způsobem velmi atraktivní zemí. Do 

Rakouska, Německa či jiných západoevropských zemí se neodvážili z důvodu 

                                                 
43 http://www.czso.cz/csu/edicniplan.nsf/p/1414-04 
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komplikovaných vízových povinností, Polsko, Slovensko či jiné země od nás na východ jim 

nepřipadaly zas až tak atraktivní a bývalé vyspělejší země jugoslávské federace44 je nelákaly. 

 

Jak bylo řečeno výše, jeden z hlavních důvodů, proč se mnou oslovení Makedonci rozhodli 

odjet ze své vlasti, byla špatná hospodářská situace v Makedonii. Ekonomický stav země jim 

nenabízel žádné vyhlídky perspektivního zaměstnání, nepříznivá jim rovněž připadala vysoká 

míra nezaměstnanosti45 a nízká životní úroveň. Většina mých respondentů opustila Makedonii 

dva až tři roky po dostudování střední školy, tedy v době, kdy měli nejvyšší čas najít si 

zaměstnání pokud nepokračovali ve studiu na vysoké škole. V poměrně mladém věku se tedy 

rozhodli zkusit štěstí v jiné zemi. Hnací silou pro většinu z nich byla vidina lepšího života a 

vydělání více peněz, touha cestovat, poznat nové prostředí či pouhá zvědavost.  

 

Většina z nich se vydala do České republiky, aniž by o této zemi věděla cokoliv bližšího. 

Jediné, co všichni mí respondenti o ČR věděli bylo, že hlavní město je Praha, že jsou 

v Čechách krásné a poměrně „dostupné“46 ženy, a že se zde hodně pije pivo. Dále také věděli, 

že do Prahy jezdí studovat mnoho makedonských studentů. Všichni mí respondenti odjeli do 

ČR, aniž by uměli česky a ve většině případů ani nevěděli, co přesně zde budou dělat. Z toho 

bychom mohli usuzovat na jejich velkou odhodlanost a rovněž odvážnost vydat se vstříc 

neznámému prostředí. Pravdou však je, že všichni už v Praze měli nějaké známé, kamarády 

nebo někoho z rodiny, nebo měli alespoň určité kontakty a typy, za kým jít a co dělat hned po 

příjezdu.  

 

Jejich první dojmy po příjezdu do České republiky byly ve většině případů poněkud 

rozporuplné. Na jednu stranu byly jejich dojmy pozitivní, nejvíce je nadchla Praha se svými 

historickými a architektonickými památkami, životní styl velkoměsta, krásné ženy, zkrátka 

nové a vzrušující prostředí. Na druhou stranu byli velmi zklamaní z lidí. Češi jim připadali 

chladní, uzavření a málo přátelští, „…lidi se s tebou málo baví a navíc jsem všude na ulicích 

potkával spoustu feťáků, alkoholiků a bezdomovců, na to jsem z Makedonie vůbec nebyl 

zvyklý a to mě asi nejvíc šokovalo…“ (respondent G).  

 

                                                 
44 Mám tím na mysli zejména Slovinsko a Chorvatsko. 
45 Míra nezaměstnanosti se v Makedonii pohybuje okolo 40%. 
46 Všeobecné povědomí o dostupnosti českých žen měli všichni mí respondenti. Nedokázali mi však až na 
výjimky sdělit, jak se to dozvěděli „…zkrátka jsme to jen někde slyšeli,“ poznamenala většina z nich. Mezi 
výjimky patřili t ři Makedonci, kteří mi během interview řekli, že viděli film Gorana Paskaljeviče – Varlivo leto, 
jenž pojednává o orchestru českých žen. Díky tomuto filmu si pak udělali názor na české ženy. 
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Většina byla rovněž zklamaná z prvotních problémů spojených s vyřizováním potřebných 

dokladů a z poměrně vysokých životních nákladů. U všech mých respondentů však nakonec 

převážily pozitivní dojmy, a proto se nakonec rozhodli zůstat. Pro většinu byla impulsem 

k setrvání dobrá práce a do jisté míry i určitá tvrdohlavost a odhodlanost, že si v novém 

prostředí poradí. Od českého prostředí nic zvláštního neočekávají, snad jen lepší životní 

úroveň. Pro Makedonce není příliš typické, že by dlouhodobě plánovali budoucnost, spíše 

všemu nechávají volný průběh, a proto většinou ani sami nevědí, jak dlouho zde budou chtít 

setrvat. V současné době jsou zde všichni spokojení, proto ani neplánují, že by se v blízké 

době vrátili do Makedonie nebo odjeli do jiné země. Tuto možnost však zcela nevylučují.  

 

Všichni mí respondenti na mou otázku, jaký je jejich vztah k Makedonii, spontánně vyjádřili 

vřelý poměr ke své rodné zemi. Jediné, co jim na Makedonii vadí, je špatná politická a 

ekonomická situace, velká korupce, nezaměstnanost a s tím spojená nízká životní úroveň. To 

jsou vlastně výše zmíněné důvody, kvůli nimž se mnou oslovení Makedonci rozhodli odjet ze 

své vlasti. Jejich vazby k Makedonii však zůstaly nezpřetrhány. Většina respondentů, pokud 

je to v jejich možnostech, po celou dobu pobytu v České republice (Praze) finančně podporuje 

zbytek rodiny v Makedonii. S rodinou rovněž trvale udržují telefonické kontakty. Neseparují 

se. Do Makedonie jezdí většina respondentů minimálně jednou ročně a vždy se do své vlasti 

těší. 

 

Za domov většina mých respondentů stále považuje Makedonii. Vždy když jedou do 

Makedonie, říkají, „…odime doma“ (tj. jedeme domů). Tento názor však nesdíleli úplně 

všichni. Respondent A spolu s respondentem J již za své domovy považují Českou republiku. 

Lze to vysvětlit tím, že respondent A zde žije už 8 let, v poslední době se mu velmi daří 

v práci, má určité ambice a neuvažuje v příštích letech o návratu do Makedonie. Rád by zde 

založil rodinu, a proto za svůj domov začal považovat Českou republiku. I když má 

k Makedonii pozitivní vztah, již ji považuje pouze za svou rodnou zem, nikoliv za domov. 

Podobně je na tom respondent J, který se oženil s Češkou a o návratu do Makedonie rovněž 

neuvažuje. Mohli bychom říci, že u těchto dvou respondentů (A, J), došlo k určitému 

rozdvojení pozic. Tedy, že po delším pobytu v České republice, který je spjat s ekonomickou 

úspěšností u respondenta A, resp. se svatbou s Češkou u respondenta J, tito Makedonci začali 

rozlišovat „rodnou zem“ (Makedonii) od „domova“ (ČR).  
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Všichni respondenti, nehledě na to, jak zde žijí dlouho, se jednoznačně považují za 

Makedonce. Na to, že jsou Makedonci, jsou patřičně hrdí, a tvrdí, že i kdyby žili v České 

republice do konce svého života, stále se budou cítit jako Makedonci. Identita Makedonce je 

jim podle nich dána, člověk se s ní narodí. Podle všech mnou oslovených Makedonců ani 

dlouhodobý pobyt v cizí zemi nemůže změnit identitu jedince, a proto všichni sebevědomě 

tvrdí, že život v ČR z nich nemůže udělat Čechy.47 Nikdo z mých respondentů by se navíc ani 

Čechem stát nechtěl, „…když sem se narodil v Makedonii a rodiče mě vychovali jako 

Makedonce, nemůže se ze mě přece stát Čech a to ani nechci, abych byl jako Čech.“ 

(Respondent G). 

 

Sami respondenti však vnímají, že ne všichni Češi, je za Makedonce považují. Mnoho Čechů 

podle nich nedělá rozdíl mezi jednotlivými balkánskými národy. Zde se tedy dostávají do 

rozporu mezi svým vědomím Makedonce a tím, jak je chápe majoritní společnost. Podle 

jejich interpretace, je Češi jednoduše považují za „Balkánce“ nebo za Jugoslávce. Toto své 

„nepoznání“ většinovou společností více méně tolerují. Vycházejí z pozice své 

nezpochybnitelné národní existence. Na mou otázku, zda jim „nepoznání“ vadí, odpověděla 

většina, že jim je to jedno, „…lidi, který mají informace jen z televize a novin a nezajímají se 

o Balkán víc, tak to moc nerozlišují, mně to nevadí, je to jejich věc, já jsem Makedonec a ne 

Srb, ale všichni jsme z Balkánu, takže jak to berou Češi je mi jedno.“ (respondent B).  

 

I když se všichni respondenti cítí jako Makedonci, kteří si zde stále uchovávají své kulturní 

návyky a makedonskou mentalitu, všichni mi zároveň přiznali, že se určitým způsobem české 

společnosti přizpůsobují. Jak tvrdí, musí se alespoň částečně adaptovat, to však podle nich 

neznamená, že se z nich stávají Češi. Toto přizpůsobování se českému prostředí nejčastěji 

vnímají jako:  a) nutnost naučit se český jazyk, b) nutnost přijmout české normy chování, c) 

nutnost přizpůsobit styl komunikace českému prostředí jak v rámci práce, tak i všude na 

veřejnosti, d) nutnost osvojit si základní právní  normy, e) nutnost pochopit jednání Čechů.   

 

                                                 
47 Opačný názor prezentuje ve své bakalářské práci Anna Pokorná, která se zabývala současnou nejmladší 
generací ze židovských rodin. Přejala stanovisko N. Solomona, jenž identitu popisuje následovně: identita je 
nejen způsob, jakým se jedinec zařazuje do společnosti, která ho obklopuje, ale i role, kterou jednotlivci či 
skupině přisuzuje okolí. Není tedy daností, ale do jisté míry konstruktem. Prochází proměnami v čase, a to 
nejen v závislosti na změně společenskopolitické situace, ale i v závislosti na stadiu vývoje jedince. Je 
vícevrstevná a ovlivňují ji mnohé další komponenty, jako je vzdělání, povolání, rodinný status apod. S tímto 
stanoviskem mí respondenti nesouhlasili, neboť, to že jsou Makedonci berou jako danost. 
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Všichni mí respondenti se domnívají, že by se v České republice bez češtiny neobešli. Na 

mou otázku proč by se bez ní neobešli, argumentovali tím,  že sem přijeli žít a pracovat. Je 

tedy samozřejmé, že by měli umět česky, chtějí-li si najít práci a komunikovat nejen se svými 

českými kolegy a českými zákazníky (všichni pracují v sektoru služeb), ale i s českými úřady. 

Všichni se naučili česky během prvních šesti měsíců. Na druhou stranu nikdo z nich si 

nemyslí, že by se naučil česky tak dokonale, že by nebylo poznat, že je cizinec.  

 

I když se nikdo z mých respondentů osobně nesetkal s projevy etnické intolerance, všichni 

přiznávají, že Češi dosud nejsou zvyklí na cizince. Řada z nich se díky svému cizímu 

přízvuku (ale i díky odlišnému vzhledu) setkala ze strany Čechů s nedůvěrou. Ponejvíce pak 

při náhodných setkáních na veřejnosti (v obchodech, na úřadech48, v barech či na diskotékách) 

„…když  Češi slyší, že máme jiný přízvuk, a že nemluvíme dobře česky, jsou hned opatrnější. 

Neplatí to samozřejmě obecně, ale už několikrát jsem se s tím setkal, např. jedna pani, u který 

jsem bydlel v podnájmu, říkala, že všichni cizinci jsou stejný a nevěřila mi, i když jsem platil 

nájem v pořádku“ (respondent A). Na druhou stranu si nikdo z mých respondentů na jiné 

negativní reakce ze strany české společnosti nestěžoval. Je to dáno zřejmě tím, že Makedonci 

jsou velmi přátelští a vstřícní a všude si díky své povaze dokážou získat lidi na svou stranu. 

To platí zejména v práci, kde se nejvíce dostanou do kontaktu s Čechy. Všichni respondenti 

mi tvrdili, že s Čechy dokážou vyjít bez problémů. 

 

Jak bylo řečeno výše, přizpůsobuje se většina respondentů českému prostředí rovněž svým 

chováním. Podle mnou oslovených Makedonců jsou české normy chování více oficiální a 

méně důvěrné. Mohli bychom říci, že z pohledu Makedonců se Češi chovají poněkud 

„salónně“. Podle jejich interpretace jsou Češi mnohem více kulturně založení, mají 

„kultivovanější“ vystupování a mají ve zvyku si hodně vykat. O sobě Makedonci naopak 

tvrdí, že jsou při kontaktu s jinými lidmi více temperamentnější, emotivnější a zvyklí 

z Makedonie tykat téměř každému, „…způsob života mám pořád stejný, ale nechovám se zde 

jako v Makedonii, myslím tím, že zde jsem kultivovanější. V Makedonii nejsme příliš zvyklí si 

vykat. Tam jsem tykal každému, i učiteli ve škole, tady si to nemůžu dovolit, protože Češi se 

pak na tebe dívaj dost divně“ (respondent B). Z této citace je patrné, že se mí respondenti 

snaží přizpůsobit českým normám chování. Hlavním důvodem je to, aby se na veřejnosti 

nedostávali do nepříjemných situací.  

                                                 
48 Co se týče úřadů, tak zde by se dalo polemizovat, zda zkušenost s nepříjemným zacházením byla způsobena 
jiným etnickým původem či zda se tak úředníci nechovají i při jednání s Čechy. 
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Všichni také uvedli, že v Makedonii se žije více na ulicích, lidi jsou hluční, zdraví se, 

pokřikují na sebe, jsou impulsivnější, takže se klidně na místě pohádají a nadávají si. 

S takovým chováním se v ČR (Praze) nesetkali, proto, jak sami říkají, aby nevzbuzovali 

rozruch, museli své chování určitým způsobem „zkultivovat“.  

 

S tím souvisí i způsob mluvy, který rovněž museli přizpůsobit českému prostředí. Museli se 

především naučit vykat a rovněž museli omezit různé nadávky, které vkládají do dialogu jako 

řečové automatismy49. Toto omezení však platí pouze pro situace, kdy jsou na veřejnosti 

v kontaktu s Čechy. Je však pravdou, že poznají-li nějaké Čechy blíž, nadávají i před nimi a 

často se už setkali s tím, že Češi tyto nadávky přijali za své a používali je pak na veřejnosti 

častěji než samotní Makedonci.50 

 

Aby se mnou oslovení Makedonci nedostávali v českém prostředí do problémů, bylo podle 

nich nutné osvojit si minimální právní předpisy. Mají tím na mysli především znalost zákonů 

souvisejících s legálním pobytem v České republice.51 

 

Jako poslední bod svého přizpůsobení chápou mí respondenti nutnost porozumět českému 

jednání a naučit se, jak Češi na různé situace reagují. Pokud chtějí žít v České republice, 

neměli by, jak sami tvrdí,  tuto skutečnost přehlížet. Dobře si uvědomují, že byli vychováni 

v jiném kulturním prostředí, a proto, chtějí-li žít v jiné zemi, musí se snažit pochopit kulturu 

hostitelské země. Jako hlavní důvod této snahy opět uvádějí fakt, že se nechtějí zbytečně 

dostávat do konfliktních situací. Sami si kladou požadavek své adaptace na české prostředí. 

 

Všichni mí respondenti se v českém prostředí cítí dobře. I když se většině nelíbí, že jsou Češi 

uzavření, málo společenští a málo přátelští, celkově se jim životní styl velkoměsta líbí, 

obdivují zdejší kulturní život, i to že mají vyšší životní úroveň než kdyby žili v Makedonii. 

Historie, architektura, multikulturní společnost Prahy, krásné ženy, prosperující stát, 

vzdělanost a kulturní život na vyšší úrovni, to vše jsou věci, ke kterým mají v České republice 

                                                 
49 Nadávky jako: pička ti materna, mamicu ti jebem, ajde koni, kurec, atd. 
50 Setkala jsem se osobně s řadou Čechou, kteří s Makedonci pracovali, a slyšela jsem, jak Češi tyto makedonské 
nadávky používají. Během svého vztahu s respondentem A jsem rovněž sama některé používala a můžu potvrdit, 
že jsem je přejala automaticky, aniž bych přemýšlela nad jejich obsahem. Do řeči jsem je vkládala při stejných 
situacích jako Makedonci. 
51 Tzn. předpisy týkající se vízových povinností, trvalého pobytu, získání občanství apod. 
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určitý respekt, a které na našem státě obdivují. Všechny tyto kulturní odlišnosti přijali ochotně 

ke svému způsobu života.  

 

Na druhém pólu pak stojí jejich názor na samotný charakter Čechů, především jejich 

chladnost a uzavřenost. Ty jim opravdu vadí.  Všichni respondenti rovněž tvrdí, že si asi 

nikdy nezvyknou na Čechy, kteří věčně vysedávají v hospodě, nestarají se o své manželky, 

ani o sebe a svůj vzhled. Vadí jim velký počet bezdomovců a také to, že Češi nemají pevné 

rodinné vztahy, ani i když jde o nejbližší rodinu. Nejsou např. zvyklí na důchodce, o které se 

nikdo nestará a kteří musí žít v domově důchodců. V Makedonii se o ně vždy postará rodina. 

Vadí jim také celková nesoudržnost Čechů. Podle nich Češi drží při sobě  pouze pokud jde o 

důležité sportovní utkání.52 Tyto a mnohé další věci, které budu rozebírat na jiném místě této 

práce, se mým respondentům v České republice nelíbí a jak prohlašují, tak si na ně zřejmě ani 

nikdy nezvyknou. 

 

Zjištěné poznatky bych tedy mohla shrnout následovně: Makedonci z mé respondentské 

skupiny přijeli do České republiky (Prahy) ve většině případů za stejným cílem – poznat nové 

prostředí, vydělat více peněz a naučit se být soběstačný. Českou republiku si rovněž všichni 

vybrali ze stejného důvodu, kterým byla určitá atraktivnost Prahy a též poměrně snadný 

přístup do České republiky ve druhé polovině devadesátých let. Všem se s určitými 

výhradami v českém prostředí líbí, všichni mají poměrně dobrou práci a vydělávají tolik 

peněz, že mohou  žít takový život, se kterým jsou spokojení. Z toho důvodu, žádný z 

respondentů neuvažuje v blízké době o návratu do Makedonie nebo odcestování do jiné země. 

Všichni přiznávají, že i když se snaží uchovat si své kulturní zvyky, musí se částečně českému 

prostředí přizpůsobovat. Za hlavní prvky přizpůsobení považují znalost češtiny, s tím 

související i minimální znalost právních předpisů, nutnost přijetí českých norem chování a 

způsobu komunikace ve styku s českou veřejností a rovněž i svou snahu pochopit jednání 

Čechů. V tomhle směru je tedy podle nich nutné se přizpůsobit, aby se člověk zbytečně 

nedostával do konfliktních situací. Jak deklarují, jejich makedonská identita a životní styl se 

tím však nemění. Vždy se budou cítit jako Makedonci, nehledě na to jestli se plně integrují do 

české společnosti, založí zde rodinu a budou zde žít do konce života. Jejich národní vědomí, 

vědomí, že jsou Makedonci, nelze vymazat ani změnit.  Makedonství je podle nich dáno tím, 

že se narodili a byli vychováni v Makedonii. 

                                                 
52 Zmiňovali se pouze o kolektivních sportech (fotbal, hokej) a událostech jako je Mistrovství světa či 
Olympijské hry.  
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4.2 Utváření přátelských vztahů s českým okolím a fungování makedonské přátelské  

      skupiny 

 

V této kapitole se budu zabývat dalším ukazatelem a tím je vztah Makedonců k přátelství. I  

na tomto ukazateli lze rovněž poznat, zda se mí respondenti sžili či nesžili s českým 

prostředím. Během interview jsem zjišťovala: 1) co si mnou oslovení Makedonci o přátelství 

myslí, 2) zda je pro ně důležité, 3) jaké jsou podle nich přátelské vztahy mezi Makedonci, 4) 

jestli vyhledávají přátele mezi Čechy, 5) jestli přátelský vztah k Čechům vnímají jinak než k 

Makedoncům, 6) jak vypadají jejich přátelská setkání a jaká jsou jejich oblíbená místa 

v Praze. 

 

4.2.1 Utváření přátelských vztahů s českým okolím 

Makedonci jako národ jsou velice přátelští a společenští lidé. Trávení volného času 

s kamarády je pro ně něčím samozřejmým, takže samotářský způsob života si vůbec 

nedokážou představit. Přátelství kladou na vysoké místo v hierarchii hodnot. Na prvním místě 

těchto hodnot stojí podle všech bez rozdílu rodina a hned za ní jsou přátelé. V tomto bodě 

většina mých respondentů zdůrazňovala, že pro Čechy jsou tyto dvě hodnoty mnohdy až za 

osobním úspěchem a kariérou. Jak bylo řečeno výše, tak podle názoru respondentů nejsou 

Češi příliš přátelští a podle většiny z nich mezi Čechy dokonce skutečné přátelství neexistuje, 

stejně jako v západním světě „…čím více na Západ, tím je to s přátelstvím horší, lidi se 

navzájem moc nepotřebují, každý jede sám na sebe a na kamarády nebere ohled. Na Balkáně 

je to jiný, tam se lidi asi víc potřebujou, a proto si přátelství více váží.“ (Respondent L). 

Podoba „strohých“ přátelských vztahů mezi Čechy („p řátelství na oko“) většinu Makedonců 

zklamala. Makedoncům v České republice (Praze) rovněž chybí velké přátelské party, které 

by o víkendu chodily společně ven, „…zde jsou spíše páry, kluk s holkou, který se jdou někam 

pobavit, ale aby se spontánně sebrala parta 15 lidí a šla někam zapařit, to tu moc ve zvyku 

nemáte.“ (Respondent L).  

 

Makedonci obvykle nemají problém s navazováním nových kontaktů. Díky tomu, že jsou ve 

své podstatě velmi přátelští, seznamují se poměrně snadno, rychle a velmi sympatickým 

způsobem. Vždy vám podají ruku a představí se a vždy se usmívají. Tím druhá strana nabude 

dojmu, že člověk, se kterým se seznamuje, je milý a přátelský.  
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Podle většiny mých respondentů se však přátelské vztahy lépe navazují s jinými Makedonci či 

obecně Balkánci53. Respondenti nejvíce hovořili o Srbech a Černohorcích, s nimiž udržují 

přátelské kontakty. Přátelství s ostatními balkánskými národy nevylučují, ovšem jsou 

záležitostí více jednotlivců a ne celé přátelské skupiny. Kontakty s příslušníky ostatních 

balkánských národů jsou dány jednak jazykovou vybaveností respondentů, ale zejména tím, 

že mentalita všech Balkánců má podobné rysy a celkově se od mentality Čechů liší. Toto si 

mnou oslovení Makedonci moc dobře uvědomují a zřejmě je to i důvod toho, proč sami od 

sebe přátele mezi Čechy nevyhledávají. Na mou otázku proč nehledají přátele mezi Čechy 

odpovídali velmi jednomyslně, „…nevím, asi nemám potřebu nějak zvlášť vyhledávat přátele 

mezi Čechy, neboť zde mám spoustu kamarádů Makedonců, ale je pravda, že mám i spoustu 

kamarádů nebo  známých Čechů, se kterými mě někdo seznámil nebo jsem je potkal v práci, 

takže nemůžu říct, že bych se s Čechy vůbec nepřátelil.“ (Respondent C). Z toho tedy 

vyplývá, že se mí respondenti přátelství s Čechy nevyhýbají, ale sami od sebe ho 

nevyhledávají. Pokud mají nějakého českého kamaráda, nejčastěji se s ním potkali v práci, 

v místě bydliště, na diskotékách či v barech nebo prostřednictvím jiných kamarádů.  

 

Během svého pobytu v České republice (v Praze) se všichni mí respondenti  stačili seznámit 

s řadou Čechů. Není výjimkou, že mají několik velmi dobrých českých přátel. Většině 

respondentů však připadá, jak bylo řečeno výše, že mezi Čechy samotnými není příliš 

upřímné přátelství, které podle makedonských norem zahrnuje povinnost pomoci v jakékoliv 

situaci. Respondenti tvrdí, že Češi se pouze jako přátelé tváří, ale ve skutečnosti je to spíše 

přetvářka. Nejsou si jistí, kolik z jejich současných českých přátel by jim pomohlo, kdyby to 

skutečně potřebovali.  Pokud některému z mých respondentů na přátelském vztahu s Čechem 

záleží, jako např. respondentovi L, pak říká: „…toto přátelství jsem si musel vypěstovat, např. 

spousta Čechů se s váma skamarádí, když vidí, že za něj zaplatíte, když ale pořád platíte vy, 

tak na tom nelze vybudovat přátelství. Když se však začnete v placení střídat a začnete si 

vzájemně důvěřovat, ne se jen využívat, pak se můžete stát dobrýma kamarádama.“  

 

                                                 
53 Mám tím na mysli především národy bývalé Jugoslávie, zejména Srby a Černohorce, kde je usnadněná 
komunikace díky tomu, že všichni mí respondenti ovládají srbštinu, kterou měli jako povinný předmět na 
základní škole. Dále se přátelí s Bulhary, kteří mají velmi podobný jazyk a v podstatě si navzájem rozumí. Jiná 
situace je v případě Řeků. Tyto dva národy udržují obecně vzájemný odstup, což je dáno kulturně-historickým a 
politickým vývojem, zejména po rozpadu Jugoslávie, kdy Řecko odmítlo uznat novou Republiku Makedonii, 
kterou dodnes uznává pouze pod jménem FYROM - Bývalá jugoslávská republika Makedonie (Rychlík 2003: 
256). S makedonskými Albánci se celkem Makedonci v České republice přátelí – nepřenáší sem konflikt, který 
se mezi těmito národy odehrává v Makedonii. O Chorvatu jako dobrém kamarádovi hovořil pouze respondent B. 
Do přátelské skupiny Makedonců ho však nepřivedl. O Bosňácích nehovořil ani jediný respondent. 
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Většina mých respondentů se rovněž nebrání tomu brát své české přátele mezi ostatní 

Makedonce. Zajímavá je pak otázka jazyka. Pokud by nastala situace, že by se sešli samí 

Makedonci a jeden Čech, pak by se zřejmě mluvilo makedonsky a jestliže by Čech projevil o 

dané téma zájem, vždy by mu někdo překládal. Makedonci jsou velmi zdvořilí a nepřipustili 

by, aby se Čech mezi nimi nudil. Pokud by byl poměr Makedonců a Čechů vyrovnaný, pak by 

se zřejmě mluvilo česky. Jen občas, kdyby některý z Makedonců chtěl popsat své pocity nebo 

cokoliv, co se mu špatně vyjadřuje česky, mluvilo by se makedonsky a pak by se to někdo 

pokusil přeložit do češtiny. Pokud by přišla mezi Makedonce Češka, mluvilo by se 

pravděpodobně česky, „…a pokud by ta Češka byla krásná, snažili bysme se ještě líp mluvit 

česky“ (respondent C), to však pouze za předpokladu, že by to nebyla přítelkyně některého 

z přítomných Makedonců, protože kdyby byla, tak by se mluvilo makedonsky. Předpokládá se 

totiž, že jí to její přítel posléze přeloží, pokud o to projeví zájem. Přivede-li tedy Makedonec 

svého českého kamaráda mezi ostatní Makedonce, je samozřejmostí, že se k němu budou 

ostatní chovat přátelsky a nebudou ho ignorovat. Z toho lze obecně usuzovat nejen na 

přátelskou povahu všech Makedonců, ale i na vstřícnost jako normu vzájemné komunikace.  

Podle názoru mých respondentů, je tento přátelský a vstřícný přístup k druhému obecným 

rysem všech Balkánců. 

 

Pokud se některý z mých respondentů dostal se svým českým kamarádem do skupiny samých 

Čechů, pak se nikdy nestalo, že by se setkal ze strany Čechů s opovržlivým chováním vůči 

své osobě. Spíše se setkal s určitou uzavřeností, chladností či nezájmem nebo naopak 

s přehnaným zájmem. Ten se ze strany Čechů nejčastěji projevuje kladením různých otázek 

týkajících se Makedonie a tamního života. Mým respondentům pak často připadá, jako kdyby 

byli u výslechu a ne s přáteli v baru či někde jinde. Nepochopili, že jde o neobratnou a 

neosobní zdvořilost ze strany Čechů. Pokud Makedonci vyrazí ven se svými českými přáteli, 

většinou se baví tak, že jdou někam na diskotéku či do baru nebo na sportovní utkání, 

nejčastěji na fotbal či hokej – tedy do míst běžného veřejného kontaktu. 

 

Všichni respondenti vnímají určitou odlišnost  ve způsobu trávení volného času u Čechů a u 

Makedonců. Všichni mnou oslovení Makedonci vědí, že je pro Čechy typické mít různé 

mimopracovní aktivity a záliby, „…Češi si zajdou po práci na squash, na tenis, na bowling, 

na kulečník, chodí do divadla, o víkendu vezmou  baťoh na ramena a jedou někam pod stan. 

To vše na Češích obdivuju, ale sám nic takovýho neprovozuju. Zkrátka mi vyhovuje můj 
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způsob života a nechybí mi, že takhle netrávím svůj volný čas se svýma českýma 

kamarádama.“ (Respondent C).54  

 

Na druhou stranu všichni respondenti na Češích nesnáší, že často chodí do špinavých hospod, 

kde vypijí spoustu piva, že se opíjejí a nedbají na sebe, „…nesnášim, když Češi smrdí na 

pivo…(respondent A), …Češi tráví moc času v hospodě u piva a to se mi vůbec nelíbí.“ 

(Respondent G). Takovým způsobem, jak tvrdí, by nikdy svůj volný čas trávit nechtěli. Tuto 

českou kulturní realitu pro sebe odmítají. 

 

Zjištěné poznatky bych tedy mohla shrnout následovně: Pokud mají mí respondenti české 

přátele, jako že všichni nějaké mají, pak si jich váží, neboť přátelství jako takové je pro ně 

nesmírně důležité. Sami od sebe však české přátele nevyhledávají, spíše se s Čechy seznamují 

náhodně na nejrůznějších místech, nejčastěji však v práci, v místě bydliště, v barech či na 

diskotékách. I přestože považují Čechy za chladné a uzavřené, tvrdí o sobě, že jim nedělá 

problém se s nimi seznámit. Více přátel, což je přirozené, však mají mezi Makedonci či 

jinými Balkánci. Jasně si uvědomují, že makedonské a české pojetí přátelství se od sebe liší. 

A stejně tak se liší způsob využití  volného času. České pojetí jednoho i druhého je pro ně 

nepřijatelné.  

 

4.2.2 Fungování makedonské přátelské skupiny 

Na území Prahy žije kolem pěti set Makedonců. Nelze samozřejmě předpokládat, že by se 

mohli všichni navzájem znát a přátelit se, ale pokud se setkají dva Makedonci, kteří se ještě 

neviděli, pozdraví se a hned se dají do řeči. Jestli se z nich pak stanou přátelé, to už záleží 

pouze na nich, jestli si vzájemně „padnou do oka“. Neplatí tedy, že by se dva Makedonci 

automaticky spřátelili už jen kvůli tomu, že jsou Makedonci a že žijí v cizině, jak by se někdo 

mohl mylně domnívat. „…lidi jsou různí, někomu prostě věříš a někomu ne, nezáleží na tom, 

jestli je to Makedonec. I mezi Makedonci existují špatní lidé.“ (Respondent B). 

 

V rámci mé respondentské skupiny se všichni navzájem znají a přátelí, což je dáno zejména 

jejich podobnou profesní orientací. Přijede-li nějaký Makedonec do České republiky, většinou 

nemá problémy s tím, že by nemohl zkontaktovat jiné Makedonce. Ve většině případů má 

                                                 
54 O tom, jak tráví svůj volný čas Makedonci, viz. příští kapitola – Fungování makedonské přátelské skupiny. 
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takový člověk na nějakého konkrétního Makedonce kontakt ještě dřív než přijede do České 

republiky. Díky této osobě se pak po příjezdu do ČR ihned dostane do makedonské komunity.  

 

Všichni Makedonci se rovněž snaží navzájem si v České republice (Praze) pomáhat. Mohlo 

by se zdát, že si pomáhají proto, že žijí v cizí zemi a cítí, že musí držet při sobě. Většina mých 

respondentů mi však tvrdila, že pokud to někdo potřebuje, snaží se pomoci všem, nejen 

Makedoncům, ale i Čechům nebo jiným cizincům, „…snažim se pomáhat všem, když můžu a 

když vim, že je to pro dobrýho člověka.“ (Respondent C). Několik respondentů ovšem 

připustilo, že jejich kontakty a vzájemná pomoc v rámci přátelské skupiny Makedonců a 

zejména mimo ni jsou v České republice intenzivnější. Příčinou tohoto postoje je právě ona 

skutečnost, že jsou v cizině. Jak tvrdí, zde potřebují mít dobré vztahy se svým okolím, a proto 

se snaží udělat dobrý dojem, „…doma (v Makedonii) si taky pomáháme, ale člověk pomáhá 

jen dobrým přátelům a rodině samozřejmě…tady je to trochu jiný, doma nemáme takovou 

potřebu přátelit se s každým, tam máš rodinu a pár dobrých kamarádů a to stačí, nemusíš být 

tak komunikativní, máš tam svoje zázemí, tady si ho musíš postupně vytvářet a to bez 

přátelského přístupu prostě nejde.“ (Respondent B). 

 

Velice zajímavé je to, jak se Makedonci o svém volnu schází. Obvykle se stává, že se domluví 

dva až tři Makedonci „na kafe“ a jdou si sednout do nějaké své oblíbené restaurace či 

kavárny. Během chvíle se však může stát, že se v této restauraci či kavárně sejde až deset 

Makedonců najednou. Je to dáno tím, že jakmile mají volno, zavolají nějakému kamarádovi, 

ten zavolá dalšímu a dalšímu, až se sejde poměrně velká skupina. Nic takového však dopředu 

neplánují, vždy se sejdou tímto spontánním způsobem v závislosti na tom, jak má kdo volno. 

Pokud se chtějí dva Makedonci sejít, domlouvají se  především pomocí mobilních telefonů, 

přičemž upřednostňují volání před psaním SMS zpráv. Pevné linky většina z nich ani nemá a 

domluva prostřednictvím emailu je podle nich příliš zdlouhavá. Makedonci nemají ve zvyku 

něco předem domlouvat. Když mají volno, tak zkrátka vyrazí do centra a teprve potom 

někomu zavolají. Obvykle si chodí sednout do svých oblíbených podniků, nebo tam, kde sami 

pracují nebo pracuje jejich známý či kamarád.  

 

Tím se pomalu dostávám k tomu, jak a s kým mnou oslovení Makedonci tráví svůj volný čas. 

Z výpovědí respondentů bych mohla sestavit určitý scénář přátelských setkání. Většina 

Makedonců z mé respondentské skupiny totiž tráví svůj volný čas podobným způsobem a lze 

říct, že podle určitého scénáře. Obecně by se dalo říci, že den, kdy Makedonci nepracují 
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vypadá následovně: poté, co se ráno probudí, tzn. kolem poledne, dají si ranní kávu a 

perfektně se upraví, vyrazí kolem 14 hodiny do centra. Podle všech mých respondentů všichni 

nejprve zařizují to, co je třeba. To znamená např. různé běhání po úřadech, dojít na poštu, 

zaplatit složenky, zavolat rodině apod. Teprve pak přijde ten správný čas zavolat přítelkyni, 

popřípadě kamarádovi a vyrazit „na kafe“. Většina Makedonců běžně bere své přítelkyně, 

respektive manželky „na kafe“ s ostatními přáteli. Protože jejich přítelkyně jsou ve většině 

případů Češky, vytváří se tak koedukovaná česko-makedonská skupina. Výše již bylo řečeno, 

že v takovéto skupině se bude pravděpodobně mluvit makedonsky, neboť jde o přítelkyně a 

nikoliv o neznámé ženy. Většina mých respondentů zvládne za jeden den obejít průměrně tři 

až čtyři oblíbené kavárny či restaurace. Ve všech těchto podnicích si dávají espreso, z čehož 

vyplývá, že za den dokážou vypít až pět šálků silné kávy. Mohli bychom tedy říci, že 

nejobvyklejší činností Makedonců55 v jejich volném čase je: chození po kavárnách a 

setkávání se s přáteli. V obcházení restaurací se svými kamarády a dívkami pokračují 

většinou až do večera, a pokud mají příští den volno, často vyrazí ještě někam na diskotéku 

nebo jdou domů odpočívat. To jestli vyrazí někam ven rovněž předem nedomlouvají, 

maximálně se dohodnou, když sedí „na kafi“ a pak případně zavolají dalším známým. 

Jednoduše jde ten, kdo má zrovna čas. Makedonci, jak tvrdí, nejsou zvyklí tyto aktivity56 

plánovat předem.  To by mohlo Čechům, kteří se na některé akce domlouvají i čtrnáct dní 

dopředu, připadat poněkud zvláštní.  

 

Mezi nejoblíbenější místa setkání mnou oslovených Makedonců patří podniky v centru Prahy. 

Jsou to většinou takové restaurace, kavárny či bary, kde dělají dobrou kávu57, např. pizzerie 

Kogo58. Dále takové podniky, které mají zahrádku a jsou rušné. Makedonci mají potřebu být 

neustále mezi lidmi a v centru dění. Do restaurace či baru, kde by nikdo neseděl, by zřejmě 

ani nevešli. Na jaře a v létě se rádi chodí procházet do různých pražských parků, kam ovšem 

dojedou autem, projdou se a opět nasednou do auta a jedou někam „na kafe“. Mezi jejich 

oblíbené parky patří především Petřín a Letná.  

 

Na rozdíl od Čechů, nemají Makedonci příliš koníčků, kterým by se ve svém volném čase 

věnovali, „…rád bych si zašel třeba zaplavat nebo do posilovny, ale když už mám volno, tak 

potřebuju odpočívat, chci se vidět s přáteli, zajít na návštěvu, takže na tyhle aktivity  už mi 

                                                 
55 Troufám si tvrdit, že všech Makedonců obecně, nejen mých respondentů 
56 Jít na kafe či na diskotéku s kamarády 
57 Dobrá káva musí být silná, krémová a musí mít pěnu. 
58 V této pizzerii je majitelem Srb. Makedonci mají obvykle o podnicích, kde není majitelem Čech, lepší mínění. 
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zkrátka nezbývá čas.“ (Respondent G). Sami tedy reflektují to, že se jejich způsob trávení 

volného času liší od toho, co ve svém volnu provozují Češi. Na druhou stranu nikdo z mých 

respondentů nebyl zvyklý mít různé sportovní či kulturní aktivity ani v Makedonii. Tam na to 

podle nich zas nebyly peníze.  

 

Způsob života, na který byli mí respondenti zvyklí z Makedonie, si v podstatě přenesli do 

České republiky (Prahy). Sami o sobě říkají, že se na jejich životním stylu nic nezměnilo, jen 

to, že zde mají víc peněz, a to je také hlavní důvod, proč se jim v Praze líbí. Samozřejmě, že 

zde nechodí jen po kavárnách a na procházky. Najdou se mezi nimi výjimky, co si jdou zahrát 

tenis (respondent B) či zajdou do posilovny (respondent C). Často také chodí do kina, do 

divadla však vůbec ne. Knihy příliš nečtou, a pokud ano, nelze zevšeobecnit jaký druh knih. 

Někdo čte světovou beletrii (respondent G), někdo různé filozofické knihy (respondent B a C) 

či knihy k jejich profesi, např. různé kuchařky (respondent D). Noviny však čtou všichni bez 

výjimky, mezi nejoblíbenější patří Mladá fronta a Lidové noviny, mezi časopisy Reflex, 

Týden a Instinkt. Rovněž si občas kupují makedonské noviny, které lze sehnat např. 

v několika stáncích na Václavském náměstí v Praze. Rádi chodí na různé výstavy či koncerty, 

každý má však v oblibě něco jiného.  

 

Když se sejdou „u kafe“, hovoří nejčastěji o penězích, o své práci, o cizích ženách59, o autech,  

o věcech a událostech, které se staly v poslední době, o situaci v Makedonii a o rodině. Působí 

jako velmi dobří posluchači, vždy jeví zájem o to, co jim druzí vyprávějí. Svých 

makedonských kamarádů si velmi váží a popisují je jako přátelské, emotivní, svobodomyslné, 

temperamentní a společenské lidi, s nimiž rádi tráví svůj volný čas, „…většinu svých 

kamarádů bych popsal jako reálně objektivní moralisty, mám tím na mysli, že i když jsou 

všichni tak trochu snílci, dobře si uvědomují realitu, v níž žijí, vědí, co si mohou dovolit a 

dokážou objektivně posoudit různý skutečnosti. Navíc se snaží zachovat si čistý štít a dělat 

všechno podle pravidel a zákonů, protože přece jenom je Česká republika pro nás pro 

všechny cizí zemí a nikdo z nás se tu nechce dostat do žádnýho konfliktu.“ (Respondent B). 

Z této citace, ale i z předchozího textu, je patrné, že Makedonci mají obavy z případných 

konfliktů v českém prostředí, a proto, jak sami říkají, se snaží dělat všechno proto, aby se 

konfliktním situacím vyhýbali.60  

                                                 
59 Nikdy však ne o vlastních, vlastní ženy, ty jsou tabu. 
60 Viz. text výše – snaha o pochopení českého jednání, nutnost osvojit si minimální právní předpisy, přizpůsobit 
se českým normám chování atd. 
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Zjištěné poznatky bych tedy mohla shrnout následovně: Přátelství je pro Makedonce nesmírně 

důležité. Stejně tak je tomu i se společenským životem, bez něhož by se nedokázali obejít. 

Svých přátel, ať už Makedonců, Čechů či jiných cizinců si velmi váží a snaží se jim vždy 

pomoci. Tento fakt je však determinován i skutečností, že nežijí ve své vlasti. Lze jen stěží 

objektivně posoudit, zda jsou takto srdeční i ve své zemi. Sami o sobě tvrdí, že tomu tak 

většinou je, i když ne v takové míře, jako když žijí v cizině. S navazováním nových 

přátelských kontaktů nemají Makedonci žádné problémy, ať už se jedná o Makedonce nebo o 

Čechy, u nichž by mohla být překážkou jazyková bariéra. Česky se však všichni naučili velmi 

rychle, a proto v jazyce nespatřují takový problém. Přátele přesto mezi Čechy nevyhledávají a 

svůj volný čas tráví převážně ve společnosti makedonských či jiných balkánských přátel. 

Volný čas využívají především k relaxaci a k setkávání se s kamarády. K tomu 

neodmyslitelně patří dobrá káva a obcházení pražských podniků. Mí respondenti si vytvořili  

okruh podniků a veřejných míst, který opakovaně navštěvují. Setkání neplánují; je záležitostí 

okamžiku a spontánní domluvy těch, kteří mají čas. České prostředí jim všem prozatím 

vyhovuje, i když přiznávají, že jim chybí rodina a přátelé, kteří žijí v Makedonii. Nehledě na 

tento fakt a na některé další rysy, které jim na Češích a na českém prostředí vadí,61 neuvažují 

o návratu do Makedonie. 

 

 

4.3 Vnímání Čechů jako jiných 

Podle všech mých respondentů se Češi a Makedonci v mnoha ohledech liší. V této kapitole se 

budu zabývat tím, v čem spočívá právě ona odlišnost a jak mí respondenti tuto odlišnost 

vnímají. V rozhovorech jsem se ptala především na to: 1) jací podle jejich názoru Češi jsou, 

2) co se jim na Češích líbí či nelíbí, 3) zda se podle nich liší způsob života Čechů a 

Makedonců, 4) jaký mají vztah k Češkám a zda by jim kulturní rozdíly bránili v tom, aby zde 

založili rodinu.  

 

Všichni mí respondenti vnímají rozdíly mezi Makedonci a Čechy jako mnohočetné. Podle 

nich je mezi těmito dvěma národy spíše více odlišných nežli podobných rysů. Za hlavní 

shodný rys považuje většina mých respondentů to, že oba národy hovoří slovanským 

jazykem. Vše ostatní: kulturněhistorický vývoj, chování a charakter lidí, zvyky a tradice, 

                                                 
61 Málo přátelští a uzavření lidé, alkoholici, bezdomovci a feťáci na ulicích, slabé rodinné vazby, atd. 
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rodinné vazby a hierarchie hodnot, to vše se nějakým způsobem liší. Podle mých respondentů 

jsou tyto odlišnosti dány právě jiným kulturněhistorickým vývojem a rovněž tím, že 

v současnosti se Česká republika snaží přiblížit Západu a přebírá mnoho západních trendů, 

přičemž Balkán zůstává spíše konzervativnější, alespoň co se týče výchovy a vnitřního 

uspořádání rodiny.  

 

Většina mých respondentů na otázku, jak si představují typického Čecha, odpověděla 

shodně. Typický Čech je podle nich neupravený, nedbá na své oblečení ani účes, často 

„smrdí“ pivem, nosí ponožky do sandálů a u žen nemá respekt, protože je „pod pantoflem“. 

Bylo až neuvěřitelné, jak se v této odpovědi mí respondenti shodli. Podobná shoda panovala i 

u popisu typické Češky. Češky jsou prý krásné, milé, někdy až příliš emancipované a podle 

mých respondentů rovněž snadno dostupné, „…byl jsem překvapenej, jak jsou zde ženy 

přístupné mužům, v Makedonii rozhodně není tak snadné získat dívku. Jednou jsem byl hrát 

bowling a byla tam taky jedna blondýnka, tak jsem se na ni usmál, pozval ji na drink a za tři 

měsíce byla svatba…moc dlouho se mnou ale nevydržela (smích), vůbec jsem totiž takové ženě 

nedokázal věřit. (Respondent A).  

 

Co se týče povahy, tak všichni mí respondenti popsali Čechy následovně: jsou uzavření, málo 

společenští, málo přátelští, „…možná chtějí být přátelští, ale myslím si, že to ani nedokážou, 

většina se jen přetvařuje…“ (respondent G). Dále jsou viděni jako závistiví, neupřímní, 

prodejní, bezcharakterní, málo hrdí na svou zem, vychytralí „…neštve mě, když mi Čech lže, 

ale štve mě, když si myslí, že mu věřím…“ (respondent B) a nemají rádi cizince. Na druhou 

stranu si většina mých respondentů myslí, že jsou Češi chytří, ambiciózní, šikovní např. že je 

zde hodně kutilů, že mají rádi dobrodružství, hodně fandí sportu a cestují. Tyto posledně 

zmíněné věci mí respondenti na Češích svým způsobem obdivují, především to, jak cestují a 

jezdí do přírody, že jsou hodně kulturně založení, že každý, kdo chce si najde práci a že mladí 

lidé jsou mnohem více soběstačnější než např. jejich vrstevníci v Makedonii.  

 

Na otázku, co by nikdy jako Češi dělat nechtěli , odpovídali většinou následovně: „…Nikdy 

bysme jako Češi nechtěli vysedávat v hospodách, popíjet pivo a nestarat se o manželku ani o 

sebe, být nezodpovědný vůči rodině…“ Respondent B: „…taky žít, jako žijou někteří Češi 

stereotypně – přes týden chodí do práce a domů a o víkendu jedou na chatu… a taky bych 
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nechtěl jako Čech62 přemýšlet a chovat se v cizině jako typický Čech.“ – „Chovat se v cizině 

jako Čech“ podle respondenta B znamená, že Češi, když jsou v cizině zbytečně na sebe 

upozorňují, všemu se diví a občas se chovají jako „vesničani“ ve velkém městě. Jak bylo výše 

řečeno, Makedonci nesnáší vysedávání po hospodách a opíjení se pivem. Všichni respondenti 

však tráví většinu volného času v kavárnách. Z toho tedy vyplývá, že striktně rozlišují 

kavárnu od hospody, resp. kávu od piva, a v jejich pohledu je tento rozdíl etnodiferencujícím 

znakem. 

 

Většina respondentů, na otázku, co je na Makedoncích lepšího než na Češích, opět 

odpověděla shodně: „…je to náš temperament, upřímnost, otevřenost, přátelskost, hrdost, to, 

že o mužích lze říct, že jsou to skuteční muži, kteří nejsou „pod pantoflem“ jako Češi, větší 

respekt a zodpovědnost vůči rodině, sebevědomí a impulsivnost.“  Věří, že jsou takoví, 

protože tak byli vychováni a právě díky těmto vlastnostem, se vždycky budou cítit jako 

Makedonci i po dlouhém pobytu v České republice. Na tomto autostereotypu Makedonce 

budují svou makedonskou identitu. Češi podle jejich názoru tyto vlastnosti postrádají, nebo 

jsou u nich nedostačující. A to je hlavní důvod toho, proč se nikdy jako Češi nebudou cítit – 

z jejich dnešního pohledu, který deklarují jako svůj celoživotní postoj. 

 

Dále jsem se svých respondentů ptala, co si myslí, že se Čechům na nich líbí, jestli je něco, 

co Čechy na nich překvapuje a také, zda vnímají, že se Čechům na nich něco nelíbí. 

V odpovědích na tyto otázky opět panovala velká shoda. Většina mých respondentů si je 

vědoma toho, že Češi mají rádi jejich otevřenost a přátelskost, dobrou náladu, to že jsou jiní, a 

proto svým způsobem zajímaví, jejich pohled na život, temperament a upřímnost.63  

 

Podle názoru mých respondentů Čechy často překvapuje způsob makedonské komunikace. 

Uvědomují si, že Čechům připadá poměrně výrazná a do jisté míry trochu drsná. Většina 

Makedonců přiznává, že mnohé Čechy udivuje běžné používání makedonských nadávek, 

které však většinou nejsou míněny vážně. Jak bylo řečeno výše, byl způsob komunikace 

jednou z věcí, kterou museli respondenti poněkud přizpůsobit českému prostředí. Jak říkají, 

svou mluvu „zkultivovali“.  

 

                                                 
62 „Přemýšlet jako Čech“, podle mých respondentů znamená, že muž je nedostatečně sebevědomý, a nemá 
navrch nad svou ženou a díky tomu je pod pantoflem a nechá se svou ženou využívat.  
63 Srov. také Z. Korecká, in: Bittnerová D., Moravcová M., 2005, s. 310. 
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V tom, co se na mých respondentech Čechům nelíbí, se znovu všichni shodli. Na prvním 

místě všichni zmínili, že Češi mají často negativní poznámky na to, že mí respondenti jsou 

cizinci, a ještě navíc cizinci z Balkánu, ke kterým Češi nemají příliš důvěru, „…lidi tu prostě 

ještě nejsou zvyklí na cizince a obecně k nim nemají důvěru.“ (Respondent B). Čechům se 

rovněž na mých respondentech nezamlouvá někdy až přílišná otevřenost a upřímnost, neboť 

většinou řeknou to, co si skutečně myslí a to, jak známo, nemá většina lidí ráda. Dále je to 

velká obecná hlučnost a jiný pohled na soukromí a sdílení věcí. Tímto mám na mysli zejména 

takové situace, jež vystihl ve své odpovědi respondent B: „…jednou jsem bydlel s jedním 

Čechem a toho hrozně štvalo, když jsem si vzal z lednice něco, co bylo náhodou jeho. To jsem 

vůbec nechápal, protože mně by nevadilo kdyby si vzal kus mojí šunky. Češi moc rozlišují co 

je tvoje a co je moje, my to zas tak neřešíme, pokud jde o takovýhle maličkosti, vždycky se 

můžeš rozdělit, nebo se neptáš jestli můžeš to a to používat, to je prostě samozřejmý.“ 

 

I když jsou Makedonci v tolika ohledech odlišní od Čechů, nikdo z mých respondentů se zde 

kvůli svému chování do žádného většího konfliktu s Čechem nedostal. Drobné hádky a 

impulsivní výměna názorů však k jejich životu určitě patří. Všichni už se dostali do situace, že 

nějaký Čech pomlouval Makedonii. V tom případě všichni respondenti svou zemi bránili, i 

když si dobře uvědomují, že Češi jsou ve své kritice mnohdy objektivní. Proto přiznávají, že 

je-li řeč o politické situaci, většinou na hádku a obhajobu své země rezignují. Do vážného 

konfliktu s jinými Makedonci či jinými cizinci se mí respondenti rovněž nedostali. Většinou 

se prý snaží chovat nekonfliktně, maximálně se s někým pořádně pohádají, za což však 

nemůžou, za to může podle nich jejich horkokrevnost a temperament. K jejich životnímu 

způsobu v hostitelské zemi tedy patří uvědomělá snaha nenarazit a vyhnout se konfliktům. 

 

Jednu z největších kulturních odlišností mezi Čechy a Makedonci vnímají mí respondenti ve 

vztahu k rodině. Tato odlišnost podle nich tkví v samotné výchově. Lidi v Makedonii jsou 

vychováváni tak, aby měli respekt jak ke svým rodičům a přátelům, tak obecně k lidem. 

Makedonci mnohem více lpí na svých dětech a dětem v Makedonii se také podle nich  

dostává větší rodičovské péče. Většině mých respondentů se nelíbí, že Češi nerozvážně 

uzavírají manželství, a poté, co se jim narodí děti se klidně rozvedou. Považují to za velkou 

nezodpovědnost, protože podle nich je rodina základem společnosti a neměla by se rozpadat. 

V Makedonii podle nich také dochází k rozvodům, ale v mnohem menší míře a vždy kvůli 

vážným problémům. Zde si podle nich lidé rodiny málo váží, děti pak často vyrůstají jen 

s jedním rodičem a důsledkem toho je i menší respekt vůči oběma rodičům a nedostatečná 
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výchova. Většina respondentů je totiž přesvědčena, že dítě potřebuje výchovu obou rodičů. 

Lidé, kteří založili rodinu a poté začali mít spory by měli podle mnou oslovených Makedonců 

vzájemné problémy překonat a obětovat svou svobodu ve prospěch rodiny. 

 

Životní styl  – kapitola sama pro sebe – je kromě rodinných vazeb, mentality a vztahu 

k ženám, mými respondenty považován za nejzřetelnější kulturní odlišnost mezi oběma etniky 

(Čechy a Makedonci). Podle mých respondentů se jejich životní styl od  toho českého liší 

opravdu v mnohém. Dle jejich interpretace, je to dáno různými životními prioritami. Pro 

všechny Makedonce je velmi důležité vypadat dobře. Pro ženy i muže platí, že by měli být 

upravení a čistí, zvláště si potrpí na čisté boty. Makedonci nosí výhradně značkové oblečení a 

to i v případě, že mají málo peněz. Všichni mí respondenti pociťují, že v tomto se od Čechů 

odlišují. Vnímají, že Čech, když nemá peníze, na oblečení nedbá a klidně si koupí něco na 

tržišti. Rozdíl spatřují i v péči o vlasy, které má mnoho Čechů podle mých respondentů 

neupravené, často dlouhé a mastné. Makedonci jsou rovněž zvyklí na určitý životní 

standard,64 který nemění. I když mají málo peněz, neradi z tohoto standardu slevují - neumí si 

např. představit, že by nechodili s přáteli „na kafe“. Čechům vytýkají, že pokud mají málo 

peněz, tak své kamarády oželí a kávu si udělají doma. Většina Čechů však podle mých 

respondentů stejně preferuje pivo a chodí do špinavých hospod, kam by Makedonec jen stěží 

vstoupil. Dalším rozdílem, který  Makedonci registrují, je malá intenzita vzájemných návštěv 

českých přátelských a rodinných skupin. Makedonci jsou zvyklí se navzájem navštěvovat, žít 

svůj život společně s přáteli a hlavně s rodinou65, „…v Makedonii je celkem běžné, že se každý 

den stavím u tety na kafe, tady, jak jsem slyšel je běžné, že se dvě rodiny vídají jen na velké 

svátky, tedy jen několikrát za rok.“ (Respondent L). I přesto, že v ČR většina mých 

respondentů nemá celou rodinu, návštěvy se z jejich životů nevytratily. Přátelé se běžně 

navštěvují ve dnech volna, což podle nich Češi běžně nedělají. Když má nějaký Makedonec 

volno, jednoduše zavolá kamarádovi a pozve ho „na kafe“. Ani tyto menší návštěvy, stejně 

jako setkání v centru Prahy, se neplánují předem. Dopředu se domlouvají jen na větší akce, 

např. návštěvy spojené s večeří apod.  

 

S životním stylem rovněž souvisí způsob trávení volného času, který, jak bylo řečeno výše, se 

z pohledu Makedonců od toho českého výrazně liší. Makedonci tvrdí, že Češi mají hodně 

                                                 
64 K tomuto standardu patří veškeré výdaje na úpravu zevnějšku a chození do kaváren ve dnech volna. 
65 Nejen však s nejužší rodinou, ale se všemi tetami, strýci, prarodiči, bratranci a sestřenicemi atd. Zde v ČR však 
tyto rodinné příslušníky nemají. 
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různorodých zálib, volný čas tráví buď sami nebo s kamarádem, ale jen občas se svou partou. 

Makedonci naopak tráví volný čas výhradně se svými přáteli, jejich aktivity nejsou zas až tak 

pestré, ale důležité je, sejít se s kamarády „na kafe“ či jít na návštěvu, „…v Makedonii máme 

oblíbenou kavárnu, kam se chodí třeba už od dvou hodin odpoledne a během tří hodin se tam 

vystřídá třeba deset vašich známých, když vás to tam nebaví, tak jdete zase jinam a takhle až 

do večera. Že by Češi dělali něco podobného jsem si nevšiml.“ (Respondent L).  

 

Většina mých respondentů však v českém způsobu života spatřuje i určitá pozitiva. Všichni na 

Češích svým způsobem obdivují, jak dokážou celý rok šetřit a pak vyrazí na dovolenou, že 

mají mnoho koníčků, že jsou sportovně založení a hodně fandí při sportovních utkáních. Jak 

bylo řečeno výše, to je podle mých respondentů mimochodem jediná situace, kdy se Češi 

dokáží jako národ semknout a jsou patřičně nacionalističtí a hrdí na to, že jsou Češi. Když pak 

takové mezinárodní utkání skončí, jako kdyby z lidí veškerý vztah k národu (České republice) 

vymizel.  

 

Většina mých respondentů mi tvrdila, že se musela českému prostředí určitým způsobem 

přizpůsobit (naučit se česky, znát minimální právní předpisy, přijmout české normy chování a 

způsob komunikace, snažit se pochopit jednání Čechů). Životním stylem se však české 

společnosti nepřizpůsobili. Na jejich životě, na jaký byli zvyklí z Makedonie, se v českém 

(pražském) prostředí nic nezměnilo. Jak mi respondenti tvrdili, dělají v České republice to 

samé, co dělali v Makedonii, s tím rozdílem, že zde (v Praze) mají více možností. Mají tím na 

mysli nejen lepší pracovní příležitosti, ale i širší nabídku kulturního vyžití, a především mají 

k dispozici více peněz.  

 

Mí respondenti však přece jenom na svém životním něco stylu změnili, aniž by to výslovně 

deklarovali. Touto změnou, jak jsem během výzkumu vypozorovala, je, že život  v České 

republice (v Praze) naučil mé respondenty více šetřit a plánovat, než byli zvyklí v Makedonii. 

Jak sami tvrdí, je pro Čechy typické, že stále něco plánují a myslí dopředu, kdežto Makedonci 

jsou v tomto ohledu mnohem více lehkomyslní. V ČR (v Praze) se však museli naučit postarat 

se sami o sebe a to je přimělo k tomu, aby nežili ze dne na den jako v Makedonii. Když jsem 

se svých respondentů na tuto skutečnost zeptala, všichni následně přiznali, že se v tomto 

ohledu jejich přístup ke každodennosti opravdu změnil. Vzhledem k tomu, že v ČR (v Praze) 

nemají rodinu, která by se o ně postarala, musí být zodpovědnější, více pracovat a díky tomu 

jim také život v Praze připadá rychlejší a hektičtější než v Makedonii. Podle jejich vzpomínek 
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žili v Makedonii ve větším klidu, chodili pouze „na kafe“ a na návštěvy. Na povinnosti 

nevzpomínají. Tento bezstarostný způsob života jim svým způsobem chybí, ale ne natolik, 

aby se vrátili.  

 

I když mí respondenti tvrdí, že svůj životní styl a mentalitu v českém prostředí nemění, je 

pravdou, což si zřejmě nikdo z nich neuvědomuje, že si všichni již vybudovali určitý pocit 

sounáležitosti s Čechy. K tomuto názoru jsem dospěla na základě dvou otázek, jež jsem 

svým respondentům položila. První otázka zněla, jestli by fandili Čechům při mezinárodním 

sportovním utkání a druhá, jestli se zastávají České republiky v případě, že ji někdo 

pomlouvá. V obou případech mí respondenti odpověděli kladně.  

 

V souvislosti s otázkami ohledně životního stylu jsem se svých respondentů ptala, co jim 

v českém prostředí nejvíce schází. Většina respondentů v Praze nejvíce postrádá typicky 

pohodové makedonské prostředí, svou rodinu a kamarády. Dále pak makedonské jídlo, hlavně 

ajvar66, který si nechávají z Makedonie přivézt, stejně tak jako makedonskou hudbu. Všichni 

rovněž zmínili, že jim v Praze chybí slunce.  

 

Většina respondentů mi tvrdila, že si na české jídlo relativně zvykla. Všichni si nejvíce  

pochvalují české omáčky, na prvním místě guláš. Přesto však preferují makedonské jídlo, 

které si čas od času dopřejí. Mezi tyto patří již zmíněný ajvar, burek,67 který lze sehnat na 

několika místech v Praze (např. na Náměstí Republiky), gravče tavče68 či turli tava.69 Většinu 

svých oblíbených jídel pak mohou nalézt v pražských makedonských či řeckých restauracích.  

 

Na českou (popovou) hudbu si však většina respondentů nezvykla. Když poslouchají hudbu, 

ať už doma nebo v autě, vždy vybírají mezi světovými nebo makedonskými interprety. 

Makedonskou moderní hudbu si vozí nebo nechávají dovézt z Makedonie. Makedonská 

národní hudba, nejčastěji o lásce, zklamání, makedonské zemi apod., je mezi mladými 

Makedonci značně populární. 

 

Další významnou kulturní odlišností, kterou mí respondenti mezi Čechy a Makedonci 

vnímají, je vztah k ženám. Z pohledu všech mnou oslovených Makedonců se Češi k ženám 

                                                 
66 pomazánka připravená z červených paprik 
67 taštička z listového těsta naplněná sýrem či masem 
68 pečené fazole s chlebem 
69 směs zeleniny s třemi druhy masa 
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neumí chovat, jsou Češi málo zdvořilí a nedostatečně sebevědomí. To vede k tomu, že jsou 

„pod pantoflem“, což je pro mé respondenty nepřijatelné. Naproti tomu Makedonci sami o 

sobě tvrdí, že mají u českých žen úspěch. Je to prý dáno především tím, že vědí, jak se 

správně chovat, aby ženu získali, udrželi si ji, a zároveň, aby k nim žena měla respekt. České 

ženy mají podle nich rády temperamentní a sebevědomé muže. Všichni mí respondenti už 

měli vztah s Češkou a velice si to pochvalovali. Na jednu stranu říkali, že jim vadí, jak jsou 

Češky snadno dostupné (viz. výše), a že se jim více zamlouvá, jak jsou vychovány 

Makedonky, ale v partnerském vztahu v ČR (v Praze) více preferují Češky. Chtějí-li však 

dobře vycházet s Češkou, stojí je to mnohem více úsilí, neboť Češky nechtějí pochopit určité 

makedonské resp. balkánské kulturní návyky.70 Za to podle mých respondentů však nemohou, 

neboť nebyly vychovány na Balkáně. Důsledkem toho je, že se musí většina respondentů 

svým českým partnerkám částečně přizpůsobit a trochu slevit ze svých požadavků. Podle 

názoru respondentů by však žena vždy měla mít ke svému muži respekt. To si dle jejich 

interpretace řada Čechů neuvědomuje a pak dochází k tomu, že je ženy využívají nebo je 

podvádí.  

 

Většině respondentů by rovněž nevadilo se s Češkou oženit. Několik Makedonců však 

projevilo obavu, jak by se jejich žena starala o dítě. Rodina by podle nich měla být pro ženu 

prioritou a její práce či kariéra by neměly být na úkor dítěte. Podle názoru mých respondentů 

má být rodina uspořádána patriarchálně, tedy že muž je hlavou rodiny. Žena nemusí být 

v domácnosti, ale jak bylo řečeno výše, měla by pro ní být výchova dětí na prvním místě. Při 

výchově dětí v etnicky smíšené rodině by mí respondenti používali oba jazyky, tedy češtinu i 

makedonštinu. Dítě by vychovávali tak, aby dostalo to nejlepší jak z české tak z makedonské 

kultury. Nikdo z mých respondentů by nechtěl svému dítěti nutit makedonskou identitu, ale 

určitě by se mu snažil předat jisté makedonské rysy, především temperament a respekt. 

Snažili by se vychovat děti tak, aby si svých rodičů vážily. Nikomu z mých respondentů se 

nelíbí, že v Čechách mají děti malý respekt jak k rodičům, tak k prarodičům. Co se týče 

svátků, slavili by jak české, tak makedonské pravoslavné svátky71. Pokud by zde mnou 

oslovení Makedonci založili rodinu, tvrdí, že by to příbuzenstvu v Makedonii nevadilo. 

Na otázku, zda si mí respondenti nemyslí, že by docházelo ke sporům kvůli odlišným 

kulturním zvyklostem, odpověděla většina, že by určitě ke sporům docházelo. Proto je podle 

                                                 
70 Např. žena má mít respekt k muži, patriarchální uspořádání rodiny, žena, je-li vdaná, neměla by sama chodit 
do společnosti apod. 
71 Jde hlavně o Vánoce, jež pravoslavní slaví 6. 1. a Velikonoce. 
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jejich názoru zapotřebí, aby se oba partneři trochu přizpůsobili tomu druhému. Žena by se 

však měla více přizpůsobit svému muži, nikoliv naopak. Některé věci, jako je nevěra, by 

Makedonci na rozdíl od Čechů, jak tvrdí, své ženě nikdy neodpustili. 

 

Zjištěné poznatky bych tedy mohla shrnout následovně: Rozdíly mezi mentalitou a normami 

chování Čechů a Makedonců moji respondenti velmi dobře vnímají. Jsou si současně vědomi 

toho, že by jim jejich odlišné návyky mohly v českém prostředí přivodit řadu konfliktů.  Proto 

se sami snaží své chování vnějškově české společnosti přizpůsobit - tzn. především 

v takových situacích, v nichž přijdou do kontaktu s Čechy. V soukromé sféře své návyky 

nepodrobují kritice a jsou přesvědčeni, že nejen je, ale ani svou mentalitu nemění. Za 

nejvýraznější odlišující charakteristiku považují svou povahu, přístup k životu a životní styl. 

Vnímají i zásadní rozdíly ve vztahu k ženám a v postavení ženy v rodině. Poznané kulturní 

rozdíly jim nebrání v tom, aby se v ČR usadili natrvalo a popřípadě zde založili rodinu. 

Výjimkou byl pouze respondent K, který vysloveně uvedl, že by se s Češkou neoženil. Jeho 

hlavním argumentem byl fakt, že chce za manželku Makedonku.  

 

 

4.4 Sebeidentifikační znaky a symboly 

V této poslední kapitole se budu zabývat otázkou znaků makedonské etnické identity a 

makedonských symbolů. Každá etnická skupina má něco, od čeho odvozuje svou identitu. 

Koncipování deklarované, a tedy i vědomě budované, etnické identity v sobě zahrnuje řadu 

manifestovaných skutečných i symbolických aktů, jež slouží k potvrzování vlastní identity. 

Jejich uplatňování, či naopak rezervovanost k nim, pak naznačuje pozici etnické identity 

v žebříčku osobních priorit člověka. Nárok na přihlášení se k dané identitě může být vymezen 

různě (vzhledem, pokrevností, místem původu, místem a dobou enkulturace). Kromě této 

výchozí dimenze identity jsou její podstatnou součástí navenek manifestované a deklarované 

znaky, podle nichž lze rozpoznat člena vlastní skupiny (Bittnerová – Moravcová, 2005: 9). 

 

Podle všech mých respondentů, jak bylo řečeno výše, je etnická identita daností, tedy je 

něčím, co nelze změnit, změní-li člověk životní prostředí – tedy zemi, v níž žije. Proto narodí-

li se jednou někdo jako Makedonec, nemůže již makedonství odložit ani změnit. Makedonská 

identita v nich byla, jak sami respondenti říkali, vypěstována během jejich dětství a dospívání 

v Makedonii. Mohli bychom si potom položit otázku, jakou identitu by měly jejich děti 

narozené v českém prostředí. Sami respondenti říkali, že pokud by měli dítě s Češkou, chtěli 
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by mu předat určité prvky makedonské kultury - kromě makedonského jazyka a vědomí 

makedonských kořenů, by to byl ještě temperament a respekt a úcta k rodičům. Zda by se pak 

tyto děti cítily jako Makedonci nebo Češi nebo něco mezi tím, to by mí respondenti nechali na 

dětech samotných, „…ať se moje dítě cítí tak, jak uzná samo za vhodné, ale byl bych rád, 

kdyby v sobě pocítilo makedonskou krev a chovalo se jako Makedonec, nutit ho však k tomu 

nemůžu.“ (Respondent B). Přes takto proklamovaný liberalismus k budoucí identitě dětí 

pravdou zůstává, že kdyby byli oba rodiče Makedonci žijící v Čechách, své děti by 

vychovávali podle makedonského vzoru, tudíž by se v dětech snažili vypěstovat makedonské 

národní vědomí.  

 

Z předchozího textu tedy vyplývá, že základní stavební kameny, na nichž Makedonci v ČR  (v 

Praze) budují svou identitu, jsou: makedonský jazyk, vědomí makedonského původu a 

uchovávání určitých kulturních osobitostí, které pociťují jako součást makedonské kultury, a 

k nimž se vztahují jako k makedonským kulturním tradicím. Na těchto stavebních kamenech 

mí respondenti konstruují makedonské vědomí v ČR (v Praze). Cítí se být Makedonci, i když 

žijí v českém kulturním prostředí. Svou etnickou identitu si přinesli s sebou do nového 

prostředí a nadále ji aktivně pěstují. I když se naučili česky, což podle nich byla nutnost, mezi 

sebou mluví pouze makedonsky. Prvky makedonské kultury, makedonskou mentalitu a 

makedonský způsob života, si tedy všichni mí respondenti v českém prostředí ponechávají. 

Na to, že se narodili v Makedonii a mají makedonské rodiče, jsou patřičně hrdí. Tak, jak byli 

vychováváni oni, by rádi vychovávali i své děti.  

 

Na mou otázku, proč jsou Makedonci tak hrdí na to, že jsou Makedonci, odpověděla většina 

mých respondentů následovně: „…byli jsme k tomu zkrátka vychováni.“ Domnívají se, že 

všichni lidé by měli být hrdí na svůj původ. Právě tuto nedostatečnou vlastnost často mí 

respondenti vytýkali Čechům. Dále jsou Makedonci velmi hrdí na svůj jazyk. Respondent B 

mě dokonce odkázal na Krste Misirkova, který v roce 1903 vydal v Sofii knihu „O 

makedonských věcech“ (Za makedonckite raboti), v níž prohlásil Makedonce za svébytný 

slovanský národ s vlastním jazykem a vlastními dějinami. Tato kniha se stala hlavní 

teoretickou prací makedonismu a je to rovněž dílo, na které je většina Makedonců hrdá. 

Kromě původu a jazyka jsou všichni Makedonci hrdí na svou historii a tradice.72 I když 

evropská historiografie klade konstruování vzniku novodobého makedonského národa na 

                                                 
72 Pro Makedonce jsou ze svátků nejdůležitější Velikonoce, Vánoce, Ilinden, svátek Cyrila a Metoděje, 
z rodinných tradic se pak nejvíce oslavuje svatba, která vždy musí být velká, tedy minimálně o 50 lidech. 
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počátek 20. století, všichni mí respondenti mají vybudované hluboké historické vědomí. Byli 

vzděláni v duchu makedonismu a v dějepise se tedy učili, že Alexandr Makedonský byl 

Makedonec, a proto mají Makedonci právo být na něj hrdí. V této otázce je lepší se 

s Makedonci nepřít. To, že Alexandr Makedonský náleží do jejich dějin, považují za 

nevymluvitelnou pravdu a tuto pravdu obhajují i v diskusi s Čechy. 

 

Nyní k otázce makedonských symbolů. Když jsem se svých respondentů ptala,  co považují 

za symbol Čechů či češství, odpověděli všichni bez rozmýšlení, že je to pivo. Když jsem se 

pak zeptala na symbol Makedonců a makedonství, odpovědi už tak jednoznačné nebyly. Pro 

někoho je symbolem Makedonců slunce, které má tato republika i na své vlajce,73 pro někoho 

jiného je to Cyril a Metoděj či Alexandr Makedonský. Dále pak byly za symboly Makedonců 

považovány: makedonština, makedonská mentalita (tvrdohlavost, sebevědomí, hrdost či 

temperamentnost), a dokonce i Ochridské jezero. Všichni tedy za symbol makedonství 

považují něco jiného. Většina však uvedla historické osobnosti, buď tvůrce hlaholice a 

církevní slovanštiny Cyrila a Metoděje nebo dobyvatele Alexandra Makedonského. 

Historické vědomí, vědomí dějinné kontinuity, je pro mé respondenty nesmírně důležité. Toto 

vědomí je základním symbolem, k němuž se vztahují. Vadí jim, když jim okolní národy, ale i 

světová historiografie, upírají právo na vlastní svébytné dějiny. S makedonskou historií je 

rovněž spjat další symbol: svátek Ilinden, který připadá na 2. srpen, a připomíná všem 

Makedoncům povstání proti Turkům, ke kterému došlo v roce 1903. Dodnes je tento den 

oslavován a i Makedonci žijící v ČR (v Praze) ho každoročně slaví. Obvykle bývá 

organizován makedonským sdružení Makedonska Misla.74  Zvykem je rezervovat nějakou 

                                                 
73 Viz. příloha 

74 Stránky tohoto sdružení jsou pod odkazem http://www.volny.cz/makedonija. Datum oficiálního vzniku tohoto 
sdružení je 10. 5. 2000. Makedonska Misla zve na tyto oslavy všechny Makedonce, tedy i ty, kteří nejsou jejími 
členy. Žádný z mých respondentů není členem tohoto sdružení, přesto se však většina z nich velkých akcí, 
pořádaných Makednskou Mislou, účastní.  

Cílem Sdružení Makedonců a přátel Makedonie v České republice je:  

• vytvářet kladný vztah k republice Makedonii jako nezávislému a suverénnímu státu,  
• podporovat a udržovat národní a kulturní identitu občanů Republiky Makedonie v cizině,   
• permanentně vyučovat makedonský jazyk a udržovat makedonskou tradici,   
• seznamovat veřejnost v ČR, prostřednictvím médií o svých aktivitách důstojně prezentující Republiku 

Makedonii,  
• zajišťovat spolupráci a jednotu svých členů,  
• uskutečňovat spolupráci s orgány a institucemi v Republice Makedonii,  
• Informovat o způsobech a možnostech pro zapojení do společenského a politického života v Republice 

Makedonii s cílem možné reintegrace v Makedonii 
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restauraci, nejčastěji takovou, v níž vaří balkánská jídla a společně se bavit, pít a zpívat 

makedonské písně. Nikdo z mých respondentů však není členem tohoto ani jiného 

makedonského sdružení a sami přiznávají, že nedělají nic pro zviditelnění Makedonců a jejich 

aktivit ať už v Praze nebo kdekoliv ve světě.  

 

Za symbol makedonství lze považovat i některé pravoslavné svátky, které mí respondenti 

v České republice slaví. Jde především o pravoslavné Velikonoce a Vánoce. Respondenti sice 

během těchto svátků nevykonávají staré makedonské tradice a zvyky, avšak kostel75 navštíví. 

V kostele se setkají s ostatními Makedonci, a oživí si to, co v Makedonii tolik neprožívali. I 

když není většina mých respondentů nějak hluboce nábožensky založená, deklarováním 

pravoslavného vyznání vyjadřuje nejen svou sounáležitost s ostatními pravoslavnými národy, 

ale i odlišnost od české společnosti (katolíků) a od Albánců či Bosňáků (muslimů). 

 

Zjištěné poznatky bych tedy mohla shrnout následovně: Za nejdůležitější znaky makedonské 

etnické identity u skupiny Makedonců v ČR (Praze) lze považovat makedonštinu, 

makedonský původ, historické vědomí, žitou každodennost a mentalitu. Jako symboly 

makedonství sami Makedonci nejčastěji chápou makedonštinu, makedonský státní znak 

(slunce zobrazené na makedonské vlajce), Alexandra Makedonského, Cyrila a Metoděje, 

Ochridské jezero a své vlastnosti jako tvrdohlavost, hrdost, sebevědomí a temperamentnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
 
75 Nejvíce do pravoslavného kostela v Resslově ulici. 
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5. Závěr 
V úvodu jsem si položila tři základní otázky, na něž jsem se v této práci snažila odpovědět. 

Tyto otázky zněly:  

1. Přizpůsobuje se vybraná skupina Makedonců nějak českému prostředí?  

2. Jak se staví k většinové populaci?  

3. Jak se sledovaná makedonská skupina identifikuje vůči Čechům či jiným cizincům a 

vůči sobě navzájem? 

Výsledky výzkumu ukázaly, že se mnou oslovení Makedonci svým životním stylem české 

společnosti nepřizpůsobili. Na druhou stranu však všichni respondenti přiznali, že chce-li 

člověk v České republice žít, je nutné, aby se alespoň částečně českému kulturnímu prostředí 

přizpůsobil. Jedním z momentů, který tato makedonská skupina chápe jako prvek 

přizpůsobení, je ovládnutí českého jazyka. Dalšími takovými prvky jsou: minimální znalost 

právních předpisů, přijetí českých norem chování a způsobu komunikace a snaha o pochopení 

českého jednání. Češi podle názoru mých respondentů nejsou zvyklí na balkánská gesta a 

způsob mluvy. V tomto ohledu bylo dle mnou oslovených Makedonců nutné se české 

společnosti přizpůsobit, aby se nedostávali do zbytečných konfliktů.  

 

Svou makedonskou identitu se mí respondenti v žádném případě nesnaží maskovat. Na to, že 

jsou Makedonci, jsou velmi hrdí. Svoji etnickou identitu deklarují velmi důrazně a odmítají 

skutečnost, že by se z nich po dlouhém pobytu v České republice mohli stát Češi. Navždycky 

zůstanou Makedonci. Svoji etnickou identitu si do českého prostředí přenesli z Makedonie a 

hodlají si ji uchovat i v hostitelské zemi. Za základní znaky své makedonské etnické identity 

chápou  makedonský jazyk, makedonský původ a makedonskou kulturu a mentalitu.  

 

Sledovaná skupina Makedonců si v českém prostředí zachovává způsob života, na který byla 

zvyklá z Makedonie. Životní styl mých respondentů je podle jejich názoru to, co je nejvíce 

odlišuje od Čechů. Kromě životního stylu je to i jejich mentalita, vztah k rodině a dětem a 

vztah k ženám.  

 

V českém prostředí si mí respondenti rovněž začali více uvědomovat některé rysy vlastní 

makedonské mentality. Přiznávají, že jsou velmi sebevědomí, hrdí, temperamentní a o sebe 

pečující. Tím se v jejich pohledu liší od Čechů, kteří jsou podle nich málo přátelští, uzavření, 

málo společenští a nedostatečně hrdí na svou zem. Na druhou stranu na Češích oceňují jejich 
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„kultivovanost“, vztah ke sportu, přírodě a kultuře a to, jak cestují. I přes velkou kulturní 

odlišnost mezi oběma etniky (Čechy a Makedonci) se nikdo z mých respondentů do žádného 

vážného konfliktu s Čechem nedostal. Jejich snahou je bezproblémový život v ČR (v Praze).  

 

Přestože všichni mí respondenti tvrdí, že s Čechy vycházejí bez problému, a že se s nimi i 

přátelí, sami od sebe přátele mezi Čechy nevyhledávají. Nejvíce přátel mají mezi Makedonci 

či jinými příslušníky balkánských národů. Nejčastěji mezi Srby či Černohorci, výjimkou 

nejsou ani Albánci. Je to dáno podobným způsobem života, který lidi z Balkánu navzájem 

spojuje. Mí respondenti v České republice neztratili vědomí svého makedonství, přijali však i 

širší vědomí balkánské. Budují si vědomí sounáležitosti s příslušníky různých balkánských 

národů, kteří rovněž žijí v České republice (v Praze), a které mohou zařadit do své širší 

přátelské skupiny, provázané současně profesními zájmy. 

 

Všichni mí respondenti vnímají, že je česká veřejnost stále považuje za obyvatele bývalé 

Jugoslávie nebo čistě jen za „Balkánce“. To jim nijak zvlášť nevadí, všichni však uvedli, že 

označení „Jugoslávec“ či „Balkánec“ vzbuzuje u Čechů nedůvěru. Jak se mí respondenti 

domnívají, všechno, co je z Balkánu, je podle Čechů špatné. Sami respondenti si uvědomují, 

že s tímto negativním přístupem nic neudělají, ale doufají, že se někdy změní. Všichni uvedli, 

že tento negativní názor většina Čechů změní až poté, co se s někým z Balkánu blíže seznámí.  

 

Pro všechny mé respondenty je prozatím nejdůležitější, že mají dobrou práci, a že se v českém 

prostředí cítí dobře, i když zde postrádají společenské a rodinné zázemí a bezstarostný životní 

styl, jímž žili v Makedonii. V České republice (v Praze) jim nejvíce schází širší rodina a 

společné návštěvy, makedonské jídlo, slunce a kamarádi. Nic z toho jim nebrání, aby dál žili 

v České republice. O návratu do Makedonie tedy v nejbližší době neuvažují. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 73 

Přílohy  
 
• Příloha č.1 – mapa Makedonie 
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• Příloha číslo 2 – makedonská vlajka 
 

 
 
 
 
 
• Příloha číslo 3 – verginské slunce 
 

 
 
 
 
 
• Příloha číslo 4 – vlajka Socialistické republiky Makedonie 
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• Příloha číslo 5 – makedonský erb 
 

 
 
 
• Příloha číslo 6 – fotodokumentace 
 
Číslo 1  Oslava svátku Ilinden, 2. srpna 2000, řecká restaurace, Praha.  

Zdroj: http://www.volny.cz/makedonija 

Číslo 2  Oslava svátku Ilinden, 2. srpna 2000, řecká restaurace, Praha.  

Zdroj: http://www.volny.cz/makedonija 

Číslo 3  Jezero Ochrid, léto 2005, RM. Zdroj: rodinná sbírka. 

Číslo 4  Jezero Ochrid, léto 2005, RM. Zdroj: rodinná sbírka. 

Číslo 5  Makedonec u jídla, léto 2005, Skopje, RM. Zdroj: rodinná sbírka. 

Číslo 6  Makedonci v restauraci, léto 2005, Skopje, RM. Zdroj: rodinná sbírka. 

Číslo 7  Novomanželský pár, léto 2005, Skopje, RM. Zdroj: rodinná sbírka. 

Číslo 8  Lámání pogača (chleba), makedonská svatební tradice, léto 2005, Skopje, RM. 

Zdroj: rodinná sbírka. 

Číslo 9 Ženich jde společně s hudbou pro nevěstu, makedonská svatební tradice, léto 

2005, Skopje, RM. Zdroj: rodinná sbírka. 

Číslo 10 Makedonci na svatebním večírku, léto 2005, Skopje, RM. Zdroj: rodinná 

sbírka. 

Číslo 11 Česko-makedonská přátelská skupina (dívky-Češky, muži-Makedonci), leden 

2001, Praha. Zdroj: rodinná sbírka. 
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• Příloha číslo 7 - Přepis rozhovoru s respondentem G – muž, 30 let, rozvedený, rozhovor 
se uskutečnil 23. srpna 2005. 

 
 
Kdy a proč jsi odjel z Makedonie? 
Z Makedonie jsem odešel v roce 1996 a hlavním důvodem bylo, že jsem chtěl poznat jinou 
kulturu, jiný lidi a vydělávat víc peněz. 
 
Proč jsi si vybral právě Českou republiku? 
Praha v té době byla v kurzu, hodně lidí o ní mluvilo, že je tam dobře a daj se vydělat dobrý 
peníze, atd. Měl jsem kontakt na jednoho známého, který žil v Praze a ten mi pomohl po 
příjezdu. Původně jsem také chtěl jet do Řecka, ale Česká republika nakonec zvítězila. 
 
Jaký byl tvůj dojem po příjezdu do České republiky? 
Praha mi přišla hodně zajímavá, trochu jsem byl překvapenej, kolik je tu Makedonců, ale 
nejvíc mě zklamali lidi, nikdo se s tebou moc nebaví a navíc jsem všude na ulicích potkával 
spoustu feťáků, alkoholiků a bezdomovců, na to jsem z Makedonie vůbec nebyl zvyklý a to mě 
asi nejvíc šokovalo. Taky mi přišlo, že tu lidi moc nedrží při sobě, každej jede sám na sebe. 
Najednou se mi tu nechtělo být, ale zároveň jsem chtěl poznávat dál, byl jsem zvědavěj, a to 
mě přimělo, že jsem nakonec zůstal. 
 
Chceš v České republice zůstat? 
V nejbližší době ano, mám celkem dobrou práci, českou přítelkyni a malé dítě. Hlavně pro to 
dítě jsou tu mnohem lepší podmínky než v Makedonii. Příliš do budoucna moc neplánuju, 
nechávám tomu volnej průběh, teď vím, že tu chci zůstat a možná někdy v budoucnu se vrátit 
do Makedonie. 
 
Kde se cítíš doma a jaký máš vztah k domovu? 
Doma je pro mě v Makedonii. K Makedonii mám pozitivní vztah, ale vadí mi špatná politika a 
nízká životní úroveň. 
 
Za jak dlouho jsi se naučil česky? 
Asi za čtyři měsíce. 
 
Přizpůsobuješ se nějak české společnosti?  
Tak akorát. V něčem musim. V tom, v čem uznám za vhodné, např. nemůžu pořád nadávat a 
taky sem se samozřejmě musel naučit česky. Taky musíš respektovat český zákony, aby ses 
nedostal do maléru. 
 
Jako kdo se cítíš? (Jako Makedonec či jako Balkánec?) 
Určitě jako Makedonec, jsem na to hrdý, že jsem Makedonec. 
 
A co si myslíš o tom, jak vás vnímá většinová společnost? 
No Češi ty nás berou jako Balkánce, moc to nerozlišujou, ale mně je to celkem jedno. 
 
Myslíš si, že by ses po dlouhém pobytu v ČR mohl cítit jako Čech? 
To určitě ne, když sem se narodil v Makedonii a rodiče mě vychovali jako Makedonce, nemůže 
se ze mě přece stát Čech a to ani nechci, abych byl jako Čech. 
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Jak se cítíš v českém prostředí? 
Dobře. Mám dobrou práci, hodnou přítelkyni a malé dítě. Cítim tu větší jistotu a budoucnost 
pro to dítě. Praha má krásnou architekturu a líbí se mi ta multikulturní společnost. 
 
Co pro tebe znamená přátelství? 
Přátelé jsou pro mě moc důležitý, myslim, že na prvnim místě je rodina a pak hned přátelé. 
 
Vyhledáváš přátele mezi Čechy? 
Ani ne. 
 
Proč je nevyhledáváš? 
Nemám potřebu je vyhledávat. 
 
A kamarádíš se s nějakými Čechy? 
To jo, poznal sem nějaký Čechy v práci, tak s těma vycházim v pohodě. 
 
Takže máš nejvíc přátel mezi Makedonci? 
Určitě. Ještě se taky  vídám s nějakýma Srbama. 
 
Co děláš s přáteli ve svém volném čase? 
No chodíme na kafe, máme nějaký oblíbený kavárny v centru Prahy. Dřív sem taky hodně 
chodil na diskotéky, ale teď hodně pracuju, tak už na to nemám moc čas. 
 
A co ještě děláš, když máš volno? 
Zařizuju, co je potřeba, pak na to kafe nebo sem jenom doma a odpočívám nebo jdeme 
s přítelkyní na návštěvu ke známým. Rád bych si zašel třeba zaplavat nebo do posilovny, ale 
když už mám volno, tak potřebuju odpočívat, chci se vidět s přáteli, zajít na návštěvu, takže na 
tyhle aktivity  už mi zkrátka nezbývá čas.“  
 
Jak bys popsal typického Čecha? 
Blond, neupravený vlasy, celkově nepravený, ožralý od piva, nic moc. 
 
A charakter? Jací ti přijdou Češi povahově? 
Bezcharakterní, prodejní, možná chtějí být přátelští, ale myslím si, že to ani nedokážou, 
většina se jen přetvařuje, neupřímní. 
 
A jak bys popsal typickou Češku? 
Mladý jsou krásný, ty starší neupravený a nelíbí se mi když chodí do hospody jako chlapi. 
 
Co bys nikdy nechtěl dělat jako Čech? 
Češi tráví moc času v hospodě u piva a to se mi vůbec nelíbí. 
 
Co se ti naopak na Češích líbí? 
Líbí se mi, že jsou šikovný, umí si vyrobit různý věci,když něco potřebujou, v některých věcech 
jsou zodpovědný, hlavně když jde o práci nebo kariéru, ale ohledně rodiny moc zodpovědný 
nejsou. Taky jsou hodně kulturní a mají spoustu zálib, sportují a hodně cestují. 
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Co si myslíš, že je na Makedoncích lepšího než na Češích? 
No my držíme více pohromadě a pomáháme si. Pak je to asi naše hrdost a upřímnost, 
přátelskost a jsme větší nacionalisti. 
 
Vnímáš, jestli tvoje chování Čechy v něčem překvapuje? 
Asi je to způsob komunikace a temperamentnost. 
 
Co si myslíš, že se na tobě Čechům nelíbí? 
To, že sem cizinec, Češi ještě nejsou zvyklí na cizince. 
 
Dostal jsi se v České republice někdy do konfliktu s nějakým Čechem? 
Do žádnýho vážnýho konfliktu ne. Spíš jen nějaký menší hádky, ale to je způsobený jinym 
charakterem, Čech něco plácne, ani nad tim nepřemýšlí a mě to naštve, tak se s nim pohádám. 
 
A do konfliktu s jiným Makedoncem? 
To ne, jenom nadávky, ale to není nic vážnýho (smích). 
 
Setkal jsi se v České republice s projevy etnické intolerance vůči své osobě? 
Ne. 
 
A s nedůvěrou vůči své osobě? 
To ano. Každý se tu trochu bojí a nikomu nevěří, je jedno jestli je Makedonec nebo Američan, 
myslim si, že Češi obecně cizincům moc nevěří. 
 
Líbí se ti český způsob života? 
Líbí se mi jak Češi cestují, a že hodně sportují a že jsou hodně kulturně založený. Ale nelíbí se 
mi to jejich vysedávání v hospodách u piva, a že se o sebe málo staraj. 
 
Přejal si něco z českého životního stylu? 
Ani ne, způsob života mám pořád stejnej jako v Makedonii, akorát tady mám lepší peníze. 
 
A fandil bys Čechům při mezinárodním sportovním utkání (např. ve fotbale)? 
To určitě. 
 
A zastával by ses ČR, kdyby ji někdo pomlouval? 
Asi jo, vždyť tu žiju a celkem mi to tu vyhovuje. 
 
Už jsi měl vztah s Češkou? 
Ano. 
 
A jak ti to vyhovovalo? 
Super. 
 
A čím to je, že vás Češky mají tak rády? 
Myslim si, že mají rádi temperamentnost a tmavý chlapy. Taky se dokážeme asi líp chovat než 
Češi, možná sme víc zdvořilejší, dáváme dárečky a nekašleme na ně. 
 
A vyhovoval by ti tedy více vztah s Češkou nebo s Makedonkou? 
No víc se mi líbí, jak jsou dívky vychovány v Makedonii. Ale když žiju tady a chci českou 
dívku, musim se jí trochu přizpůsobit. V Makedonii se dívky chovají hezky, mají k mužům 
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respekt, Češky jsou takové emancipovanější, nemůžou pochopit nějaký naše věci, ale za to oni 
nemůžou, to je věc výchovy. 
 
 
A nevadilo by tvé rodině v Makedonii, kdyby ses oženil s Češkou? 
Rodina by byla v pohodě, mají respekt k mému rozhodnutí. 
Nedávno se vám s tvojí českou přítelkyní narodilo dítě, jak ho budete vychovávat, 
Budeme mluvit česky i makedonsky. Nebudu mu vnucovat to, že je Makedonec, když žijeme 
v ČR, ale budu se snažit dát mu to nejlepší, aby pochopil sám, že je vlastně Makedonec 
(smích). Budu mu dávat makedonské rysy, především temperament a respekt k rodičům. 
 
A co svátky? Jaké budete slavit? České nebo makedonské? 
Já myslim, že oboje. Respektuju český Vánoce, ale naše pravoslavný, 6. ledna, bysme slavili 
asi taky. Udělal by se jenom nějaká večeře, ale dárky bysme si dali jako na český Vánoce. 
Velikonoce taky oboje, no a pak už slavim jenom Ilinden, 2. srpna. 
 
Jak by podle tebe měla být uspořádána rodina? 
Určitě patriarchálně. 
 
Co bys své přítelkyni nebo manželce nikdy neodpustil? 
Určitě nevěru. To by si nikdo neměl dovolit, protože proč jsou pak ti lidé spolu? 
 
Nemyslíš si, že by v česko-makedonském partnerském vztahu docházelo ke sporům 
kvůli odlišné kultuře? 
Jo docházelo by ke sporů, proto se musí obě strany přizpůsobit, neměl by se přizpůsobovat 
jenom jeden z partnerů. 
 
Jak bys charakterizoval českou rodinu a české rodinné vazby? 
Přijde mi, že Češi tolik nelpí na rodině a na dětech.  Rodinné vazby tu nejsou tak silné. Chybí 
mi tu ten rodinný život, na kterej sem byl zvyklej z Makedonie. Tady žije spolu jen nejbližší 
rodina, v Makedonii se vidim pořád se strejdou, bratrancema apod. Tady mají lidi uvnitř 
rodiny malej respekt, lidi klidně řikaj vtipy na různý rodinný příslušníky, na tchyně apod. 
 
Plánuješ budoucnost? 
No dřív sem tolik neplánoval, ale teď už musim. Mám dítě, tak se musim starat a myslet na 
jeho budoucnost. Ale že bych plánoval, kdy se vrátim do Makedonie, to ne. Když jsem žil 
v Makedonii, tak sem bydlel u rodičů, neplatil sem nájem a byl sem v pohodě. Takže sem nic 
nemusel plánovat. Tady sem se naučil být víc soběstačnej a myslet na to, aby bylo na nájem a 
další věci. 
 
Za co nejvíc utrácíš peníze? 
Nejvíc za nájem, leasing, rodinu a určitý životní styl – chození na kafe, oblečení, apod. 
 
Co ti v České republice chybí? 
No nejvíc mi chybí zbytek rodiny, který je v Makedonii, makedonské prostředí, slunce 
zelenina, makedonské jídlo. 
 
Zvykl jsi si na české jídlo? 
Celkem ano, ale ne na všechno. Mám rád český omáčky, nejvíc guláš a svíčkovou, knedlo-
vepřo, nebo kuře na paprice. 
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Je něco, v čem pobyt v ČR, změnil tvé chování? 
Určitě sem tady více kultivovanější, tolik např. nenadávám, musel sem se taky  naučit, že Češi 
si hodně vykaj, no a taky se naučit starat se sám o sebe. 
 
Ještě mi řekni, jaký máš vztah k ostatním Balkáncům? 
Nejlepší vztah mám  samozřejmě k Makedoncům, pak Srbům a Černohorcům a pak to ostatní. 
 
 
 
• Příloha číslo 8 – statistické údaje o občanech Republiky Makedonie 
 
Občané RM s povolením k trvalému pobytu a s vízem nad devadesát dní (k 31. 12. 2003) 
 

1994 523 

1995 807 

1996 1 104 

1997 1 381 

1998 1 291 

1999 1 091 

2000 928 

2001 835 

2002 934 

2003 863 

 

 

Zaměstnanost občanů RM v ČR (k 31. 12. 2003) 

 

a) pracovní povolení 

1995 473 

1996 1 051 

1997 1 130 

1998 881 

1999 507 

2000 408 

2001 435 

2002 395 

2003 406 
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b) podnikatelská licence 

1995 51 

1996 123 

1997 200 

1998 175 

1999 235 

2000 245 

2001 297 

2002 270 

2003 284 

 

Občanství získaná během roku (k 31. 12. 2003) 

1999 16 

2000 18 

2001 28 

2002 18 

2003 21 
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Seznam použitých zkratek 
 

ASNOM   Antifašistické shromáždění pro národní osvobození Makedonie 

DA    Demokratická alternativa 

DFM    Demokratická federativní Makedonie 

DUI    Demokratický svaz pro integraci 

EU    Evropská unie 

FYROM   Bývalá jugoslávská republika Makedonie (Former Yugoslav  

    Republic of Macedonia) 

IMF    Mezinárodní měnový fond 

KSJ    Komunistická strana Jugoslávie 

KSM    Komunistická strana Makedonie 

MAAK   Hnutí všemakedonské akce 

NATO    Severoatlantická obranná aliance 

OBSE    Organizace pro bezpečnost a spolupráci 

OSN    Organizace spojených národů  

PDP    Demokratická lidová strana 

PPD    Strana demokratické prosperity 

RM    Republika Makedonie 

SDSM    Sociálně demokratická svaz Makedonie 

SKM     Svaz komunistů Makedonie 

SFRJ    Socialistická federativní republika Jugoslávie 

SRJ    Svazová republika Jugoslávie, tzv. „zbytková“ Jugoslávie 

SRM    Socialistická republika Makedonie 

UCK    Kosovská osvobozenecká armáda, také Národně osvobozenecká 

    armáda Makedonie 

UNESCO   Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu 

VMRO   Vnitřní makedonská revoluční organizace  

VMORO   Vnitřní makedonsko-odrinská revoluční organizace 

VMRO-DPMNE  Vnitřní makedonská revoluční organizace – Demokratická 

    strana makedonské národní jednoty 

WHO    Světová zdravotnická organizace 
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